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KNAPP EVA 
Egy fantom „vándornyomdász" a XVIII-XIX. század fordulóján: 

Bérei Farkas András kiadói és terjesztői tevékenysége. II.* 

A kiadványok sajátosságai 

Farkas munkáinak formai és tartalmi sajátosságai szorosan, jellegzetes módon 
kapcsolódnak össze egymással. A legkorábban megjelent nyomtatványok kivé
telével a külső és belső ismertetőjegyek egységessé, egyénivé és a név feltünte
tése nélkül is felismerhetővé tették e műveket. Az összetéveszthetetlen forma és 
tartalom fő jellemzői a következők. 

A kiadványok külsejét a viszonylagos igénytelenség, az 1810-es évektől álta
lánossá vált vastag, durva, legtöbbször színes (sárga, zöld, szürke) nyomdai papír 
használata szabta meg. A nyomdai kivitelezés során ritkán készült önálló, hát
oldalán üres, esetleg mottókat tartalmazó címlevél, ezt leggyakrabban az egyszerű 
címoldal helyettesítette. A címlevélen vagy címoldalon Farkas neve mellől ritkán 
hiányzik a szerző személyét bemutató, rá emlékeztető vagy őt jellemző változa
tos, humoros, esetleg szatirikus szövegrész. Jó példa erre az Örök illatú poétái 
virágok címlapján olvasható szöveg: 

„Hód vize partján született Bérei Farkas András. Nyelv és erkölts pallérozó, az ártat
lan életű Musák Barátja, a Miskóltzi Gyűlésnek írója - a Kegyetlen Lói Tanáts Zabo-
lázója, ama régi számkivettetéséből vissza hivattatott Názónak Tanítvánnyá, Attya javai 
el-tékozlásáért Istennek szarándokja, K. J. M. W. édes Szerelmének Mártirja".97 

A címet gyakran mottószerű verssorok egészítik ki, mint például 1819-ben a Vér
rel festett koporsóét: 

„A jámbor utasnak hogy az útját álta, 
„A Királyi Tanáts dolgát meg visgálta, 

„Sz — szló Bíráit Tanátsból le tette, 
„Szillabáját a két elsőt el-vesztette, 

„Ott is ki omlott egy Szív-Mártirnak vére, 
„Sz — lónak így jár ló portió bére.98 

A tanulmány I. részét lásd: MKsz 2003. 1. sz. 18-41. 
97 H. n. [1816] ny. n. 
98 FARKAS András, Szinyei: Vérrel festett koporsó. Vátzon 1819 Nyomtattatott Gottlíb Antal 

betűivel. 
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A művekből általában hiányozik a tartalomjegyzék, ezt Farkas esetenként - mint 
arról már szó esett - a verscímek felsorolásával helyettesítette a címoldalon. 
Egyedülálló A Lói-Tanáts-ban alkalmazott megoldás; itt a „Bé-vezető beszéd" 
végén hat pontba foglalta a „könyvetske" „Rendjét".99 

A kiadványok kötése is tükrözi Farkas elképzelését, illetve szerény anyagi 
lehetőségeit. A kötés, illetve borító nélküli, hajtogatott, fűzött vagy néha ra
gasztott példányok mellett általános a legtöbbször zöldre vagy pirosra festett 
papírba kötött vagy a fűzéshez rögzített borítók használata. A színes fedelekre 
az életmű utolsó szakaszában néha nyomtatott feliratok kerültek. Egy-egy pél
dány külsejét rátétek, például sasok díszítik, s fennmaradtak finom bőrbe kötött 
példányok is. 

A nyomtatványok terjedelme eltérő; a rövidebb terjedelmű, gyorsan elkészít
hető és megjelentethető munkák jóval gyakoribbak. A nyomtatott lapok száma 
ritkán emelkedik száz fölé. A teljes impresszumú nyomtatványokban eleinte 
rendszeres volt az ívfüzetek jelzése, melyet lapszámozás kísér. Az impresszum
adatok közlésének elmaradása - jelezve az alkalmi nyomdai kivitelezést -
együtt járt az ívjelzés nélküli füzetek megjelenésével. Ezekben a legtöbbször 
lapszámozást is nélkülöző nyomtatványokban viszonylag gyakran fordulnak elő 
páratlan levelek. Ha a pár nélküli levél egyértelműen kapcsolódik egy nyomdai 
füzet valamely részéhez, Farkas azt odaragasztotta vagy ragasztatta. A páratlan 
levélszám nem mindig betoldással keletkezett, esetenként egy-egy levél eltávo
lításával is létrejöhetett. Ilyenkor utólag új páratlan levelet ragasztottak be vagy 
a nyomtatvány eleve hiányosan készült. A jelenleg egyetlen példányban ismert, 
nyomdajelzés nélkül megjelent Farsangi musikából100 két levelet utólag kivágtak, 
a címoldalon felsorolt verscímek tanúsága szerint azonban ennél több hiányoz
hat a nyomtatványból. Nincsenek benne „A vén szeretet és a házasság", „A vén 
leánynak a pártától való el-bútsúzása", és a „Szegedre való Tsapdi Klára Leány-
sága" című versek. A teljes tervezett terjedelem meghatározása ilyen esetben 
csak egy újabb, kevésbé megcsonkított vagy csonkítás nélküli példány előkerü
lésétől remélhető. 

Több kiadványhoz tartoznak rézmetszetek. Ezek eleinte szokványos címlap
előzék-metszetek voltak, később képből és verses szövegből álló rézmetszetekkel 
helyettesítették őket, s segítségükkel összefoglalták a nyomtatvány tartalmát. 
A rézmetszeteket gyakran kézzel színezték, s ezeket Farkas -jellemző módon -
nem mellékelte egy-egy kiadvány minden nyomtatott példányához.101 Több 
metszetet jelenleg csak autobibliográfiájából, illetve említésből ismerünk. így 

99 FARKAS András, Bérei: A Lói-Tanáts. Szegeden [1804] Nyomt. Grünn Orbánnál. IX-X. 
FARKAS András, Bérei: Farsangi musika A vén szeretet, és a házasság, A vén leánynak a pár

tától való el-bútsúzása. Szegedre való Tsapdi Klára Leánysága. A szegény kevély vagy a szolgából 
lett úr. Egy Bétsből szakadt, Kassán e Világból tsúfosan ki-múlt; Sidóból lett boldogtalan keresztény 
portzellán Fákrikánsné [!] Trési aszszony élete. Módi vagy Mostani viselet. Hód víz. partján született 
— által. Posonyban 1812 [Snischek Károly Gáspár]. Használt példány: OSzK 124155coll.3. 

101 L.: KNAPP Éva: A rézmetsző poéta. Kézirat. 
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például az ifjabb gróf Beleznay Sámuel apagyilkosságát megverselő munka állí
tólag „Az ifjú Gróf és Szeretője képeivel" is forgalomba került,102 de ilyen pél
dányt a számba vett hat kiadás egyikében sem sikerült találni. Az önállóan 
fennmaradt rézmetszetek némelyikéhez egykorúan az ábrázolást bővebben ér
telmező szöveg is tartozhatott. A halott Bártzay Pál és a „Három Özvegyek" 
történetét a „Pest Vármegye házá"-t, egy fűzfa árnyékában elhelyezett koporsót 
és mellette három síró nőt ábrázoló, valamint egy tíz soros verset tartalmazó 
metszeten kívül Farkas valószínűleg bővebben is megörökítette.103 

A kiadványok tartalmi összetétele nem kevésbé jellegzetes külső megjelené
süknél. A kor szorosabb értelemben vett irodalmához képest alacsony színvonalú, 
nyelvileg nem túl változatos verseket és prózai szövegeket sajátos nyelvhasználat, 
mesterkélt, gyakran erőltetett megfogalmazás jellemzi. A szórakoztatni vágyás 
szándéka mindenütt jelen van, s az életmű minden pontján tetten érhetők a külön
féle összefüggésekben ismétlődő, esetenként az érthetőség határán mozgó nyelvi 
fordulatok, verssorok és szövegrészek, amelyek könnyen felismerhetővé tesznek 
egy-egy, a szerző megnevezése nélkül megjelent munkát is. 

A nyomtatványok megjelentetésében is megragadható Farkas az adott hely
zethez jól alkalmazkodó, hirtelen elhatározása. Több, eredetileg önálló kiadvány
nakkészült munkát később a megváltozott körülményekhez igazodva együtt adott 
ki. így például a különböző időpontban keletkezett szentföldi útleírás és mitoló
giai magyarázat egyetlen nyomtatvány két, tartalmilag eltérő része lett.104 Egy-egy 
nyomtatványba gyakran belefoglalt tartalmilag különböző, az autobibliográfiá-
ban még önálló címen hirdetett munkákat is. így lett például a Kis ítélet című nyom
tatványnak része a Miskóltzi száraz víz- Néhány művét csak hivatkozásból 
ismerjük, így A földi pipa-vásári vagy a már említett Biblis Tsalóka Napját™ 

Már az eddigi anyaggyűjtés is lehetővé teszi, hogy egy nyomdakész autográf 
kéziratot összevessünk a megjelent változattal. „Egy Sohonnából szakadt, porcsel-
lán Fábrikásné, Sidóból lett boldogtalan Keresztyén TRÉZSI Aszszony Élete" 
című, tizenhat lap terjedelmű, lapszámozással és ívjelzéssel egyaránt ellátott, 

102 
[FARKAS András, Bérei]: Pátens a Haza fő-papjaihoz [...]. H. n. [1819] ny.n. [l]iv. 

103 

[FARKAS András]: Serenissimis D.D.S. Coronae Principi, et R.H. Palatino, item Carolo Ge-
neralissimo, Antonio, et Ferdinando, coeterisque Austriacis, et S: Regni H. Principibus, item Emi-
nentissimo D. Cardinali et P.Primati Alexandra de Rudna, et Excel. D. Ladislao Pirker, A. Episc. 
Agriensi Coeterisque Episcopis, et Comitibus, Baronibus, et Nobilibus Regni. Ofßciosa reflexió de
misse praesentata. H. n. [1829]. [5]. Példány: London, British Library (= BLL) Hung.l.a.69. 

104 FARKAS András, Bérei: Menny-Ország felé-való utazása a pokolbúi ki-szabadúlt Izének. 
Szegeden 1804 Nyomtat. Grünn Orbánnál. 

105 [FARKAS András]: Rósa hartz vagy Farsangi ének. H. n. [1820]. 9r levél. - [UŐ.]: Kis ítélet. 
H. n. [1819] ny. n. [ ]1-5 ' , [ ]2, [ ] 6 \ [ ] ' = 9 levél - 4°; [UŐ.]: Kis ítélet. H. n. [1819] ny. n. [ ] 1 - 5 \ 
[1]2,[]6-, [2 ] 2 , [ ] 1 =l l levé l -4° . 

106 FARKAS András, Bérei: A földi pipa-vásár. = Magyar Hírmondó, Bécs 1795 1. 1. sz. 24.; 
UŐ.: Biblis Tsalóka Napja. (Vö. UŐ.: Pannónia öröme. Budán 1800 Nyom. Özvegy Landerer Ka
talin betűivel. 79-85.; UŐ.: Pannónia öröme. Mellyet most másodszor adott ki — . Szegeden 
1803 Nyomtat. Grün Orbán betűivel. [110].) 
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a Farkastól összeállított műjegyzékekben nem szereplő kéziratot a címoldal ta
núsága szerint a szerző 1811-ben készült megjelentetni Kassán.107 A kéziratban 
olvasható címen tudomásunk szerint önállóan meg nem jelent mű kinyomtatására 
azonban csak 1812-ben került sor Pozsonyban, a Farsangi musika részeként, 
„Egy Bétsből szakadt, Kassán e Világból tsúfosan ki-múlt; Sidóból lett boldog
talan keresztény portzellán Fákrikánsné [!] Trési Asszony élete", illetve a rövidebb 
„Sidó Trési Fábrikánsné versei" címen. A nyolc nyomtatott lap terjedelmű vers 
több részletét a szerző időközben maga törölte, s - amint a nyomtatvány jelzi -
még „valami a rostában maradt", ezért jelentősen megrövidült a szöveg. A szerzői 
átdolgozásra két példát mutatunk be:1 8 

[Ms. 1811,3.p.(A2r)]: 
„Egy pogány keresztény Trézsi nevezetű, 
Aszszony: a mint mondják Bécsi eredetű. 
Személlyére sem volt éppen rút termetű, 
De neve sokaknak lett meg-ölő betű: 
Mondják azt némellyek Prágában valónak, 
Apját egy remekbe öntött Cseh Sidónak, 
Kupplerséget tanúit ugyan tsak ő Bétsben, 
Az ollyan mesterség hol van igen becsben. 

Kassa Várossának a szőllős Kertjének, 
Szomszédját gondolván a Hóhér tel

kének, 

Egy fejér keszkenőt kötözvén nyakára 
Szegény Trézsi Aszszony illyen porul jára, 
Nem tudja mire jut senki utoljára. 
Hlyen rossz gyümöltsöt még egy fa 

se termett, 
Mint e hitván fűzfa, mellyen ő 

meg-dermedt," 

[nyomt., 1812, [2]lr]: 

„Mondják ezt némellyek Prágába valónak, 
Apját egy remekbe öntött Cseh sidónak. 
Kuplerséget tanúit még ifjantan Bétsben, 
Hol az olly mesterség van igen nagy 

bétsben. 

Kassa Várossának a Szőllős kertjének, 
Szomszédját gondolván a hóhér telkének. 

Ott függesztette-fel magát egy fűzfára, 
Egy sejem keszkenőt kötözvén nyakára. 

E lett méltó bére e rút büdös dögnek, 
Tanúihatnak sokan e komor példáról," 

A többszörösen átszerkesztett, átírt és utóbb jelentősen lerövidített részletek 
összevetése mutatja a saját szövegével elégedetlen, azt újra és újra alakítani kívá
nó szerző törekvését. A változatok azonban - mint a példa is jelzi - nem lettek 
jobbak vagy egységesebbek. Egy szövegen belül is több rész-történet kapcso
lódott egybe, s a mozaikokból építkező vers nem vált egy egységes, szövegében 
egész, változtatást már nem igénylő életmű részévé. 

107 A kézirat őrzési helye és jelzete: Debrecen, Egyetemi Könyvtár, Kézirattár Ms. 20/3-3. 
108 FARKAS András, Bérei: Farsangi musika [...] Sidóból lett boldogtalan keresztény portzel

lán Fákrikánsné [!] Trési aszszony élete. Módi vagy Mostani viselet. Posonyban 1812 [Snischek 
Károly Gáspár]. 
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A sajátos nyelvezet, a kezdetleges technikájú, olcsó megjelentetés, a vásári 
kiadványként való terjesztés, a rövid terjedelem, a kis formátum és nem utolsó 
sorban a sajátosan „népszerű" témák mind arra utalnak, hogy Farkas munkáit 
egy sajátos könyvészeti és „irodalmi" átmenetiség jellemzi. A kiadványok se 
nem könyvek, se nem ponyvák a megszokott fogalmak szerint, s bár bizonyos 
irodalmi igénnyel készültek, már egykorúan is ellentétes véleményeket váltottak ki. 
A hagyományos irodalomtörténeti és könyvészeti fogalmakkal csak korlátozott 
mértékben lehet leírni őket, ugyanakkor a bemutatott sajátosságok viszonylag 
könnyen felismerhetővé teszik az anonim nyomtatványokat is. Ahogy a Farkas 
nevéhez kötődő rézmetszetek kép és szöveg sajátos találkozását mutatják, ugyanúgy 
nyomtatott munkái is köztes kategóriát alkotnak a kor irodalmában. A felsorolt 
megkülönböztető jegyek alapján kiadványait jól el lehet különíteni a XVIH-XIX. 
század fordulójának más nyomdatermékeitől. 

Címadás 

Egy meglehetősen sajátos, ugyanakkor tudatos írói módszer alkalmazását sejtetik 
Farkas címadási stratégiái. Műveiben különböző típusú címekkel kísérletezett. 
Közös jellemzőjük, hogy összhangban állnak a korszak címadási gyakorlatával, 
s lényegében a széles körben kedvelt címtípusok egyéni alkalmazásának, belőlük 
történő válogatásnak tekinthetők. 

/. Egyrészes cím. A nyomtatványok közel egynegyede kapott ilyen, egyetlen 
mondatból álló, információban gazdag, a témát, a leírt eseményt, az alkalmat vagy 
a műfajt megnevező címet. Ilyenek például a következők: Az 1805. esztendőben 
közönségessen fölkelő allföldi nemes magyar sereg vitézi dalija, (1805); Méltgs 
Jekelfalvai Jekelfalusi Jósef ur, és Keresztszegi gróf Csáky Nina kis-aszszony 
mennyegzői versei, (1817); Uj Esztendő köszöntés a Hazában, (1827). A cím
adást esetenként befolyásolták már korábban megjelent, Farkas által minden bi
zonnyal ismert nyomtatványok címei. így például a Jósef császárhoz más Világra 
irt levél és a Beteg halott (1825) címben érződik egy a szerző, Szirmay Antal 
táblabíró elhallgatásával megjelent, példázatokban gazdag röpirat, A második 
Jósefaz Elisium mezején (1790)109 címének hatása. Igényesebbeknek számítanak 
azok a megoldások, amelyekben Farkas irodalmi eszközöket alkalmazott. így pél
dául alliterációt és nyelvi fokozást {Páratlan és példát nem esmérő, emlékezetet 
fellyül haladó, feledékenység rabságába soha nem-eshetö N.Károllyi szék épitö 
gyűlés, 119A), illetve a kiadvány célját vagy műfaját meghatározó, azt pontosító 
kifejezést {Öröm tárgyú üdvözlet, 1798). 

A felsorolt címek őrzik a XVII-XVIII. századból jól ismert lineáris címadási 
technikát és gyakorlatot. A cél ezzel mindenekelőtt a figyelem felkeltése és 
megfelelő irányítása volt, amelyhez gyakran egyéni vagy egyénieskedő nyelvi 

Vö. GYÖRGY Lajos: A magyar regény előzményei. Bp. 1941. 275-277. 
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fordulatok kapcsolódtak, mint például „feledékenység rabságába soha nem-es-
hetö".110 

//. Kétrészes címek. A nyomtatványok közel egyharmad részénél találunk ilye
neket. A cím két részét a barokk címadási gyakorlat továbbélésének megfelelően 
egy-egy jellegzetes kötőszó (például „melly", „másként", „vagy", „avagy") kap
csolja egymáshoz. Az egyszerűbb változatnál a cím első tagja megjelöli a témát, 
a második pedig - miközben összesűríti a figyelemfelkeltő nyelvi eszközöket -
körülírja az elsőt: Mennyegzői versek, Mellyet Divényi Antal úrnak, Plachi Helena 
kis aszszonnyal karátson havának 12-dik napján 1807. esztend. Történt házas
sági szerentsés egybe keléseknek emlegetésére szerzett Hold mezei Bérei F. A., 
(1805); A Párisi inneplés,a vagy I. Napoleon által az ausztriai háznak Mártzius 
5-kén 1810. az esső után kiderűltt fényes napja, (1811). 

Az összetettebb változatnál a cím első tagja szimbolikus, allegorikus utalás, 
a második tag ezt feloldja, mégpedig úgy, hogy kibontja a cím értelmét vagy tágítja 
jelentését: Szent László tsillagja; - Mellynek fel-tettzésén az-az ama nagyra 
született valóba nagy-is fő-méltóságú gróf Kollegrádi Kollonitz László Úr Ó 
excellentziája; Zay-Ugrótz Örökössének, a Kalotsai, és Bátsi törvényessen egybe-
kaptsoltatott Püspöki-Megyéknek, és a Római Anyaszentegyház Fő-Tiszteletű 
Ersekének, a Tsászári, és Apostoli Királyi Felségnek valóságos belső titkos Ta-
nátsos Hívének, és a Felséges Királyi Fő-Törvény-Szék Köz-Bírájának Neve Napján 
(1799).111 

///. Szimbolikus, allegorikus címadás. A címek körülbelül egytized része sorol
ható ide. A nehezebben érthető, magyarázatot vagy nyelvi feloldást nem tartalmazó, 
sajátosan barokk formát a szerző 1808-1822 között használta következetesen. 
Elsődleges célja ezekkel a jó hangzás biztosítása (A kis Trója pusztulása 1808), 
az elgondolkodtatás és a meghökkentés (A bé kötött zsák, 1808; Vérrel festett 
koporsó, 1819), valamint a kíváncsiság felkeltése (A nap alatt vitézkedő nap-
oroszlan, 1817) lehetett. 

Többször össze nem illő fogalmak kerültek egymás mellé, melyeket esetenként 
csak a tartalom ismeretében lehet értelmezni (A szomorú öröm, 1808; Szomorú 
vigasság, 1820). Az allegorizáló címek másik csoportját bizonyos műveltség 
birtokában lehetett feloldani (például Apolló kis rósáskertje, 1810). A típus to
vábbi változata, amikor a cím műfaj értékű utalást tartalmaz, mint például Farkas 
első nyomtatásban megjelent munkájában: Farkas András pokolbéli utazása 
(1794).112 

Az „utazás" kifejezést Farkas később többször is használta cím-elemként (pél
dául Menny-Ország felé-való utazása a pokolbúi ki-szabadúlt Izének, 1804). Ezt 
a címet valószínűleg a németből {Reise nach dem Fegefeuer, 1784) magyarra 
átültetett, 1786-ban és 1787-ben a fordító, Szacsvay Sándor megnevezése nél-

110 FARKAS András: Páratlan és példát nem esmérő [...] N.Károllyi szék épitö gyűlés. Kolos-
váratt 1794 Ref. Kol. Bet. 

111 L. KNAPP Éva: Bérei Farkas András munkáinak bibliográfiája. Kézirat. 
112 L. KNAPP Éva: Bérei Farkas András munkáinak bibliográfiája. Kézirat. 
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kül megjelent, regény formájú röpirat címéből - Az Izé Purgátoriumhoz való 
utazása - kölcsönözte.113 A nyomtatvány címét Farkas a keretszövegekben kü
lön megmagyarázza: 

„Az első Része Munkámnak Menny-Ország felé-való Utazása, a Pokolbúi ki-sza-
badúlt Izének, mellyet úgy azért nevezek, hogy ebben az Utazásban sokkal kiesebb 
dolgoknál szóll [...] mint a Pokolbéli Úttyában, mellyet írt, és ki adott, 1794. eszten
dőben. - Nem kell tehát betű szerént érteni [...] mint a Klimius Miklósnak is föld alatt 
való utazását; hanem tsak Trópice, és figurate, az Izé Pokolbéli Utazásán is [...]". l 

A kiadvány második részének címe (Méhes-Kert) a barokk gyakorlatnak meg
felelően szimbolikusan jelzi a vegyes tartalmat, az összeállítás heterogén jellegét. 

IV. Tartalomjegyzéket helyettesítő címek. A ponyvanyomtatványok címadási 
gyakorlatára emlékeztet az a néhány cím, mely az adott kiadványban olvasható 
versek címének egyszerű felsorolásából áll. E formával Farkasnál 1812-1824 
között találkozunk, a nyomtatványok száma nem éri el a tízet. Legjellemzőbb 
sajátosságuk a hosszúság: Farsangi musika A vén szeretet, és a házasság, A vén 
leánynak a pártától való el-bútsúzása. Szegedre való Tsapdi Klára Leánysága. 
A szegény kevély vagy a szolgából lett úr. Egy Bétsböl szakadt, Kassán e Világból 
tsúfosan ki-múlt; Sidóból lett boldogtalan keresztény portzellán Fákrikánsné 
[!] Trési aszszony élete. Módi vagy Mostani viselet (1812). 

Ezeket a mellérendelő elemekből felépülő címeket kizárólag kötőszavak és 
írásjelek tagolják, s nem emlékeztetnek a szerzős művek megszokott címeire. 
Egy-egy közülük a kor tipikus műfaj megjelölését kapcsolja össze a témák meg
jelölésével, így például a valószínűleg 1813-ban, ismeretlen helyen és nyomdában 
készült Párisi Dallok a Vár megvételéről ezer nyóltz száz tizenháromban, és 
F. Károly Lajos Austriai Fő Hertzeg Vitézi Dalijai vagy a Nagykároly-Nagyvá
rad kettős nyomdahellyel 1821-ben megjelent Herósi Dallok.1 

V. A cím részeinek variálása és egymásra utalása. A cím néhány esetben mó
dosított, de jól felismerhető formában megismétli a korábban megjelent nyom
tatványok címének részeit. Ez a gyakorlat általános a több kiadásban megjelent, 
esetenként módosított szövegű nyomtatványoknál: Sirhalmi versek, mellyeket e 
tündér világból Posonyban octobernek 23. napján 1799. észt. történt ki-mulása 
után néhai Németújvári hertzeg és gróf Botyán Jósef Magyarország prímásának 
hideg poraihoz ajánlott (1799) - Bottyáni sírhalma avvagy Német újvári Hertzeg, 
és Gróf Bottyán Jósef ő Eminentziája, és a Romai szentséges Pápa elől ülése 
által választott Cardinalis halálára írott versek.melyeket: e Világból való ki 
múlásakor Posonyban a Hóidnak tizedik új töltén 1799-ben, mint életében egy 
igen kegyes, és különös jóltévő Urának, meg hidegedéit poraihoz ajjanlott 
(1803 után). 

113 GYÖRGY: i. m. (109. jegyzet) 252-253. 
FARKAS András, Bérei: Menny-Ország felé-való utazása a pokolbúi ki-szabadúlt Izének. 

Szegeden 1804 Nyomtat. Grünn Orbánnál. A5v_6r. 
115 L. KNAPP Éva: Bérei Farkas András munkáinak bibliográfiája. Kézirat. 
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Viszonylag ritkán az új, egymástól független munkák címei is utalhatnak egy
másra, így például az 1800-ban megjelent Pannónia örömét idézi a hasonló cím
szerkezetű, 1801-ben megjelent Pannónia szomorúsága. Ebben az esetben az író 
célja egyrészt a korábban megjelent munka emlékezetbe idézése, másrészt a két 
nyomtatvány közötti kapcsolat hangsúlyozása.116 

VI. Cím nélküli kiadványok. Élete utolsó éveiben, amikor leromlott egészségi 
állapota miatt Farkas már nem tudott vándorolni, nem talált újabb mecénásokat, 
s kegyelemkenyéren élt Hódmezővásárhelyen, sajátos, cím nélküli összeállítá
sokat készített. Ezekből ma mindössze néhányat ismerünk. Ebben az időben a saját 
maga által, illetve a megrendelésére készített, általában képből és verses szöveg
ből álló rézmetszeteket szerkesztette össze kiadvánnyá. A címet nélkülöző füzetek 
némelyikének gerincén a „köszöntő bilét" szöveg olvasható. Ezek a változó ter
jedelmű kiadványok, élükön legtöbbször Farkas portréjával, alatta a „Lói tanács 
zabolázója" kezdetű verssel, a francia 'billet' kifejezés értelmének megfelelően 
az író névjegyei, levélkéi voltak, melyekért pénzt remélt. 

Ezeket a jelenleg érvényes könyvészeti szabály alapján szorosabb értelemben 
vett nyomtatványnak nem minősülő (ugyanis egyetlen sornyi öntött betű felhasz
nálásával előállított szöveget sem tartalmaznak), egyszer összehajtott, a hajtásnál 
általában fűzött kiadványokat a bibliográfiák nyomtatványként tartják számon, 
s címeként a Lói Tanáts Zabolázója szöveget adják meg.117 Farkas első ilyen 
összeállításaihoz „Készült Posonban és Bétsben 1829" felirattal rézmetszetes 
címlevelet készített (vagy készíttetett), Fejedelmi, Hérósi, Emlék Oszlopi, és Mág-
nási köszöntő bilétek az Ország Négy Rendjeihez szöveggel. Ismert egy másik, 
címlevelén - többek között - Pyrker László egri érseknek szóló, latin nyelvű 
dedikációs szöveget118 és 14 rézmetszetet tartalmazó, hasonló kiadványa is. A réz
metszetes címlevelet, illetve címszöveget Farkas később elhagyta, s a füzetek 
csak metszetekből álltak. 

VII. Szerzőtől független címadás. Ismereteink szerint egyetlen ilyen mű kapcso
lódik Farkas András nevéhez, az Elisa testamentuma című, németből magyarra 
fordított nőnevelő regény, amely 1803-ban jelent meg Pozsonyban és Pesten. 
A fordítói előszóból megtudjuk, hogy az eredeti mű címe nem nyerte meg Far
kas tetszését, annak megtartását egy korábban ugyanott megjelent mű címével 
indokolta: 

„Hogy pedig ennek a Könyvnek mindjárt a tzímjében ez a Német név: Elisa tar
tatott meg, ez az oka: Tit. Belnay György Aloysius Ur Könyv-nyomtató műhelyében, 
itten Posonyban a múlt 1802-dik esztendő vége-felé egy Munka jőtt-ki illyen tzím 

116 L. KNAPP Éva: Bérei Farkas András munkáinak bibliográfiája. Kézirat. 
117 így például: PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860.1. Bp. 1888. 745. 
118 „Serenissimis D.D.S. Coronae Principi, et R.H. Palatino, item Carolo Generalissimo, Antonio, 

et Ferdinande coeterisque Austriacis, et S: Regni H. Principibus, item Eminentissimo D. Cardinali et 
P.Primati Alexandra de Rudna, et Excel. D. Ladislao Pirker, A. Episc. Agriensi Coeterisque Episco-
pis, et Comitibus, Baronibus, et Nobilibus Regni. Officiosa reflexió demisse praesentata" Példány: 
BLLHung.l.a.69. 
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alatt [...] éhez képest én-is kénteleníttettem a már egyszer fel-vett németes tzímet 
meg-tartani; külömben illendő tiszta magyar tzím alatt jelent vólna-meg e Munka".119 

A címadás jellegzetességeinek áttekintésében nem feledkezhetünk meg Szinnyei 
József észrevételéről, mely szerint Farkas esetenként megváltoztathatta művei 
címét.120 Ezt igazolja egyrészt a csak az autobibliográfiákból ismert, jelentős 
számú munka, amelyek egy része talán nem is látott nyomdafestéket. Másrészt 
a kéziratokból is ismert munkák címe és azok tartalma csak megközelítően azo
nos a megfelelő nyomtatványokéval. 

A címek megváltoztatásának szokását Farkas maga bizonyítja. így például az 
1804-ben Szegeden Grünn Orbán nyomdájában megjelent, Menny-Ország felé
való utazása a pokolbúi ki-szabadúlt Izének. Ismét egy mélj gondolatú Vers
szerző által Remekbe készült Méhes-Kert [...] című munka kinyomtatására a szerző 
1798. július 30-án kapott cenzori engedélyt Budán. Az 1803-ban, illetve 1808-ban 
közölt autobibliográfiákban e mű címe „A Földi Jerusalem, vagy a szép Palesz
tina le írása". 1810-ben egy újabb számbavételben a „Palestina le irása, vagy 
a Mennyei Jerusalem felé Utazás"-ként szerepel. Végül az 1819-es, és 1820-as 
műjegyzékekben a „Pálestina le-írása, vagy a Szent Főidről-való édes emlékezet. 
Édes a Neve is a Palestinának Hol Ábrahám, Isák, Jákob, bújdosának, A melly 
nevezetes a Jordán Vízéről. A Libánus és a Szent Sión Hegyéről." címen fedez
hetjük fel. Az eltérő címek ugyanarra a műre vonatkoznak, amint erre Farkas 
utalt az 1804-ben kiadott nyomtatvány ajánlásában: „Menny-ország felé-való 
Utazás nevezetű könyvetskémet, másként a Földi Jerusálemnek környékére, a szép 
Palestinának Földjére Bujdosó, Pokolbúi ki-szabadúlt I z é U t a z á s á n a k 
le-írását Méltóságos Püspökségednek alázatossan ajánlhatom".121 

A kettős, illetve többszörösen megváltoztatott címadás a Farkas által készített mű
jegyzékek mindegyikére jellemző. Autobibliográfiáit - vándor életmódja miatt -
részben valószínűleg emlékezetből állította Össze, s emlékezete a címeket egy idő 
után összemoshatta. 

A címadás kérdésköréhez tartozik az a szerzői gyakorlat is, hogy Farkas követ
kezetesen hasonló címekkel látta el az életművében egymáshoz kapcsolódó vagy 
hasonló tartalmú munkáit. Az önéletrajzi munkákra {Farkas András pokolbéli 
utazása, 1194 -A Lói-Tanát s. Másként Ama sok próbákon forgott, és e tündér 
Világnak bús tengerénn hányatott; sőtt egyszer még a Pokolba is utazott Bujdosó 
András Eletének Románnya, 1804) éppúgy jellemző ez az elgondolás, mint például 
a halotti versekre. Az utóbbiak címében - mint arra már utaltam - következetesen 

119 
Megjelenési adatok: Posonyban és Pesten 1803 Füskúti Landerer Mihály költségével és be

tűivel.; vö. GYÖRGY: i. m. (109. jegyzet) 332. 
120 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. III. Bp. 1894. 145. 
121 FARKAS András: Pannónia öröme. Szeged 21803. [110].; UÖ.: A mecénás és a poéta [...] 

Avvagy [...] Poétái virágok [...]. Szeged 1808. VII.; UŐ.: Apolló kis rósáskertje. Kassa [1810]. 
2lr.; UŐ.: Pátens a haza fő-papjaihoz [...]. H. n. [1819], [l]ir.; UŐ.: Rósa hartz vagy Farsangi 
ének. H. n. [1820]. 9r levél.; UŐ.: Menny-Ország felé-való utazása a pokolbúi ki-szabadúlt Izé
nek. Szegeden 1804 Nyomtat. Grünn Orbánnál. A3r. 
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ismétlődnek a „sírhalmi versek", „[...] sírhalma", a „sírhalmi emlékeztető", „[...] 
sírhalmi oszlopa" kifejezések. Az ismétlődő címek, címvariánsok jelzik a nyom
tatványok tartalmi kapcsolatát, egyben kiadás sorozattá fűzik össze a bővített tar
talmú újabb kiadásokat. 

1814 után rövid borítékcím is megjelent több nyomtatvány címlap előtti elő
zékén, így például a Victoria Parisiensis [...] borítékcíme: Triumviri (1814); 
A láthatatlan látó-képé: A három szövetséges fejedelmek (1815). A borítékcímek 
és a címlapokon közölt, azoktól jelentősen különböző címek sokszor szinoni
mákká váltak, illetve tovább módosultak a műjegyzékekben, megnehezítve ezzel 
az életmű bibliográfiai feltérképezését.122 

Összegezve megállapíthatjuk, Farkas András gyakran tudatosan a címben rejtette 
el azokat az információkat, amelyekkel fel kívánta kelteni olvasói figyelmét és 
kíváncsiságát. Az olvasók irányításának vágya esetenként meghökkentő és bizarr 
megoldásokat eredményezett. Legsajátosabbnak azonban az a gondolkodásmód 
látszik, amellyel létrehozta ezeket a címeket. 

Hirdetések, reklám 

A művek megírásán és kinyomtattatásán kívül Farkas András - részben a nyom
dák és azok kapcsolatai segítségével - kísérletet tett munkái eladásának megszer
vezésére. A kiadványok terjesztése már az első nyomtatott munka megjelenésétől 
egy tudatosan alakított folyamatba illeszkedett.1 Az eladhatóság érdekében Far
kas mindenekelőtt saját terjesztő hálózatot kísérelt meg létrehozni, melynek működ
tetése fontos eszköze volt a pénzszerzésnek. A továbbiakban ennek az esetenként 
nehézkesnek, erőszakosnak és erőszakoknak tűnő rendszernek a fontosabb elemeit, 
csatornáit és működését tekintjük át. 

A XVUt-XIX. század fordulóján a könyvkereskedelem egyik alapvető segédle
tének számítottak az újságokban megjelentetett hirdetések. Farkas nevével ebben 
az összefüggésben először az 1794-ben Bécsben megjelent Magyar Hírmondó 
ötödik szakaszában találkozunk. A magyarországi hírek között olvasható: 

„Pesten illy tzímű Könyv jött mostanság világ eleibe: Farkas András Pokol-béli 
utazása." 

A hírt azonban nem a kiadvány dicsérete, hanem a „poéta barát" könyve elején 
közölt applausus meghamisításának története követi. Eszerint a nagykőrösi re
formátus prédikátor, Kováts József (a Debrecenben tanult és ott praeceptorkent 
oktató Háló Kovács József versszerző, aki 1791-1814 között volt nagykőrösi pré
dikátor) elutasította a könyv elején megjelent applausus szerzőségét. Farkas ké
résére Háló Kováts elolvasta a mű kéziratát és „ismét vissza-adta azokat; hanem 

L. KNAPP Eva: Bérei Farkas András munkáinak bibliográfiája. Kézirat. 
Vö.: KÓKAY: i. m. (1. jegyzet). 
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midőn nem nyughatott volna még is Farkas Andrástól, kinek állapotját, és szán
dékát jól tudta: írt igen is nékie ítéletet, de koránt sem az előbbeni, hanem ezen 
itt következő versekben". 

A nagykőrösi prédikátor személyében Farkas András egykori debreceni diáktár
sát és talán tanárát kérte meg első munkája méltatására. A könyvet és szerzőjét 
szokásos módon dicsérő versezet hiányában Háló Kovács elmarasztaló, őszinte 
ítéletét Farkas két sor kivételével méltató verssé formálta át. A Magyar Hír
mondóban megjelent, metszően gúnyos és szellemes applausus elsősorban nem 
a művel hanem annak szerzőjével foglalkozik: 

Músák! Szánnyátok-meg ez iffjú Poétát, 
Kössetek fejére Hellebor-bokrétát, 

S gyógyulni küldj étek-bé Antitzirába, 
A néki szükséges Akadémiába. 

Mit is használhatna Götting, Hála, s Dresda? 
Antitzira néki a leg-jobb Bethesda. 

Majd onnan bárkádba fogadd-bé Apolló! 
Mit károg, s repdes kinn ez az éhes holló."124 

A történethez tartozik, hogy Farkas András pokolbéli utazása elején, Háló Kovács 
meghamisított verse előtt megjelent egy másik applausus is. Ez sem a műről, 
hanem a szerzőről szól, akit írója a becsület és az Istenbe vetett hit megtartásá
nak fontosságára figyelmeztet. Szerzőjét az „I. Paap" jelzés nyomán az alkalmi 
költő, tudós száldobosi és márkói Paap Jánossal azonosíthatjuk.125 

A botrány történet jó reklám lehetett Farkas első munkájának. A Magyar Hír
mondó 1795. január 2-án megjelent számában Farkas, a „Haza Törvényének prak-
tikánsa" a következő, 1794. „Sz. And Hav. 30-dik napj." Bécsben írt tudósítást 
tette közzé: 

„A Pokolbéli Utazás neve alatt ki jött Könyvem annyira meg szűkült, hogy 
gondolkozom a második, s bővebb ki adás iránt." 

A művek számbavételekor ennek az átdolgozott második kiadásnak eddig egyet
len példányát sem sikerült azonosítani. 

Ugyanitt hirdette Farkas a Páratlan és példát nem esmérő [...] N.Károllyi 
szék épitö gyűlés című munkáját is, amelynek el nem adott példányait ingyen 
ajánlotta fel az érdeklődőknek. Terveiről is tájékoztatta az olvasókat: 

„Most szándékozom egy jeles új Komédiás Könyvet ki-botsátani Pesten illyen 
homlok írással: A földi pipa-vásár."126 

Példány alapján azonban e mű megjelenéséről sem tudunk. 

124 Magyar Hírmondó, Bécs 1794. 5. szakasz. 709-710. 
125 FARKAS András: --pokolbéli utazása. Pesten 1794 [Füskúti Landerer Mihály]. 
126 Magyar Hírmondó, Bécs 1795.1. 1. sz. 23-24. 
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Farkas munkáiról időről-időre tájékoztattak a periodikusan megjelent nyomtat
ványok, az egy-egy nyomda új kiadványait felsoroló ajánlások, a könyvárusi jegy
zékek, s nem utolsó sorban maga a szerző megjelent munkáiban. 1817-ben a Tudo
mányos gyűjtemény IX. kötetében az „Új Könyvek" részben olvasható: 

„M. Jekelfalvai Jekelfalusi Jósef Cs. K. Kamarás Úr és M. Keresztszeghi Csáky 
Nina Kis-Aszszony mennyegzői versei. Készítette Hódviz parton Bérei Farkas 1817. 
Miskolczon N. Szigethy Mihály betűivel 1817. 8-o 7. \. 

Amikor 1794-ben Dianovszki János A fiak neveléséről című munkája után Lan-
derer Mihály felsorolta a „Pozsonyi, Pesti, és Kassai Könyv-Nyomtatójában" 
található „jeles Magyar Könyvek"-et, Dugonics András, Molnár Borbála, Rájnis 
József, Faludi Ferenc, Csapó József és mások munkái között „Farkas András 
pokolbeli Útazásai"-t „két Könyvekbe, 8vo min. 1794. 40. xr." megjelöléssel aján
lotta az olvasók figyelmébe.128 Az Országos Széchényi Könyvtár egyik kolligátum 
kötetében található az az impresszum nélküli könyvkereskedői hirdetés, mely
ben „Pesti Könyvárros N. Kiss István [...] jelenti: hogy nálla e következendő 
legújabb Könyvek a szokott árron, Pesten a TT. PP. Piaristák háza alatt lévő 
Boltban találtatnak". A felsorolt könyvek között szerepel az „Eliza Testamentuma 
[...]. Fordította Farkas András. 8. kötve 1 fi. 8 kr."12Í 

Mint műjegyzékeinek bemutatásakor jeleztük, Farkas maga is rendszeresen 
tudósított munkái megjelenéséről és újabb terveiről. Az autobibliográfiák mellett 
kiadványai szövegében és jegyzeteiben is folyamatosan kitért munkáira, azok tar
talmát részletesen ismertette. A miskóltzi gyűlés című, 1810-ben megjelent mun
kából két jellemző részletet idézek. „Az 1809-ben Felkelő Nemes Magyarok Érdem-
Koszorúja" című, az egri országos nyári vásáron állítólag elveszített, Madarasy 
Ferenc cenzortól kinyomtatásra engedélyezett kéziratáról két oldalon át írt. 
Eszerint a két részes munka első kötete a „francia háború" leírásával kezdődött, 
szó esett benne a bécsi, asperni és győri ütközetről, majd a második kötetben 
folytatódott a nemesi felkelés résztvevőinek és a hadak hazatértének bemutatása. 
Egy másik helyen zárójelben hívja fel olvasói figyelmét az egyik korábbi mun
kájából átemelt szövegrészre, a kiadványt is reklámozva: 

„A ki a Lói Tanáts Könyvét olvasta, ott az Atyám életéről ezen Verseket-is vala
mi változással olvashatta." 

1826-ban Rudnai Sándor érsekről írva így hirdette korábban megjelent munkáit: 

„A ki a Prímásról többet akar olvasni, olvassa az Új Jerusalemet! Vagy Esztergám 
Vára, és Temploma építtetéséről irt Munkáját a Dietai és Korona Versek ki adójának." 

127 Pesten 1817 Trattner Tamás János. 139. 
,28[A]8r. 
129 OSzK 404665/A. 

FARKAS András, Bérei: A miskóltzi gyűlés és a verselő másának Budáról Kassára való uta
zása. [Kassa] 1810 [Füskúti Landerer Ferenc]. 52-55., 77. 
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Ugyanebben a művében hasonló céllal, hasonló nyelvi fordulattal élt egy másik 
helyen is: 

„A ki Vayról többet akar olvasni, olvassa a Borsod Várm. 1825-diki Restaurátiót 
ezen Diétái versek második Darabjának farkán, és ügyész Kulin Miklós Sógor Uram 
verseit meg jobbitva - "131 

A reklámot szolgálta az is, hogy a szerző több alkalommal egy-egy újabb műve 
címlapján korábbi nyomtatványai felemlegetésével fordult olvasóihoz, ösztönözve 
őket az érdeklődésre és a vásárlásra. 

A szerző mint terjesztő 

Kiadványait Farkas részben országos terjesztőhálózat révén, részben szemé
lyesen próbálta meg megismertetni és eladatni. A hálózat részei voltak a műveket 
megjelentető nyomdák, a könyvkötők (compactor), a bizományosok, a vándor 
könyvárusok és az országos vásárokon könyveket eladó vállalkozók. A bizomá
nyosok útján történő terjesztés mellett részben ugyanezen hálózat segítségével 
küldte el a megjelent példányokat az előfizetőknek. 

1795-ben megtudjuk, hogy a Páratlan és példát nem esmérő [...] N.Károllyi 
szék épitö gyűlés című munkája „találtatik Károlyban N. Pap Sámuel K. kötőnél, 
és Nagy Váradon Vári Jósef K. kötőnél". Ugyanez a két név szerepel a mű cím
lapján is. Pesten „Prókátor T. Rekvény Úrnál" voltak példányok a műből, ahol az 
érdeklődők ingyen juthattak hozzá, bár Farkas megjegyzi: „mindazáltal ha valaki 
valamit akar ajándékba adni, meg nem vetem.". 

Az előfizetők ugyanebben az évben az ország több pontján „tehették le" azt 
az egy forintot, amellyel megszerezhették a tervezett új kiadványt, A földi pipa
vásárt, így 

,Asszony vásárán Rector Somjai János Urnái. Abonyon N. Fitos István Urnái. 
Böszörményben Vetsei Sámuel Urnái. Debretzenben Teként. Consiliárius Lukátsy Jó
sef Úrnál. Enyeden T. Professzor Benkő Ferentz Urnái. Gentsen Tiszt. Odor Mihály 
Urnái. Halason T. Tormásy János Urnái. Körösön T. Prof. Fodor Gerson Urnái. Károly
ban N. Tallas Pál Uramnál. Miskoltzon N. Molnár Szűts Mihály Urnái. Makón T. 
Etsedy Miklós Urnái. Mindszenten Sándor Jósef Udvar Biró Urnái. Nánáson T. Némety 
István Urnái. Ó Budán T. Dobos István Urnái. Pesten Landerer Könyvnyomtatónál. 
Sámsonban Kajzer István Urnái. M. Vásárhelyen T. Dávidházy Uramnál." 

A helyek és a nevek bizonyítják, hogy Farkas már 1795-re olyan kiterjedt szemé
lyes kapcsolatokat épített ki az ország jelentős területén, melyeket igénybe vehe
tett előfizetési rendszere működtetéséhez. A felsorolt személyek nem könyveladó 
vállalkozók voltak, hanem Farkas ismerősei, akiktől mint szerző szívességet vár-

131 [FARKAS András]: Diéta vagy az ország fő papjainak [...] szent tanátskozásai. Első Darab. 
H. n. [1826] ny. n. B7v, [l]2r. 
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hatott. Ugyanekkor „A Pokolbéli Utazás" második kiadására a meg nem határo
zott előfizetési összeget „minél hamarébb kézhez" várta, hogy azt „Sz. Pál napra 
Landerer Úrhoz" felküldhesse.132 

Mint a mecenatúra bemutatásánál részleteztük, az előfizetők köre elsősorban 
arról a földrajzi területről származott, ahol egy adott időszakban a szerző megfor
dult. E területeken Farkas folyamatosan gondoskodott a terjesztők megbízásáról, 
akiktől az előfizetők átvehették az esedékes nyomtatványokat. A Rósa hartz 
egyetlen, bibliográfiailag ismeretlen kiadásának végére például ezt jegyezte be: 

„A kik 5 Ftot elő fizetnek, kapják ebben az 1820ban. - 1. az Uj módi Mi 
Atyánkot 2. G. Beleznay Koporsói verseit, és a Testamentom tételének törvényes 
meg tzáfolását. Triumvirt. - az az 3 Szövetségesek Könyvét. A Templomban Egerben 
tsákány fokossal agyon üttetett Mészáros Kanonok Könyvét. Az utolsó ítélet vagy 
fel támadást tagadó gaz emberek tzáfoló Könyvét. Posonyi Uraimék a kik 5 Ft elő fi
zetéssel fel segélnek a T. Ns Vármegye Házától fogják a nevezett Munkát meg kapni. 
Tekintetes [?] János Úrhoz fogja a szerző azokat küldeni Püspök Vátz Várossából. -
Költ Posonyban. M[?] 26dik napj. 1820. Szinyei Farkas mk."133 

Több településen hosszabb időn át állandó terjesztői is voltak, így például Hód
mezővásárhelyen Méhes István könyvkötő. A Diétái elmélkedések hosszabb 
változatából megtudjuk, hogy „ezen haszonnal mulattató könyvetské"-t „Pesten 
[a már korábban is említett] Kis István Könyv árosnál, Hódmező Vásárhelyen Mé
hes István Könyv-kötőnél, Makón Barta Mihálynál lehet [...] meg kapni".134 

Amikor Farkas ötvenévesen „a Poéta Nevet Bibliopola vagy Könyv Áros 
Névre" akarta változtatni, maga továbbra sem kívánt rendszeresen kereskedni. 
Tervei szerint Gyöngyösön akart lakni, ahol „Szilágyi István Úr viszi képemben 
az Árulás mesterségét".135 A terv - mint tudjuk - nem valósult meg. 

Az elkészült példányok egy részét Farkas magánál tartotta, s ahol tehette, sze
mélyesen is eladott belőlük. 1795-ben például tudatta, hogy „a Magyarok Főb-
jeinél magam se sajnálok verseimmel udvarolni".136 Ez az „udvarlás" egyszerre 
lehetett mecénáskeresés, előfizetések gyűjtése és a kiadványok eladása. 

A Pannónia szomorúsága néhány példányának kézírásos bejegyzése tanúskodik 
arról, hogyan adhatta el Farkas a nyomtatványokat. Az Akadémiai Könyvtárban 
őrzött példány zöld papírkötésének belső felén, a címlappal szemben olvasható 
a szerző bejegyzése: 

„Illustrissimo Domino Libero Baroni Ladislai Podmanyitzky Author hancce opel-
lam, qua Patrono suo Gratiosissimo hu[mi]U[im]e p[rae]sentat pro distractione tem-
poris." 

132 Magyar Hírmondó, Bécs 1795. I. 1. sz. 23-24.; Vö. még: PAVERCSÍK Ilona: A magyar könyv
kereskedelem történetének vázlata 1800-ig. In: V. ECSEDY: i. m. (12. jegyzet) 295-337. 

133 [FARKAS András, Szinyei]: Rósa hartz vagy Farsangi ének. H. n. [1820] ny. n. Példány : BA. 
134 FARKAS András, Bérei: Diétái elmélkedések. (Pozsony 1812) [Snischek Károly Gáspár]. 15., 16. 
135 [FARKAS András, Szinyei]: Pátens a Haza fő-papjaihoz [•••]• H. n. [1819] ny.n. 18. 
136 Magyar Hírmondó, Bécs 1795. I. 1. sz. 24. 
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Egykorú kézírásos bejegyzések vannak a mű Országos Széchényi Könyvtárban 
őrzött példányában a címlap előtti előzéklapon is. A szerzőtől származik az elő
zőhöz hasonló, első bejegyzés: 

„Illustrissime» Domino Juniori e Comitibus Antonio Czyráky Camerario Regio, 
Auetor hancce Opellam qua Patrono suo Gratiosissimo hu[mi]ll[im]e praesentat. ibi. 
ubi, pro fienda distractione." 

Ezt követi a példányt valójában megvásárló és könyvtárában megőrző Jankovich 
Miklós kézírása: 

„Pro Strena Növi Anni Auctor Artritico morbo laboráns obtulit, cui 2. flór. [...] 
dedi Pesth. la Januarii 1802 Jankovich m p.". 

Mindez azt mutatja, hogy Farkas nem tudta eladni a példányt - mint tervezte -
az ifjabb Cziráky Antalnak, s újévi ajándékként felajánlotta Jankovich Miklós
nak. Jankovich megszánhatta a beteg szerzőt és 1802. január l-jén két forintot 
adott neki.137 

Jankovich Miklós Farkasnak több munkáját is megőrizte. A Diétái elmélkedé
sek egyik példányában például az előzéklapon a következő bejegyzés olvasható: 
„Bibliothecae Hung. Jankowichianae M. ord. 7.". Az 1816-ban megjelent Örök 
illatú poétái virágok egyik példányának címlap előtti előzéklapján a szerző 
következő bejegyzése található: „Vadási Jankovich Miklós Úr 0 Nagyságának 
alázatos tisztelettel nyújtja a szerző - mint a Hazának a mostani Világ állapot)a, 
és nyavajája orvoslását a Felsőbbeknek engedelmével."138 

Az Apolló kis rósáskertjében versben örökítette meg egyik sikertelen eladási 
kísérletét: 

„Jó Napot! Jó Gazda! Követem Nagyságod 
Látom épitésben szorgalmatosságod 

ím hozék számodra olly hasznos könyveket, 
Mellyek pallérozzák a roszsz erkőltsöket 

Fél válról fogadta el tsak a jó napot. 

Mondván: pallérozott lévén az erkőltsem, 
Hasztalan könyveddel időmet mért töltsem? 

Végre igy fejezi bé e beszédeket, 
Hordjak inkább neki könyvek hellyt köveket."139 

Másutt sikeres könyvterjesztő tevékenységről írt: az őt mecénáló „nagy Lelkű 
Hazafijak [...] a Diétái elmélkedéseimnek; úgy örök illattal szagoskodó Poétái 

137 FARKAS András, Bérei: Pannónia szomorúsága. Budán 1801 Nyomtattatott Özvegy Landerer 
Katalin betűivel. Példányok: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (= MTA K) 
M. írod. O. 12826, OSzK 77594. 

138 FARKAS András, Bérei: Diétái elmélkedések. (Pozsony 1812) [Snischek Károly Gáspár]. OSzK 
124155coll.l.; UÖ.: Örök illatú poétái virágok. H. n. [1816] ny. n. OSzK 125157). 

139 FARKAS András, Bérei: Apolló kis rósáskertje. Kassán [1810] Füskúti Landerer Ferentz betűivel. 9. 
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Virágaimnak több Szeretöket is szereztek", s ugyanekkor „híre futamodott a Dié
tái Musának (mint ez előtt a Tatárjárásnak) Posonyban: verseimnek [...] keleté 
lett".140 

1826-ban így emlékezett meg egyik utolsó példányig eladott munkájáról: 

„A Vén Rósáné Verseit, és a Rósa Hartzot szerentsében el adtam a Coronatiókor 
[1825-ben Karolina királyné koronázásakor] - tsak egy Darabot hagytam Egri szüle
tés Tekintetes Both Mária ifjú Aszszony számára."141 

A kiadványok áráról a már bemutatott egyik autobibliográfián kívül is marad
tak fenn adatok. A mecénás és a poéta hosszabb változata egyik példányának 
elejére a szerző beírta a nyolcadrét alakú, 56 lapos könyv árát: „ára 25 Xr. Vál
tóba". A Vérrel festett koporsó egyik példányába azt jegyezte be: 

„a rendes ára 1 f. 30 x. azon felül - a fő Rendek a jutalom osztogatásban szabad 
tettzésekre hagyattatnak".142 

Farkas gyakran élt az önreklám és az eladási technika korban kedvelt különleges esz
közeivel. Találós verseket, meséket tett közzé, jutalmat ígérve a megfejtőknek úgy, 
hogy az egyik munkában a kérdést, a másikban a választ tette közzé. A „harminc 
aranyos Mesé"-nek például több megfejtését is közölte, majd cáfolta azokat. 

Szerzőnk a korabeli magyar társadalom minden rétegével kapcsolatba került. 
Büszkén örökítette meg már 1794-ben versben: 

„Én a ki Hertzeggel, Királlyal beszéltem, 
Igazságom mellett azoknál se féltem."144 

Személyes kapcsolatai élete végéig reklámot is jelentettek számára a könyvek 
minél sikeresebb eladásában. Öt évvel halála előtt, 1827-ben betegen Szombat
helyen töltötte a telet, s a Tekintetes Vas Vármegye ditsérete papírkötésére 
nyomtatott szövegben így ajánlotta magát olvasói jóindulatába: 

„Ezen Szerzőnek jó darab időtől fogva kegyes Pártfogója lévén Eö Hertzegsége 
[Batthyány Fülöp], azért kívánt a T. M. Statusokról illy Hálaadó Ditséreteket irni. 
Továbbá orvosolhatatlan Sebbe sinlő állapotja meg gátolván utazását Hazájába, 
(még a kemény idő engedelmesebb napokra változik) azon okból Úri kegyességekbe 
ajánlja magát a kegyes Olvasóknak."1 

140 FARKAS András, Bérei: Diétái elmélkedések. (Pozsony 1812) [Snischek Károly Gáspár]. 8., 10. 
141 [FARKAS András, Szinyei]: Diéta vagy az ország fő papjainak [...] tanátskozásai. Első Da

rab. H. n. [1826] ny. n. B6r. 
142 FARKAS András, Bérei: A mecénás és a poéta. Szegeden 1808 Grünn Orbán betűivel. Deb

recen, Református Kollégium Nagykönyvtár (= DRKN) H634coll.l.; FARKAS András, Szinyei: 
Vérrel festett koporsó. Vátzon 1819 Nyomtattatott Gottlíb Antal betűivel. OSzK 123143. 

143 [FARKAS András, Szinyei]: Kis ítélet. H. n. [1819] ny. n.; [Uő.]: Pátens [...]. H. n. [1819] ny.n. 
144 FARKAS András: —pokolbéli utazása. Pesten 1794 [Füskúti Landerer Mihály]. 130. 
145 FARKAS András: Tekintetes Vas Vármegye ditsérete [...]. H. n. [1827] ny. n. 
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ÉVA KNAPP 

Un „imprimeur errant" fantôme au tourne des siècles XVIIIe et XIXe, l'activité 
d'édition et de diffusion de András Bérei Farkas. I—II. 

András Bérei Farkas, compté parmi les poètes errants et auteurs de vers d'occasion peu connus 
du dernier tiers du XVIIF et du premier tiers du XIXe siècles avait complété son existence spéci
fique d'écrivain par le programme d'édition et de diffusion de ses propres ouvrages poétiques et 
de prose. Dans le cours de l'édition et de la diffusion il avait eu une conception individuelle: Ce 
qu'il avait écrit, il a essayé de le faire paraître, puis les ouvrages parus à vendre, et du revenu il 
avait l'intention non seulement d'assurer son existence, mais à la fois de financer la création 
d'oeuvres ultérieurs. A la reprise continuelle de ce processus il a été influencé autant par sa pas
sion que la contrainte d'existence matérielle. 

Le contenu des éditions n'est pas moins caractéristique que leur extérieur. Les textes poétiques 
et de prose d'un niveau bien plus bas que celui de la littérature contemporaine proprement dite, 
sont généralement peu variés, rédigés de façon artificielle, souvent forcée, d'un langage spécifique. 
L'intention d'amuser le lecteur éventuel est toujours présente, les différentes tournures de langue 
répétées dans des contextes différents, des lignes, fragments de textes, rendent facile à reconnaître 
même les ouvrages parus sans le nom de l'auteur. 

L'examen de l'activité d'un auteur éditeur et diffuseur de ses propres ouvrages présente une 
bonne possibilité à étudier le processus d'édition et de diffusion des imprimés des ouvrages côtoyant 
la littérature d'occasion et la littérature de colportage, à présenter un phénomène littéraire jusqu'ici 
peu connu, toutefois nullement unique à l'époque. 



GRANASZTÓI OLGA 
Egy pesti könyvkereskedés nyugat-európai kapcsolatai 

a XVIII. század végén 
Weingand és Köpff pesti könyvkereskedők levelei a neuchâteli levéltárban 

(1781-1788) 

A svájci Société Typographique de Neuchâtel (továbbiakban STN) és a pesti 
Weingand (és Köpff) könyvkereskedő néhány évig, 1781-1788-ig jelentős üzleti 
kapcsolatban állt egymással, amelynek páratlanul izgalmas dokumentumát, Wein
gand (és Köpff) tizennégy francia nyelven írt levelét az STN ma is Neuchâtelben 
található levéltára őrzi. A XVIII. század végén megélénkülő hazai könyvkeres
kedelmet illetően nem bővelkedünk forrásokban, különösen pedig az első hiva
tásos könyvkereskedők jelentős nemzetközi kapcsolatait tekintve áll kevés forrás 
a rendelkezésünkre. 

Egy szerencsés véletlennek köszönhetően azonban, mind a svájci, mind a ma
gyar könyvkereskedő cég iratai részben vagy egészében, kivételes módon fenn
maradtak, és ezáltal ritka alkalom kínálkozik arra, hogy a XVIIL század utolsó 
harmadának egész Európára kiterjedő francia könyvforgalmazását egy eddig isme
retlen közép-európai példán keresztül mutassuk be. 

E tizennégy levélből álló levelezés első pillantásra, mennyiségét tekintve cse
kély jelentőségűnek tűnik. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a Weingand 
és Köpff kereskedés működésének idejéből maradt fenn az első tizenkettő, azaz 
a levelezés megindulásától, 1781 júniusától - 1784 szeptemberéig terjedő idő
szakból, ami után valószínűleg Köpff 1785-ben bekövetkezett halála miatt szakadt 
meg a kapcsolat négy évre, nos akkor már egy intenzív üzleti együttműködés 
képe bontakozik ki előttünk. 

Weingand 1786-ban egykori társának özvegyével a könyvanyag felosztására 
kényszerült1. A szétválást követően az üzlet egyik ágát vezette tovább. Pesti keres
kedésének újraindítása után, 1788-ban felveszi a kapcsolatot az STN-el, ez azon
ban csak néhány hónapig tart, és a levelezés hamarosan a rendezetlen pénzügyi 
tartozások vitájába fulladt. Mivel sajnálatos módon csak Weingand levelei állnak 
rendelkezésünkre, ezért nem tudjuk, hogy így ért-e véget e kapcsolat vagy esetleg, 
még volt folytatása. A lezáratlanság benyomását keltő utolsó levelet bizonyára 
követte még válasz, de hogy jelentős üzleti viszonyban már nem állt egymással 
a két fél, az szinte bizonyos, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az STN a fran
cia forradalom kitörését követően, 1789-ben lényegében megszűnt. 

1 GÁRDONYI Albert: Régi pesti könyvkereskedők. II. Weingand és Köpff. = Magyar Könyv
szemle 1926. 295. 
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A Budapest Főváros Levéltárában őrzött Weingand és Köpff kereskedésre vonat
kozó levéltári iratok csak részleges ismeretekkel szolgálnak a cég történetéről, 
ezek ugyanis jórészt csak a cégtárs halála miatt bekövetkezett osztozkodást érin
tik2. A könyvkereskedés megalapításától (1770) - az 1786-ig terjedő időszakot 
illetően a cég tartozásainak és adósainak listáját ismerhetjük meg, ez utóbbi ese
tében dátum és könyvcím szerinti részletes kimutatással. Fennmaradt még a cég
hez 1773-1780 között beérkezett hibás, kicserélendő könyvek jegyzéke is. 

E rendkívül becses levéltári iratok, és a most felfedezett francia levélgyűjte
mény között alig van átfedés, e két különböző forrástípus az 1781—84-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan leginkább kiegészíti egymást. Az STN neve semmilyen 
összefüggésben nem bukkan fel a levéltári iratokban, azaz sem mint a Weingand 
és Köpff kereskedés hitelezője, sem mint annak adósa nem szerepel, ami azért 
is meglepő, mert a két cég pénzügyeinek rendezésére az 1788-ban kelt levelek 
szerint még ekkor sem került sor. 

A levéltári iratokból megismert, és már önmagában is tetemes mennyiségű 
nyugat-európai könyvkiadó, vagy kereskedőcég, amellyel Weingandék kapcso
latban álltak, még egy listával bővülhetne, különös tekintettel a francia könyvek 
beszerzésére3. Az üzleti iratokban felsorolt több tucatnyi könyves cég mindegyike 
bécsi, németországi vagy holland, azaz olyanok, amelyek elsősorban német vagy 
latin nyelvű könyvek terjesztésével foglakoztak, bár természetesen akad köztük 
olyan is, amelyik francia könyvekre szakosodott4. Az STN-el folytatott levele
zés különleges jelentőségét azonban éppen az adja, hogy belőle több más svájci 
könyvkiadó/kereskedő nevét is megismerhetjük, akiktől Weingandék közvetle
nül rendelték meg a legmerészebb francia kiadványokat. 

A Société Typographique de Neuchâtel 

Bár a Société Typographique de Neuchâtel levéltárában őrzött francia levele
zés egyirányú, vagyis az STN válaszleveleiről sem piszkozat, sem másolat nem 
maradt fenn, mégis e hatalmas svájci kiadó- és kereskedőcég tevékenységéről 
bőven elegendő információval rendelkezünk ahhoz, hogy a személyekre, helyekre, 
könyvekre stb. tett utalások értelmezhetőek legyenek, egyszóval teljesebb képet 
alkothassunk az együttműködésről5. 

2 Budapest Főváros Levéltára. Pesti tanácsi iratok. Intimata a.m. 272. mellékletek. A levéltári 
fond tartalmát ismerteti GÁRDONYI Albert: i. m. 291-302., és PAVERCSIK Ilona, A „megvilágosodott" 
írók munkái a pesti könyvkereskedelemben. In: Folytonosság vagy fordulat. Debrecen, 1996. 81-86. 

3 GÁRDONYI A.: i. m. 296-298. 
4 A BFL. idézett fondjának teljes áttekintése alapján, amelybe Köpff özvegyének üzleti könyvei is 

benne vannak a francia könyvek forgalmazói között a legjelentősebbek: Graeffer, Kurczbeck, 
Gay, Stahel (Bécs), Haug (Lipcse), Academische Buchhandlung in Strassburg stb. 

5 Robert Darnton több könyvben dolgozta fel levéltári kutatásait. Bohème littéraire et révolu
tion. Le Seuil, 1983., Edition et sédition. Gallimard, 1991. 
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Az STN szinte az egyetlen olyan könyvkiadó-kereskedő vállalata a XVIII. szá
zadnak, amelyiknek üzleti tevékenységéről minden irat fennmaradt: a levéltár pá
ratlan gazdagsága azért is bír oly nagy jelentőséggel a XVIII. század második 
felének európai könyvtörténetében, mert egész Európát ellátta tiltott francia 
könyvekkel. A francia forradalmat megelőző két évtized tiltott könyvkereskedel
mét tökéletesen jellemezni lehet működésükkel. A hatalmas anyag feldolgozását 
huszonöt évnyi kutatómunkával elvégző Robert Darnton amerikai történésznek 
köszönhetően szereztem jómagam is tudomást a Weingand levelezésről, amely
ből Darnton már a 80-as években idézett részleteket6. Tanulmányok és kötetek 
sora tárja elénk az STN kimeríthetetlenül gazdag levéltári anyagának különböző 
szempontok szerinti, de korántsem teljes körű feldolgozását. Darnton, munkájával 
mind módszertanilag, mind eredményeit tekintve megalapozta a XVIII. század 
második felének francia vonatkozású könyv- és olvasástörténetét, valamint a fran
cia felvilágosodás értékelésében és annak a forradalomhoz fűződő viszonyában 
is merőben új szempontokat tudott felvetni levéltári kutatásai alapján. Érdeklő
dése Franciaországra összpontosult ugyan, de az európai összefüggéseket sem 
tévesztette szem elől. Mégis, a hozzávetőleg ötvenezer levelet számláló üzleti 
levelezésnek talán ez a területe maradt leginkább feldolgozatlan. 

A Société Typographique de Neuchâtel-t hárman alapították 1769-ben7. Az STN 
mindhárom igazgatója rokonszenvezett a felvilágosodással, és a város vezető 
személyiségei közé tartoztak. Neuchâtel, a távoli uralkodó, II. Frigyes porosz 
király fennhatósága alá tartozó hercegség a többi, Franciaországot Amsterdam
tól - Genfig övező, és könyvkiadóktól hemzsegő helységhez hasonlóan a könyvek 
előállításában igen nagy szabadságot élvezett. Ehhez járult még a könyvek ter
jesztését elősegítő jó földrajzi adottságuk: Neuchâtel például a Rhône és a Rajna 
folyó, Franciaország és Németország között helyezkedett el. Az ún. tipográfiai 
társaságok gomba módra szaporodtak a francia határ mentén, és egyfelől olyan 
könyvek kiadásával foglalkoztak, amelyek nem jelenhettek meg legálisan a szom
szédos francia királyságban, másfelől újranyomtak mindent, ami csak eladható 
volt. Mivel előállítási költségeik lényegesen alacsonyabbak voltak, ezért francia 
kollegáiknál olcsóbban tudták kínálni termékeiket. Az STN-t szoros szálak fűzték 
a református egyházhoz, ezért számos protestáns könyvet adott ki és terjesztett 
szerte Európában, de tevékenységének középpontjában mégiscsak a kifejezés 
korabeli értelmében vett ún. filozófiai könyvekkel való kereskedelem állt. „Filo
zófiai" alatt a kor könyves társadalma a tiltott, azaz a hagyományos értékrendet, 
a hivatalos ideológiát kikezdő, gúnyoló műveket értette, legyen az politikai gúny
irat, filozófiai eszmefuttatás, pornográf regény vagy antiklerikális értekezés. Az 
STN üzletpolitikájában a legfontosabb szempont az volt, hogy minden igényt ki 
tudjon elégíteni, tehát minden műfajból megjelentetett valamit, ami a kor átlag
olvasóját érdekelte. A tiltott könyvekre és utánnyomásra szakosodott határ menti 

6 DARNTON, Robert: L'aventure de l'Encyclopédie. Perrin, 1982. 
7 Az alábbi összefoglaláshoz lásd: CHARTŒR, Roger-MARTIN, Henri-Jean: Histoire de l'édition 

française.Tome II: Le livre triomphant 1660-1830. Paris, 1987. 440-451. 
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kiadók azonban, minden egyes kiadványukkal kockázatot vállaltak, nehéz volt 
ugyanis kiszámítani, hogy mi az éppen kelendő műfaj, irányzat stb. Ezért az 
STN a többi hasonló tevékenységet folytató kiadó példáját követve nagybani 
kereskedelemmel kezdett el foglalkozni, vagyis csere viszonyba lépett más ki
adókkal, kereskedőkkel és létrehozta a maga könyvraktárát. Ez volt az egyetlen 
olyan módszer, amelyik biztosította a nyereséget, és az STN olyan ügyesen épí
tette kapcsolatait, hogy az 1780-as évek közepére Európa legjelentősebb könyv
nagykereskedésévé vált. A levéltárukban őrzött közel ötvenezer levél Európa 
minden tájáról egyszerre magyarázza cserén alapuló kereskedelmük felvirágzá
sát és annak gazdag kínálatát. Ezrével érkeztek a megrendelések, a csere alapon 
tett ajánlatok, illetve a kiadásra, utánnyomásra érdemes művekre tett javaslatok. 
Ez a hatalmas levelezés Darnton kifejezésével élve egy olyan, Európa könyvke
reskedő-társadalmával folytatott dialógusként fogható fel, amin keresztül folya
matosan kifejezésére jutott, hogy mire volt a legnagyobb igény8. 

Az STN 1784-től indul hanyatlásnak, és a francia forradalom idején a cenzúra 
eltörlésével meg a párizsi kiadók monopol helyzetének felszámolásával lénye
gében megszűnik létjogosultsága. Nyomdájukat 1789 végén bezárják, a raktá
ron lévő készletüket pedig a kiárusítják9. 

Az STN levéltárának eddig közzétett adatai szerint Közép- és Kelet-Európát 
tekintve Prágában, Varsóban volt ügyfelük, valamint természetesen Szentpéter
váron és Moszkvában. Érdekes módon Bécsről nem esik szó, vagyis komoly ke
reskedelmet valószínűleg nem folytattak bécsi partnerekkel10. Tudomásom szerint 
mindössze Trattnernek illetve Stahelnek őrzik néhány levelét. Amikor 1781-ben 
Weingandék kapcsolatba léptek az STN-el mindkét cég jól prosperált. Wein-
gandék rendszeres ügyféllé váltak, akiknek sikerült megnyerniük az STN bizalmát. 
A bizalom pedig alfája és ómegája volt a könyvkereskedelemnek, egyfajta hitelt 
jelentett, (amit az STN annak mértéke szerint előlegezett meg ügyfelének). Wein
gandék mindent elkövettek, hogy ezt a sokat érő bizalmat megnyerjék, és talán 
részben ennek köszönhetőek azok az átlagnál részletesebb, mondhatni bőbeszédű 
levelek, amelyekben az utókor legnagyobb megelégedésére igen részletesen szá
molnak be Európa e távoli és kevéssé ismert térségének könyvkereskedelméről. 
Valószínűleg az STN vezetői is hamar rájöttek, hogy Weingandékon keresztül egy 
új, eddig teljesen kiaknázatlan piac lehetősége nyílhat meg előttük. Pest jó fekvése, 
a cenzúra terén tett reformintézkedések egyebek mellett olyan kedvező feltéte
leket kínáltak, amelyek hosszabb távon a kapcsolat bővítésére és fejlesztésére is 
lehetőséget kínáltak. 

E tizennégy hosszú levél szinte minden mondata tartalmaz hasznos, tényszerű 
információkat, ezért elsőrendű forrása több kutatási témának: bepillantást enged 
az Európát átszelő könyvkereskedelem módozataitól kezdve a magyarországi ol
vasóközönség érdeklődésének, ízlésének alakulásán át, a könyvkereskedők mű-

8 CHARTŒR-MARTIN: i. m. 452. 
9 /. m. 442. 

10 /. m. 452., DARNTON: L'aventure de l'Encyclopédie. 228-230. 
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velődés területén játszott szerepéig. A négy különálló papíron található könyv
rendelés a legértékesebb része a levelezésnek. A megrendelt könyvek tájékoztat
nak minket a hazai forgalomba került francia kiadványokról, és következtethetünk 
az olvasók igényeire. Még biztosabbra megyünk azonban a recepciókutatásban, 
ha azt is tudjuk, mi az, ami ténylegesen megérkezett. 

A Weingand levelezés feldolgozásában módszertanilag különösen nagy hasz
nát vehetjük a fenti gondolatoknak. Jóllehet hiányoznak az STN válaszai, mégis 
a Weingand levelek egy levelezés részét képezik, azaz felfoghatjuk úgy is, mint 
egy megvalósult kommunikációs folyamatot. Ezáltal lehetővé válik, hogy ne csu
pán a levelekben közölt tényekre figyeljünk fel, és illesszük be az így szerzett 
új információkat a témával kapcsolatos ismereteink sorába, hanem maguknak 
a leveleknek nyelvi megformáltságára és a bennük rejlő kommunikációs szán
dékra is figyelemmel legyünk. 

Az Enciklopédia 

Az Enciklopédia új kiadása kínálja az alkalmat, hogy Önökhöz forduljunk, mivel 
eddig még soha nem volt részünk abban a megtiszteltetésben, hogy kereskedelmi 
kapcsolatban álljunk Önökkel. 

Evvel a szinte jelképes értelmű mondattal indul Weingand első levele 1781. 
június 21-én. A levél „felütése" előrejelzi azt is, milyen irányú érdeklődés áll 
a Weingandék kezdeményezte kapcsolatfelvétel mögött. 

Az első levél folytatásából kiderül, hogy Weingandék korábban már besze
rezték az Enciklopédia berni kiadásának első nyolc kötetét, és az a céljuk, hogy 
a jövőben megrendelhessék Neuchatel-ből, annak további köteteit, illetve az új 
kiadású teljes sorozatot, amennyiben sikerül megállapodni az engedményes árról 
és a fizetési határidőről. Jól szemügyre véve a fentieket arra a következtetésre 
juthatunk, hogy egyrészt Weingandék már korábban értesültek az STN és más 
kiadók által közösen megjelentetett Enciklopédia új, 178l-es kiadásáról, másrészt 
azonban nem voltak tisztában sem a kiadások közti különbségekkel, sem az egyéb
ként valóban rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerrel, ami az Enciklopédiát 
megjelentető kiadókat, hol egymás mellé állította, hol egymás ellen fordította. Az 
emlegetett berni kiadás ugyanis épp a legnagyobb riválisa volt a neuchâtelinek, ráadá
sul formátuma is egészen más volt: a neuchâteli in quarto, a berni in octavo. A má
sodik levelében már Weingand is jelzi, hogy rájött a tévedésre, és valóban nem 
lehet a megkezdett sorozatot a másikkal befejezni. Az első levélben az állandó 
megrendelésre tett lelkes ajánlatból a második levélre a helyi viszonyok reálisabb 
felmérése alapján már csak egy bizonytalan ígéret marad: „ezt a művet még nem 
tudjuk megrendelni, de reméljük hamarosan lesz rá lehetőségünk" - írja Wein
gand 1781. szeptember 17-én. 

Végül mindössze egy teljes sorozatot rendelnek fél évvel később, 1782 január
jában, még pedig egy olyan főúr részére, „aki megköveteli, hogy mindent azonnal 
beszerezzenek neki". „Nagy nehezen meggyőztük, hogy áprilisig legyen tűre-
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lemmel" - írja Weingand az STN-nek, remélve, hogy így talán nyomást tud gya
korolni rájuk. A türelmetlen főúr végül két évig feléje se nézett a harminckilenc 
kötetnek, mint megtudjuk egy 1784-es levélből11. Miután ugyanis végre tulajdo
nosához került a teljes sorozat kiderült, négy kötetéből hiányoztak lapok, amelyek
nek pótlását kellett kérni Neuchatelból. 

A levelezés tanúsága szerint az Enciklopédiának az ún. protestáns verziója is 
megvolt Weingandéknál12. A Barthélémy de Felice által Yverdonban kiadott új 
Enciklopédia abban különbözött az eredetitől, hogy protestáns szellemben je
lentősen átdolgozták a szövegeket, sok mindent kihagytak belőle, illetve hozzá
írtak. „Az eredeti istentelenségét egyfajta puritanizmus kell, hogy felváltsa" -
írta Felice az új kiadás előkészületeinek bejelentésekor13. Az 1770-80 között 58 
kötetben megjelenő Enciklopédiában különböző svájci tudósok (Albrecht de Haller, 
Charles Bonnet stb.) működtek közre. A kiadvány terjedelmesebb és drágább is 
volt mint az eredeti, ezért elég nehezen lehetett értékesíteni. Felice-szel Weingandék 
már az STN előtt kapcsolatban álltak, ezt bizonyítja az yverdoni Enciklopédia 
korábban birtokukba került teljes sorozata, valamint az a tény, hogy többször 
is felvetődik a neve a levelezésben. 

Összegzésül elmondható, hogy bár az 1780-as évek elején nem tolongtak a vevők 
Weingandéknál a francia Enciklopédiáért, mégis többféle kiadása is megfordult 
üzletükben. Katalógusaikban, vagy a levéltár adósok szerinti kimutatásában rendre 
felbukkannak az emlegetett kiadványok14. Az Enciklopédia előfordulása Magyar
országon máskülönben korántsem volt ennyire gyér, elég, ha a korabeli, francia 
gyűjteménnyel is rendelkező főúri könyvtárakat említjük, amelyekben szinte ki
vétel nélkül megtalálható volt15. 

A svájci kiadók 

Az Enciklopédiával összefüggésben már említettük, hogy Weingandék más 
svájci kiadó-kereskedő cégekkel is kapcsolatban álltak, sőt valószínűleg előbb 
kezdtek tőlük könyveket rendelni, mint az STN-től. A fentiekben már szóltunk 

11 1784. március 6. 
12 Ezt tanúsítja a Weingand és Köpff cég 1781-ben megjelentetett katalógusa is.amelyben szintén 

fel van tüntetve a kiadvány. 
13 DARNTON: L'aventure de l'Encyclpoédie. 173-175. 
14 Az 178l-es katalógusban az említett yverdoni mellett a berni kiadásút is megtaláljuk. A BFL. 

Intimata a.m. 242 mellékleteként megtalálható 1786-ig rendezetlen adósságok között megtaláljuk 
báró Mednyánszky Ferencet, aki 1784 októberében vette meg az Enciklopédiát, de nem fizette ki. 
Nem lehet azonos az emlegetett nagyúrral, márcsak a különböző kiadások miatt sem: Mednyánszky 
a berni kiadást vette meg, nem a neuchatelit. Az 1789-es Weingand katalógusban is a berni-lausanne-i 
178l-es kiadás szerepel. 

Az ismertebb gyűjteményeken kívül magam találtam meg az Enciklopédia említését a Csáky, 
Sztáray, Orczy, Viczay könyvtárakban, hogy csak néhányat említsek. 
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az yverdoni Barthélémy de Felice-ről. Rajta kívül még két másik név bukkan fel 
többször is: a genfi Nouffer-é, és a lausanne-i Tipográfiai Társaság alapítójáé 
Heubaché. A zugkönyvkiadó Nouffer-ról kizárólag Robert Darnton publikációi
ból tudhatunk meg valamit16. Jean-Abram Nouffer az ún. „filozófiai", azaz tiltott 
könyvek kiadására specializálódott a nagy, neves genfi kiadóházak árnyékában. 
Ezeknek a különösen veszélyes könyveknek a megjelentetését leginkább csak 
olyan obskúrus kiadók merték magukra vállalni, amelyeknek nem volt annyi veszí
teni valójuk, egy esetleges felelősségre vonásnál, mint például az STN-nek. Nevük 
sehol sem szerepelt az általuk megjelentetett könyveken, tevékenységükről szinte 
kizárólag az STN levéltárában fennmaradt levelekből értesülünk. Az STN sok 
könyvet cserélt Nouffer-val, aki abból tartotta fenn magát, sorstársaihoz hason
lóan, hogy az általa kiadott néhány merész könyvön gyorsan, csere alapon túladva, 
létrehozott egy kis könyvraktárt, azaz nagykereskedővé vált. Emellett saját nyom
dagépein bérben részt vállalt az Enciklopédia egyes köteteinek kinyomtatásában 
is. Weingand egy 1782-ben keletkezett levelében azt írja, hogy Nouffer volt az 
első svájci kereskedő, akivel kapcsolatba került17. 

Nem véletlen, hogy az 177l-es alapítású lausanne-i tipográfiai társaság igaz
gatójának J.-P. Heubachnak a nevével is találkozunk a levelezésben18. Ez a kiadó 
szintén a tiltott könyvekre specializálódott, de részt vett az octavo formátumú 
Enciklopédia kiadásában is. Heubachhal úgy álltak kapcsolatban Weingandék, 
hogy nem tudták üzlettársa lett az STN-nek. Erre 1788-ban derült fény, amikor 
Weingand, immár önállósulva rendezni próbálta ügyeit Neuchâtellel. Az STN 
egyik ügynökétől tudta ezt meg, aki látogatást tett Pesten, és azt javasolta el
számolásukban szerepeltesse Heubach-ot megillető tartozását is19. Ezért külön 
feltüntetve, de itt jelenik meg, az a kilenc példánya Necker De l'administration des 
Finances en France című művének, amit Weingand nem tudott eladni, és vissza 
akarta küldeni Heubachnak20. Az 1788-as kimutatásból az is kiderül, hogy Heu-
bach 1784-ben 25 példányt küldött bizományba Necker könyvéből. 

A Magyarországra a XVIII. század utolsó harmadára aránylag nagy mennyi
ségben beáramló francia könyvek eredetéről eddig viszonylag kevés forrásból 
szerezhettünk tudomást. Különösen érdekes és fontos felfedezés, hogy a Wein
gand és Köpff kereskedés a 80-as években egyre növekvő mennyiségű francia 
árukészletét, vagy annak egy részét közvetlenül a kiadóktól szerezte be. Emellett 
nyilván a lipcsei könyvvásáron, valamint németországi, bécsi kereskedőktől is 
vásároltak, de ez a kiterjedtnek mondható svájci kapcsolatrendszer eddig telje
sen ismeretlen volt számunkra. 

DARNTON: Edition et sédition. 23, 24, 109, 251., DARNTON: Bohème littéraire et révolution. 
182-183. 

17 1782. január 31. 
18 Heubach-hoz lásd: DARNTON: L'aventure de l'Encyclopédie. 118. 
19 1788. augusztus 19. 
20 NECKER, Jacques: De V administartion des finances en France. H.n. 1784. 
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A hazai könyvkereskedelem helyzetéről 

Weingandék levelei azért jelentenek élménydús olvasmányt, mert nem egy 
hagyományos üzleti levelezés hangnemében íródtak, szigorúan a megrendelésre, 
a pénzügyekre stb. koncentrálva, hanem időről-időre a személyesség hangján szó
lalnak meg, és írójuk olykor szinte magáról megfeledkezve időzik el egy-egy általa 
felvetett gondolaton, mintegy szellemi társnak tekintve levelező és üzleti partne
rét l A levélíró törekszik arra, hogy az üzleti ügyek taglalása mellett, vagy éppen 
azzal összefüggésben véleményét is megossza közérdekű kérdésekben levelező
partnerével, és ha még oly kevés alkalom nyílik is erre, érezhető mögötte a vágy 
egy a felvilágosodás szellemével átitatott, afféle müveit emberek között zajló 
párbeszédre. Egy üzleti levelezés természetesen aligha válhatott a korra egyéb
ként oly jellemző, az egész felvilágosult Európát behálózó irodalmi levelezéssé. 
Az a néhány passzus, amelyikben a levélíró eltér a tárgytól a felvilágosodás el
kötelezett híveként állítja elénk, és szinte tökéletes franciasággal megfogalma
zott gondolatait a kor „modern" fogalmait használva fejti ki. 

Az első három levélben Weingandék szükségesnek tartják ismertetni távoli 
kollegáikkal a hazai viszonyokat, és bemutatni saját vállalkozásuk jellegét. 

Első levelükben a következő áll: 

Magyarország és különösen térségünk jelenlegi helyzete arra kényszerít minket, 
hogy teljes egészében a szortiment rendszerű kereskedelemmel foglalkozzunk, és ne 
nyomtassunk ki semmit a saját költségünkön, kivéve egy Magyarország-történetet 
latinul, enyves papíron, 3 kötetben. Nincs mit felajánljunk barátainknak, csupán min
den egyes küldemény megtérítését, ha sikerül egy méltányos árkedvezményben meg
állapodnunk22. 

Az STN-nek tehát nagyobb kockázatot kellett vállalnia, mint az esetek több
ségében, mert nem kapott a könyveiért semmit cserébe, csak remélhette, hogy 
új ügyfele állja szavát. 

A második levélben mintha Weingandék úgy érezték volna, további magya
rázatra szorul helyzetük, beleértve a magyar viszonyok taglalását is: 

Hálásak vagyunk Önöknek azért az őszinteségükért, amivel bemutatták üzletüket. 
Viszonzásképpen elmondjuk hogy a miénk szinte kizárólag a szortiment könyveken 
alapul, mivel egy univerzális jellegű nemzet és ország, amelyiket évszázadokon keresz
tül kegyetlen és véres háborúk dúltak fel, nincs még a művelődésnek azon a fokán, 
hogy olyan szerzőket termeljen ki, akik biztosítani tudnák a könyvkereskedőknek 
a nyomdai költségek megtérülését23. 

21 Mivel a leveleket Weingand önállósulásáig Weingand és Köpff néven írták alá, és mindig töb
bes szám első személyben fogalmaznak, ezért a két üzlettárs közös véleményét tolmácsolják. Egyéb
ként legalább négyféle kézírással találkozunk. 

22 1781. június 21. 
23 1781. szeptember 17. 
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Ennél tömörebben aligha lehetne a magyarországi művelődés és azon belül 
a könyvkereskedelem korabeli helyzetét összefoglalni. A levél írója nyílván a ma
gyar nyelven író szerzőkre utal, és a magyar nyelven megjelenő, korszerű köny
veket hiányolja, valamint azt az olvasóközönséget, amelyik ezeknek a könyvek
nek a megvásárlásával garantálná a könyvek kiadóinak a befektetést. Weingandék 
itt egyértelműen megfogalmazzák, hogy még nem jött el az ideje a magyar köny
vekkel való kereskedésnek. Ugyanebben a levélben néhány gondolattal lejjebb 
pedig megadja a fejlődést kulcsát is: 

Akkor lesz majd megrendelés az Enciklopédiára, ha 

a gondolat és írásszabadság eszméje, amelyet a mi fenséges uralkodónk adott 
vissza a mi boldog királyságunknak szétterjed az egyénekben. 

Weingandék lelkes és elkötelezett hívei voltak U, Józsefnek és reformintézke
déseinek, amint ez több megnyilatkozásukból is kiderül. A fenti idézet az 1781 
júniusában kibocsátott cenzúrarendeletre utal, amelyet a felvilágosult körökben 
úgy üdvözöltek ekkor, mintha csak eltörölték volna a cenzúrát, és megvalósították 
volna a sajtószabadságot. Weingandék mindenesetre jogosan várták a cenzúra 
lazításától, és más a könyvkereskedelmet érintő intézkedéstől saját üzletük fel
virágzását. Az a tény pedig, hogy legalábbis tudomásunk szerint, nehézségek nél
kül bejutottak az országba az általuk megrendelt és egyébként szigorúan tiltott 
francia „filozófiai" könyvek, amelyeket ráadásul még nyomtatott katalógusukban 
is hirdettek, alátámasztja a cenzúrarendeletet követő helyzetről kialakult kedve
ző képet24. 

A következő levélben, 1781. december 4-én a néhány hónappal korábban, ok
tóberben kibocsátott türelmi rendeletre reagálva írják a következőt: 

Minthogy a mi fenséges uralkodónk bölcs rendeletét követően a két vallás, az evan
gélikus és a református teljes szabadságot és polgárjogot élvez, könnyen tudjuk majd 
ajánlgatni azt a bibliát, amely az Önök jellemzése alapján a legszebb az összes eddigi 
kiadás közül. Reméljük hamarosan komoly megrendeléseket adhatunk le rá. 

A negyedik, 1782. január 17-én kelt levélből azt is megtudjuk, miképpen véle
kedett Weingand és Köpff az ideális könyvkereskedői mentalitásról: 

A legjobb véleménnyel vagyunk arról a Társaságról, amelyet olyan tudósok vezet
nek, akiknek nevét a művelt Európában mindenütt ismerik. Az az üzlet, amelyet ilyen 
igazgatók irányítanak olyan magas szintre fog fejlődni, amilyenre egy olyan országban, 
ahol a könyvkereskedők hírét se hallották még a kereskedelem tanulmányozásának 
és minden tekintetben idegenkednek az irodalomtól, soha nem lesz képes. 

Ez a svájciak iránti lelkes megnyilvánulás is bizonyítja, Weingandék számára 
az STN-nel való kapcsolat többet jelentett üzleti érdeknél. Az STN üzletpoliti-

L. GRANASZTÓI Olga: A tiltott francia könyvek sorsa Magyarországon (Válogatás a cenzú
rahivatal aktáiból) 1780-18]0. = Sic Itur Ad Astra 2000. 4. sz. 47-76. 
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kaja, sikere példaértékűvé vált számukra amellett, hogy úgy érezhették, rajtuk 
keresztül, akik tehát szemükben többek voltak mint kereskedők, a felvilágosult 
Európa művelt közösségével lépnek érintkezésbe. Az is kiderül ebből a részletből, 
hogy igazán jó könyvkiadó-kereskedő valójában csak az lehet, aki jó „üzletember" 
és ugyanakkor a kor műveltségének legmagasabb fokán áll. A hazai viszonyokkal 
való elégedetlenség minden eddiginél élesebb hangon fogalmazódik meg. 

Weingandék, a művelt kereskedő eszményéhez híven - ugyanebben a levél
ben - hosszan lelkesednek Louis Sebastien Mercier Tableau de Paris című, 
1781-től Neuchâtelben megjelentetett 12 kötetes művéért: 

Olvastuk a Tableau de Paris-t közvetlenül megjelenése után. Igaz, hogy még soha
sem jártunk Párizsban, de el kell ismerni érzékeny ecsettel festették meg a város képét, 
nagy figyelemmel minden apró részletre, amire csak érdemes felfigyelni a fővárosban. 

Ezután egy hosszú felsorolása következik a Párizst jellemző szélsőségeknek 
a luxustól a nyomorig, a leghatalmasabb emberek erkölcsi képmutatásától a leg
kisebbek züllöttségéig. 

A kifejezetten jó stílusban megírt élménybeszámoló végén Weingandék köz
lik, hogy az irodalomkedvelők arányában fognak a könyvből rendelni. 

Az első szállítmány megérkezésétől kezdve, már nem találunk ilyen és ehhez 
hasonló kitérőket. Mivel a szállítmányok sok gondot jelentettek, egyre inkább a szál
lítás körüli gyakorlati kérdésekről esik szó, nem beszélve a figyelmetlenül ösz-
szeállított csomagok okozta bosszúságokról. Éppen ennek köszönhetőek a Darn-
ton által is többször idézett, kissé méltatlankodó hangú sorai az 1782. január 31-én 
kelt levélnek25: 

A Szent Biblia nem az, amelyikre gondoltunk. Emez mivel franciául van, nyakun
kon marad egy olyan országban, ahol a latinon és magyaron kívül szinte semmilyen 
európai nyelvet nem beszélnek. A nemesség és azok, akik ismerik ezt a nyelvet kevéssé 
hajlandók a Bibliát olvasni, inkább a jó regényeket szeretik, a kritikai könyveket, a törté
neti munkákat és általában a szépirodalmat. Könnyű tehát kitalálni, hogy azok a köny
vek, amelyekben mindebből semmi sincs meg, örökre raktáron maradnának nálunk. 
Csak ha gyorsan továbbküldenénk egy kereskedőnek az Önök ismeretségi köréből, 
akkor lehetne ezeket hasznosítani, és így mi is megszabadulnánk a tehertől. 

A magyar könyv- és olvasástörténet számára különösen becses sorok ezek: az 
olvasási igényekben végbement változásnak ilyen pontos megfogalmazásával 
ritkán találkozhat a kutató. Ha még oly sarkítva és leegyszerűsítve is, de benne 
van az olvasók nyelvismeret és társadalmi hovatartozás szerinti igényeinek elkü
lönülése is, illetve az azok közti szoros összefüggés: aki magyarul és latinul beszél 
és olvas az - általánosítva - inkább vallásos könyveket vesz, így például a Bib
liát. A francia könyveket pedig leginkább a főnemesség körében lehetett eladni. 
Meglepő viszont, hogy a levélíró említést sem tesz a német nyelvről, és a német 
könyvekről, miközben Weingandék üzletüket nagyrészt a fejlettebb igényű német 

2 5 CHARTIER-MARTIN: i. m. 452. 
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polgárságra alapozták. Erre talán az lehet a magyarázat, hogy véleményüket ezúttal 
a francia nyelvű protestáns bibliával összefüggésben fogalmazták meg. Üzletileg 
nonszensz az új francia könyvekre éhes, világi műveltségű nemeseknek bibliát 
ajánlgatni. A felsorolt, legnagyobb érdeklődésre számot tartó műfajok tökéletesen 
egybevágnak a főúri könyvtárak francia gyűjteményének összetételével26. A Wein-
gandék szétválásakor az adósokról és kifizetetlen könyveikről felvett jegyzék szin
tén megerősíti a fentieket27. A regények népszerűsége mellett a kritikai munkákat 
említik, ami alatt valószínűleg a különböző politikai, valláskritikai témájú, egész 
Európát elárasztó írásokat, a gúny- és röpiratirodalmat kell érteni. A történelmi 
témájú könyvek sikere nem meglepő, a szépirodalom/belles-lettres szélesebb 
spektrumú kategória, mint ahogy mai értelemben használjuk. Robert Darnton 
egyik tanulmányában hasonló igényekről számol be a varsói Lex, a moszkvai Rü
diger, a szentpétervári Müller, a prágai Gerle levelei alapján, de még sorolhatnánk 
a kereskedőket Európa keleti feléről28. Ezekben az országokban teljesen azonos 
a nemesség ízlése és igénye a könnyebb fajsúlyú francia könyveket illetően. 

Könyvrendelések 

Az 1781-88 között keletkezett levelekben nyolc különböző könyvrendelés nyo
mát fedezhetjük fel. Ebből mindössze négy szerepel külön listán, két megren
delést csak néhány cím erejéig ismerünk meg, és a levél szövegében tesznek rá 
említést, egy megrendelésre csak utalás van, de levélmellékletként nincs meg, 
egyről pedig az adósságok rendezésekor keletkezett könyvelési kivonatból sze
reztünk tudomást29. 

A megrendelések rendszeresnek tekinthetők a távolságot és a szállítási időt 
figyelembe véve. Az első két évben négy és fél hónap alatt érkeztek meg a köny
vek. 1783-ban az STN hosszú ideig nem válaszolt Weingandéknak, akik kényte
lenek voltak megismételni rendelésüket, amit még jó fél évvel később sem kaptak 
meg. 1784 tavaszától -1788 nyaráig szünetelt a levelezés a már ismertetett okok 
miatt. 1788-ban, a kapcsolat új raf el vételekor egyetlen rendelés történt, amelyik 
négy hónap elteltével érkezett meg. 

26 L. GRANASZTÓI Olga: A libertinus irodalom fogadtatása Magyarországon. = Irodalomtu
dományi Közlemények 2000. 3-4. sz. 393-404. És UŐ. A franciás műveltségű magyar arisztok
rácia három különleges figurájának portréja... = Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 43-69. 

27 Ebből idéz PAVERCSIK Ilona: /. m. 84-85. 
28 CHARTŒR-MARTIN: i. m. 452-453. 
29 A nem külön listán megrendelt könyvek a következők: 1782. október 14-én 10 példány 

Guillaume Thomas François RAYNAL: Histoire philosophique et politique des établissements et 
du commerce des Européens dans les deux Indes 1780-as új kiadásából. 1788. október 22-i levél
ből megtudjuk, hogy egy korábbi ismeretlen megrendelésből mi nem vagy csak részben érkezett 
meg: 2 Cartes de Beaumont, 2 Observations et conjectures politiques, 2 Exercices d'Henry de... 
A művek beazonosítása a címek pontatlansága miatt egyelőre nem járt sikerrel. 
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Az STN megrendelőkönyve alapján a könyvkereskedők egyszerre átlagban egy 
tucatnyi címre, címenként pedig három-négy példányra adtak le rendelést3 . Körül
belül ennyi tett ki egy könyvcsomagot, amit egyáltalán megérte elindítani a hosszú 
és költséges szállításra. Weingandék, akik első megrendelésükkor azt írták, cé
gük forgalmához mérten választottak az STN katalógusából, igen komoly listát 
állítottak össze: 17 tétel, ami mindösszesen 47 példány.31 

A könyvrendelések alkalmat adnak az igények változásának megfigyelésére 
az egyes rendelések összevetésével, ugyanakkor a listák tanulmányozása össze
tételük alapján támpontot ad az aktuális érdeklődési irányokra is. Nem szolgáltat 
azonban elégséges információt a könyvek lehetséges vásárlóira és olvasóira, ezekre 
legfeljebb következtetni lehet a tematikai megoszlásból. 

A megrendelt könyvek kiválasztása az STN vagy más svájci kiadó katalógusa 
alapján történt, amire Weingandék megjegyzései mellett a könyvanyag összeté
teléből is következtethetünk: egy részük a legfrissebb újdonság az STN vagy más 
svájci társaság kiadásában, sok a svájci szerzőtől származó kiadvány. A más 
nyomdahelyűek között pedig jó néhány a környéken készült utánnyomás. 

Az összes megrendelést figyelembe véve tisztán rajzolódik ki néhány tendencia. 
Az első ránézésre meglehetősen heterogén választékban szembeötlő az aktuális 
kérdésekkel foglalkozó kritikai hangvételű művek nagy mennyisége, legyenek 
azok politikai, vallási közéleti témájúak. Műfajilag nehéz szétválasztani az ide 
sorolható termékeket, mint az egyik legnépszerűbb könyv, Mercier Tableau de 
Pörá-ja esetében. Szintén több műfaj határán állnak a szép számban előforduló 
botránykrónikák, amelyek aktualitása, erős politikai töltete, pikantériája tette őket 
különösen keresetté {L'espion anglais, L'espion français, Anecdotes sur Madame 
du Barry). A politikai gúnyirat műfajába is sorolható Anecdotes sur Madame 
du Barry - szintén a korszak egyik „best-sellere", de pornográf részletei, mocs-
kolódó hangneme miatt mindenütt, így Magyarországon is tiltott volt. Politikai 
pamflet a Le procès des trois rois Ange Goudartól. Vallásgúnyoló Sylvain Maré
chal Ad majorem glóriám virtutisa, Voltaire La Bible enfin expliquée-)^. Val
láskritikai és vallásellenes értekezés d'Holbach Le christianisme dévoilé-ja., egy
házellenes Linguet szatirikus hangvételű Essai philosophique sur le Monarchisme 
című vitairata. Erősen kritikai hangú az egyik legsikeresebb könyv, a felvilágo
sodás nagy eszméit népszerűsítő, Magyarországon is nagy hatású Raynal Histoire 
philosophique et politique... című monumentális alkotása32. Ebbe a tágan értel-

30 DARNTON: Edition et sédition, 142. 
31 A következő, 1782 december 17-i megrendelés is hasonló méretű 15 tétel, 54 példány. A szin

tén 1782 decemberében Nouffer-nak leadott kisebb megrendelés utáni, 1784-es utolsó különálló lista 
a legnagyobb, 20 tétel, mindösszesen 54 példány. 

32 Raynal-t már korábban is árusítottak Weingandék (lásd: PAVERCSIK: i. m. 83.), Neuchatelből 
viszont azért rendeltek meg olyan nagy mennyiséget, mert 1780-ban újra kiadták a müvet Diderot 
éles hangú egyházellenes kiegészítéseivel, ami különösen izgatta a közvéleményt. Ráadásul a müvet 
1781-ben Migazzi bécsi érsek kérésére betiltották. KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi 
Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, 1996. 526. 
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mezhetö kategóriába tartoznak még az olyan, mára kissé elfeledett művek, mint 
Caraccioli Lettres du pape Clément XIV-címü, a pápa magánéletét taglaló, anek
dotákkal tarkított, vegyes műfajú alkotása is. 

Darnton megállapítása az STN franciaországi könyvforgalmazása alapján, mi
szerint a politika iránti érdeklődés domináns ebben az időszakban, érvényes szé
lesebb körben, így Weingandék megrendeléseire is33. Általános volt az érdeklődés 
az amerikai gyarmatok sorsa és az amerikai függetlenségi háború iránt, aminek 
nyomai szintén felfedezhetők Weingandék megrendeléseiben: Histoire des révo
lutions de l'Amérique, Mémoire sur la dernière guerre de l'Amérique, De l'Etat 
et du sort des Colonis des anciens peuples. 

A történelmi témájú, műfajilag heterogén könyvek (Elémens de l'histoire de 
France par Miliőt, L'esprit des Croisades..., Histoire de la Moldavie..., Mémoires 
politiques et militaires...) száma ezúttal elmarad a politikai-kritikai hangú művek 
mögött, de a megrendelések alapján egyértelmű a népszerűségük, ami Weingand 
idézett levelének megállapítását is figyelembe véve szintén általánosan jelle
mezte a kor olvasói érdeklődését. 

Szépirodalmi mű viszonylag kevesebb szerepel a listákon, nagyobb számban csak 
1784-ben. Javarészük a könnyed, szórakoztató műfajt képviselő prózai alkotás, 
többségük a szabados irodalom terméke (Oeuvres de M. Grécourt, Le passe-temps 
du beau-sexe, La fille naturrelle, Julien l'Apostat, Oeuvres de Dorât) vagy már 
hazánkban is közkedvelt mű újra kiadása, mint Marmontel meséi34. Rousseau 
Confessions-)éi, amely 1782-ben jelent meg, az STN-hez érkezett kereskedői 
levelek szerint óriási várakozás előzte meg. Weingandék is közvetlenül a meg
jelenés után rendeltek belőle. Verseskötetet nem találunk, de a dráma műfajából 
többet is: Mercier-től a La destruction de la Ligue című történelmi drámát, Mar-
monteltől a Le Cigisbé, ou le fat corrigé-t, valamint Carmontelle színpadi művei
nek gyűjteményét. 

Szép számban fordulnak elő különféle protestáns könyvek (De l'Eglise du 
pape..., Lettres sur la religion..., Les infortunes du chevalier de la Lande, Les 
confidences philosophiques), amelyek többsége svájci kiadású lévén, beszerzésük 
az STN raktárából volt a legkézenfekvőbb. 

Viszonylag kevés azonban a természettudományos munka: Charles Bonnet svájci 
természettudós összes műve, az Albert moderne, amely leginkább egy családi 
egészségkönyvhöz hasonlít, valamint a svájci orvos, Tissot műveinek új kiadása. 
Végül megemlítendő még néhány pedagógia könyv: Enfans élevés selon l'ordre 
de la nature es Condillac Cours d'études-)^, valamint két szabadkőművességgel 
foglakozó mű: Le secret des francs-maçons, Abrégé de l'histoire de la Franche-
maçonnerie. 

Végigtekintve a megrendelt könyvek szerzőinek névsorán néhány érdekes kö
vetkeztetést lehet levonni. A francia felvilágosodás nagy filozófusainak generá-

33 DARNTON: Edition et Sédition. 47. 
34 Marmontel Contes moraux-jának három különböző kiadását kínálták már 1781-ben Weingan

dék katalógusukban. 
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ciójából viszonylag kevesebb névvel találkozunk (Voltaire, Rousseau, Condillac, 
d'Holbach, Raynal). A mára már klasszikusokká vált írók többsége Montesquieu-
től - Diderot-ig 1778-1785 között hunyt el, nagy űrt hagyva maguk mögött. Az 
őket követők, akiknek alkotói tevékenysége közvetlenül a forradalmat megelőző 
évtizedre esik, már nyomukba se értek elődeiknek, de hivatásuk az volt, hogy 
tovább éltessék a felvilágosodás szellemét és terjesszék a tudást.35 Emellett a köz
tiszteletben álló írói elit mellett, amely minden privilégiumot élvezett, amit nagy 
elődeik harcoltak ki, egyre hangosabban és egyre fenyegetőbben volt jelen az 
irodalmi „alvilág". Ők voltak az STN által is forgalmazott ún. filozófiai könyvek 
szerzői, komoly sikereket mondhatva magukénak. Ebből a körből került ki azok
nak a könyveknek egy része, amelyek a Weingandék féle listákon szerepelnek: 
szerzőik mint Mercier, Carra, Linguet, Restif de la Bretonne, Pidansat de Mairobert, 
Sylvain Maréchal, Ange Goudar mind az irodalom alvilágának képviselői, de 
műveik Európa szerte népszerűségnek örvendtek a radikális nézetekre nyitott 
franciás műveltségű olvasók táborán belül. Nevük azért is maradt fenn, mert 
többségük elkötelezett híve lett a forradalomnak, és tevékeny szerepet is vállalt 
benne, mint Carra, Mercier vagy Linguet36. Az első látszatra még oly vegyes, és 
jobbára ismeretlen könyvcímeket tartalmazó pesti megrendelésekben mégis van 
valami közös, ami nem más mint a már említett (botrányszagú) újdonságok iránti 
érdeklődés. Weingandék több csatornán keresztül szerezték be a francia termé
keket, és az STN-hez csak bizonyos típusú könyvekért fordultak. A naprakész ér
deklődés kielégítésének lehetőségét jelentette ez a kapcsolat, míg például a „klasszi
kus" szerzők műveihez máshonnan is hozzájuthattak37. 

A könyvrendeléseket egyenként szemügyre véve mindenekelőtt a megrendelt 
példányszám jelentőségére hívjuk fel a figyelmet38. Általában kettesével rendelték 
a könyveket, a négy-hat vagy még ennél is nagyobb példányszám már komoly 
olvasói érdeklődésre enged következtetni, hiszen ezek elég drága könyvek voltak, 
és az ilyen típusú műveknek a hazai piaca ekkor kezdett még csak beindulni. 

Mindent egybevéve Necker De l'administration des Finances en France-ábó\ 
rendeltek Weingandék a legtöbbet, egyszerre huszonöt példányt 1784-ben. Ez 
azonban kivételes esetnek számít, mert bizományba vették Heubachtól, és végül 
a kilenc megmaradt példányt visszaküldték39. Második helyen Raynal Histoire 
philosophique-]^ áll: az 1782. január 17-i könyvlista szerint négyet, ugyanez év 
októberében további tizet, az 1783-as listán pedig még hatot kértek belőle. Ha 
ehhez hozzávesszük Raynal Révolutions de l'Amérique-jének hat megrendelt 
példányát, akkor az STN-hez eljuttatott kérésekben a legnépszerűbb szerző Raynal. 
Majdnem ekkora mennyiséget rendeltek a libertinus szerző Grécourt műveiből 

35 Mint Marmontel, La Harpe, Suard, Morellet stb. 
36Lm. 33. 
37 L. például a 4.jegyzetben felsorolt kereskedőket. 

A példányszámok azonban nem feltétlenül adódhatnak össze, merte előfordulhatott, hogy azért 
rendeltek egy műből többször is, mert nem érkezett meg. 

39 Ez derül ki az 1788. augusztus 19-én kelt levél mellékletéből. 
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is. Sorrendben Pidansat de Mairobert, Mercier, Ange Goudar, Rousseau, Linguet, 
Carra, d'Holbach, valamint a protestáns könyvek következnek. A Weingand ren
delésekben szereplő nevek többsége megegyezik az STN iratainak valóban rep
rezentatív mintája alapján végzett eladási és népszerűségi statisztikáival. Ez az 
alkalmi névsor nem jelenti azt, hogy azok, akik itt nem szerepelnek, ne lettek volna 
népszerűek a magyar olvasók körében. Talán Voltaire neve hiányzik a leginkább, 
akinek mindössze egy könyvét rendelték meg Neuchatelból (La Bible enfin 
expliquée...), de ennek az lehetett az oka, hogy Voltaire-t sok helyről, sokféle 
kiadásban meg lehetett szerezni. 

Az 1781. január 31-én kelt levélben egy viszonylag rövid könyvlista található, 
amelynek címzettje nem az STN, hanem a már emlegetett Nouffer, genfi könyv
kiadó-kereskedő. A megrendelés érdekessége az, hogy mind a hét tétele az ún. 
filozófiai könyvek kategóriájába sorolható mű, ráadásul igen nagy mennyiségben 
kértek belőlük. Könnyen lehet, hogy a tizenkét példány Grécourt-t azért rendel
ték Nouffer-tól, mert utánnyomást készített belőle, és így lényegesen olcsóbban 
adta. Mindenesetre elgondolkodtató, milyen kimagaslóan nagy példányszámban 
rendeltek ennek a mára már teljesen elfeledett szerzőnek a müveiből, ami bele
illik a Weingandék által a nemesség olvasási igényeiről festett képbe. Míg Grécourt 
művei és a Doux passe-temps ellen erkölcstelenségük miatt merülhetett fel ki
fogás, addig a Procès des trois rois-t, ezt a politikai pamfletet uralkodóellenes 
hangvétele miatt nem engedélyezték. Az Ad majorem glóriám, a Bible enfin 
expliquée Voltaire-től és a Christianisme dévoilé d'Holbachtól a tiltás harmadik 
körébe esik, vallásellenességük miatt. 

Nouffer, akivel Weingandék már az STN-el kötött ismeretség előtt és azt köve
tően is kapcsolatban álltak, jelek szerint a radikálisabb hangvételű könyvekkel 
látta el pesti partnereit. Nem világos, hogy ezek a Nouffer katalógusából válasz
tott könyvek megérkeztek-e, mindenesetre a fenti tételek közül néhány megis
métlődik majd másfél évvel később, az 1783 november 24-i megrendelésben40. 
A listát író, aki valószínűleg egy szót nem értett abból, amit leírt Biblia de Vol-
taire-nek nevezi a La bible enfin expliquée-t. Ez a minden szándékosságot nél
külöző, de annál groteszkebb címtorzítás egyébként más, az STN-hez eljuttatott 
könyvlistákban is felbukkan. 

Protestáns könyvek 

Ha a megrendelésekben nem is, de a kézhez kapott könyvcsomagokban annál 
jelentősebb mennyiségben találkozunk protestáns könyvekkel. Első alkalommal 
Weingandék mindössze három református bibliát kérnek, a cím alapján latin 
nyelvűt, a második alkalommal pedig két protestáns teológiai mű címe bukkan fel: 
a frissen megjelent De l'Eglise du Pape a genfi Dutens-től, és a protestáns körök-

40 A Christianisme dévoilé-bó\ és a Bible enfin expliquée-ből rendeltek négy-négy példányt. L. 
a Függelékben. 
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ben nagy hatású Marie Huber Lettres sur la religion essentielle á l'homme-}SL, 
amelynek első kiadása 1739-ben jelent meg. Ehhez képest az 1781 január 31-én 
megérkező első könyvszállítmány tíz tétel, egyenként két-három példány, nem 
várt protestáns könyvet tartalmazott, ráadásul a Weingandék által kért köny
vekből mindössze kettőt küldtek meg. Weingand csalódottsága és felháborodása 
kiütközik udvariasan számon kérő sorain: 

Megkaptuk az oly régóta áhított csomagot Bécsből, Pierre Ochse üzletembertől. 
De micsoda meglepetés ért minket, amikor felbontottuk és nem találtunk benne 
mást, mint egyházi könyveket. Bonnet, Condillac, Trimbley Instructions-ja, valamint 
a Thévenon nélkül az egész küldemény teljesen használhatatlan lenne. 

Ezután következik a fejtegetés, amelyet már fentebb idéztünk a magyar olva
sók nyelvismeretéről, és a nemesség olvasási igényeiről41. Végül egyetlen meg
oldásként azt tudják Weingandék elképzelni, hogy egy olyan kereskedőnek 
továbbítják a könyveket, aki nagyobb hasznát veheti: 

Graeffer úr, bécsi kereskedő számára, aki bizonyára szintén élvezi az önök meg
tisztelő bizalmát, ez talán nem okozna túl nagy kényelmetlenséget (mármint ha elkülde
nék neki a protestáns könyveket) lévén, hogy ő a főváros polgára, ahol sokféle nemzeti
ségű külföldi fordul meg, és főként sok evangélikus és református francia. Kérem, 
írjanak neki ebben az ügyben. 

A levél mellékleteként pedig felsorolja a „használhatatlan" könyveket. 
Innentől kezdve szinte minden levélben szó esik erről a könyvkészletről, ame

lyet végül Weingandék mégsem küldenek tovább Bécsbe, hanem maguk kezdik 
el árusítani42. 

1784. szeptember 5-én Weingandék megírják, hogy mit sikerült eladni közülük: 
Egy Ostervald féle Bibliát, egy Moral Evangélique-et, egy Histoire de la 

Bible-et, és két Sermons de Bertrand-t. Egészen 1788-ig elhúzódik az ügy, ami
korra viszont már sikerül a könyvek nagy részén túladni, és a maradék sorsáról 
kell dönteni. 

Vajon mi indította az STN-t arra, hogy egy új ügyfelének megrendelését 
rögtön az első alkalommal ennyire semmibe vegye? A kérdésre az STN leveleinek 
híján nehéz válaszolni, de néhány körülmény hozzásegít ahhoz, hogy tisztábban 
lássuk a helyzetet. Ebben az esetben egymás szavainak félreértése is közrejátsz
hatott: Weingandék már az első megrendelésük alkalmával ezt írják az utóiratban: 

Számos lutheránus és református közösség van nálunk, kérjük tegyenek hozzá né
hány könyvet a küldeményhez, hátha egyszer szükségünk lesz rájuk nagyobb meny-
nyiségben is43. 

41 1782. január 31. 
42 Az 1782. október 14-i levélből az is kiderül, hogy az STN valószínűleg addig nem állt kap

csolatban Graefferrel, mert Weingandék írják meg nekik, hogy hol található Bécsben az üzlete. 
43 1781. szeptember 17. 
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Miért ne értelmezhették volna az STN protestáns érzelmű vezetői úgy ezt a né
hány sort, hogy nyugodtan küldhetnek a tőlük beszerezhető vallásos témájú mun
kákból. 

Mindezek után nem csoda, ha az STN ezeket a sorokat buzdításként értel
mezte, és jó piacnak tekintette Magyarországot, ahol sok protestáns él, és ráadásul 
éppen ezektől az évektől kezdve szabadon gyakorolhatják vallásukat. A neuchâ-
teliek abban is mintha tájékozottabbak lettek volna, hogy a hazai protestáns hitűek 
milyen nyelven olvasnak. Weingandék elsőre nem láttak benne üzletet, mert sze
rintük franciául eladhatatlanok ezek a kiadványok. 

Végül, maguk is valószínűleg belátták, hogy rosszul mérték fel ügyfeleik ér
deklődését, vagy éppen a francia protestáns könyveknek köszönhetően nyerhet
nek meg új vásárlókat maguknak. Mint ismeretes éppen az a svájci református 
teológiai irányzat hatott erősen a XVIII. század első felében Magyarországon, 
amelyiknek legjelentősebb képviselője Jean-Frédéric Ostervald volt44. A Bázelt 
megjárt magyar teológusok megismerkedtek a teológiai racionalizmus felfogá
sával, ami különösen a Debreceni Református Kollégium szellemi közegében élt 
tovább. Debrecen és Ostervaldék között szoros kapcsolat alakult ki, aminek egyik 
eredménye Ostervald egyes műveinek franciából magyarra fordítása lett. Sőt 
Jean-Frédéric fiának Jean-Rodolphe Ostervaldnak is lefordították Debrecenben 
egyik munkáját, annak a Jean-Rodolphe-nak, akinek fia a Neuchâteli Tipográfiai 
Társaság megalapítója, Frédéric-Samuel Ostervald45. Ez utóbbi már szintén ismert 
volt korábban Magyarországon Cours de géographie című tankönyvének Magyar
országra vonatkozó része alapján, mert azt lefordítva belerakták az egyik legismer
tebb magyar olvasókönyvbe, a Hármas kis tükörbe, amelynek első részét Frédéric-
Samuel nagyapjának „szent históriájából" készült átdolgozás képezte46. 

Az STN egyébként más kereskedők esetében is folyamodott hasonló „cselhez", 
hogy a protestáns könyvekkel elláthassák hittárasaikat47. Feltételezhető tehát, hogy 
néhányszor eszközül használták fel a saját maguk által kialakított rendszert a pro
testáns tanok terjesztésére, illetve egyházuk támogatására. 

A könyvek útja Európán keresztül Magyarországra 

Bár az első könyvmegrendeléstől kezdve gyakran esik szó a levelekben a szál
lítás lebonyolításának körülményeiről, illetve az útvonalakról, ezek az információk 
azonban nem elegendőek ahhoz, hogy teljesen rekonstruálni lehessen, milyen 
szállítási eszközzel-eszközökkel, pontosan mely útvonalon juttatták el a köny
veket Neuchatelből - Pestre. A rendelkezésünkre álló levelekben érdekes módon 

4 L. VÖRÖS Imre: Fejezetek a XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből, 
Bp., Akadémiai Kiadó, 1987., 16-22. 

45 Ismerteti VÖRÖS: i. m. 22. 
46 KOSÁR Y Domokos: i. m. 466. 
47 VARRY, Dominique: i. m. 240-243. 
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eleinte szó sem esik ezekről a kérdésekről, de még arról sem mennyi idő alatt 
érkezik meg a szállítmány. Lehetséges, hogy a feltételezésünk szerint hiányzó 
levelekből többet tudnánk meg, vagy az STN a válaszaiban bővebben kitért a szál
lítás körülményeire, mindenesetre Weingandék csak akkor hozzák szóba a témát, 
amikor már kezdenek türelmetlenkedni. Az 1781. december 4-én kelt levél így 
kezdődik: 

Nagyon türelmetlenül várjuk a csomagot, amelyről szeptember 30-án kaptunk érte
sítést, mivel ebben az évszakban meglehetősen veszélyes a hajózás a Dunán a gya
kori viharok miatt. 

A könyvek szállítására a vízi- és a szárazföldi utat egyaránt használták, erre 
lehet következtetni a későbbi megjegyzésekből is. A vízi szállítás sokszor ol
csóbb és biztonságosabb is volt, másfelől pedig a hatalmas könyvládákat, mert 
nyilvánvalóan több szállítmányt indítottak egyszerre, hajókon könnyebb volt 
rendeltetési helyükre eljuttatni. Ugyanakkor viszont komoly nehézségeket 
okozhatott a zord időjárás. A téli fagyok és a tavaszi áradások idején pedig 
gyakran, teljesen szüneteltetni kellett a vízi szállítást. 1782. január 17-én még 
mindig nem érkezett meg a szállítmány, ami már Weingandéknak is sok volt. 
Valószínűleg ez a több mint három hónapos átfutási idő, a távolság és az időjá
rási körülmények ellenére is hosszabb volt a megszokottnál: 

Mivel a szállítmányt már több hónappal ezelőtt elindították, és még mindig nem ér
kezett meg, nem értjük, milyen akadály merülhetett fel. Ezért kérjük önöket, írjanak 
a szállítónak, akinek a csomagot átadták, hogy tisztázza a helyzetet. 

Végül két héttel később, 1782. január 31-én megkapták a várva várt küldeményt, 
mégpedig Peter Ochs bécsi üzletembertől, vagyis a könyvcsomag több kézen is 
átment, míg eljutott a címzetthez. Ochs, akinek nevével nemcsak a levelezésben 
találkozunk, Weingand üzleti partnere volt48. Peter Ochs, illetve az Ochs und Gey-
müller nevű cég a császárváros egyik jelentős pénzváltója volt, ők intézték a bécsi 
vámot, ami után továbbították a könyveket Weingandéknak. Ochs bonyolította 
egyébként Ráday Gedeon könyvszállítmányainak bécsi ügyintézését is, és tovább
küldésüket Weingandékhoz49. „Visszafelé" is jó szolgálatot tettek Ochsék, Wein
gandék többször is rajtuk keresztül fizették ki tartozásaikat50. 

Ugyanebben, az 1782. január 31-én kelt levélben a már emlegetett Nouffer-nak 
címzett megrendelés végén ez áll: 

Ezek a könyvek Nouffer úr katalógusából származnak. Rakják hozzá kérem a kül
deményhez a Budai Királyi Könyvtár címére. 

Ochs és Geymüllernek 1786-ban 999 forinttal tartoztak Weingandék a BFL-ben fennmaradt 
iratok szerint. L. GÁRDONYI: i. m. 296. 

49 SEGESVÁRY Viktor: A Ráday könyvtár XVIII.századi története. Bp. 1992. 205., 217. 
50 Erről tanúskodnak az 1784. szeptember 5-én, 1788. július 16-án kelt levelek is. 
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A budai „Királyi Könyvtár" alatt az ekkor még a budai királyi palotában mű
ködő Egyetemi Könyvtárat kell érteni. Csak találgatni lehet, miért a könyvtár 
címére küldetik ezt a szállítmányt. Felmerül a gyanú, hogy talán a könyvrevízió 
kikerülésére folyamodtak a „trükk"-höz. Annál is inkább, mivel ebben a szál
lítmányban több tiltott könyv is szerepelt. Az Egyetemi Könyvtárba küldetett 
könyveknek kellett, hogy legyen egy átvevője, akiben meg lehetett bízni. Tudjuk, 
hogy épp ezekben az években váltás történt a könyvtár vezetésének élén. 1780-ban 
nevezték ki a könyvtár prefektusává a felvilágosult szellemű, német származású 
Bretschneider Henriket. 1782-ben ő állt a könyvtár élén, és amint az a levéltári 
fondból is kiderül, Weingandék ügyfele volt: az adósságok elosztásakor Köpffhére 
szállt Bretschneider kifizetetlen tartozása, még hozzá nem is kevés, 201 Forint51. 
Feltételezésünk, miszerint Bretschneider lehetett az, akiben nézetei, ízlése alapján 
Weingandék a leginkább megbízhattak, amikor a könyvtárba küldették a köny
veket, semmilyen tényadattal nem támasztható alá, de a körülmények alapján ez 
a legvalószínűbb. 

1782. május 30-án érkezett meg a második könyvszállítmány, ezúttal egy bizo
nyos Antoine de Nancy nevű úr közvetítésével52. A január 17-én feladott meg
rendelés ismét négy és fél hónap elteltével jutott el Pestre. Weingandék ezért új 
útvonaljavaslattal álltak elő: 

Mindig elhárulnak az útból az akadályok, ha megpróbáljuk őket kiszűrni. Azt hisszük 
sikerült legyőzni a legnagyobbat evvel az új, árucikkeink szállítására alkalmas útvo
nallal, amit most ajánlunk. 

Augsburg városa olyan jó helyen van, hogy mi onnan könnyedén le tudjuk úsztatni 
könyvcsomagjainkat a Lechen keresztül, amelyik a városhoz nagyon közel csatlakozik 
a Dunába. Minthogy bizonyára sok partnerük lehet ebben a városban, el fogják tudni 
juttatni hozzánk, egy ottani könyvkereskedőn keresztül a raktárukból kért könyveket. 

Augsburg neve többször nem bukkan fel, annál inkább a szomszédságában fekvő 
Duna-parti Ulm városáé. Ulmmal szintén jó kapcsolatai voltak Weingandéknak, 
és fekvése ismét a víziszállítás lehetőségét jelentette. 1782 augusztusában arra kérik 
az STN-t, hogy amint elkészülnek az Enciklopédiának egy új kötetével, azt az ulmi 
Kindervater kereskedőn keresztül küldjék Bécsbe Weingandhoz. Bécs minden 
szállítmánynak az utolsó előtti állomása volt, itt intézték ugyanis a vámot és az 
egyéb hivatalos papírokat. 

1783-84-ben, a Weingand és Köpff cég feloszlása előtti utolsó években, csök
kent a kapcsolat intenzitása az STN-nel. A neuchâteliek korábban már emlege
tett nehézségeire utal, hogy az 1783. november 24-én másodszorra megrendelt 
könyvek rekord hosszúságú idő alatt, 1784 szeptemberében érkeztek meg, azaz 
csaknem egy évvel később. 

1788-ban Weingand, immáron egyedül folytatja a négy évvel korábban meg
szakadt üzleti viszonyt a neuchâteliekkel. A kapcsolat új rafel vételében döntő sze-

51 L.GÁRDONYI: i. m. 297. 
52 Kilétéről semmit nem sikerült eddig megtudni. 
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repet játszhatott egy bizonyos Durand úr látogatása Pesten, Weingand üzletében. 
Az STN egész fennállása alatt foglalkoztatott utazó ügynököket, akiknek az volt 
a feladata, hogy szimatoljanak ügyfeleiknél az új igények, a jól eladható termé
kek felöl, továbbá megpróbáljanak új partnereket szerezni53. Magukkal vitték az 
STN legfrissebb katalógusait, és előre leszámítolva felvették a rendelést. Az ügy
nököket alaposan felkészítették az utazásra (tudnivalók az ügyfelekről, a látoga
tások sorrendje, a felteendő kérdések, az eltitkolandó illetve a megszerzendő in
formációk.) A missziót teljesítők beszámolókat készítettek utazásaikról, s ezekből 
kiderül, hogy ügyfeleik körében végzett piackutató munkájuk mögött nem egy
szer tolakodó nyomozó munka, kémkedés állt, amely életbe vágóan fontos volt 
a neuchâteli kiadó üzleti stratégiájához54. 

A Pestre is ellátogató Durand-t egyelőre nem sikerült azonosítani, de lehet, hogy 
azonos azzal a Durand-nal, aki mint svájci lelkész az STN megbízásából Lon
donban ügynökösködött az Enciklopédia neuchâteli kiadásával . Az STN ügy
nöke mindenesetre jó munkát végzett, mert Weingand „kötélnek állt": 

Az a megtiszteltetés ért a múlt héten, hogy látogatást tett nálam Durand úr, az 
önök társaságának a tagja. A kapott katalógus és a felajánlott feltételek alapján rende
lést adtam le nála, amely remélem már eljutott önökhöz. Ha a megállapodás szerint el
küldik nekem a megrendelt könyveket, elkötelezem magam önök mellett, és onnantól 
kezdve minden francia könyvet önöktől fogok megrendelni, anélkül, hogy bárki más
hoz is fordulnék. Helyzetem azonban megköveteli a lehető leggyorsabb szállítást. 

A sorrendben következő levélben, 1788. augusztus 19-én már megmutatkoz
nak a pénzügyek körüli nézeteltérések, bár Weingand még nagy optimizmussal 
jegyzi meg, hogy ha megkapja a kért könyvcsomagot, akkor már semmilyen 
akadálya nem lesz a köztük létrejött üzlet folytatásának. 

Az önök régi követelését illetően, amivel most állnak elő, nevetségesnek tűnik 
számomra, hogy egy azon elszámolás szerint mindkét fél hitelezője legyen a másik
nak, és követeli a tartozás megfizetését. De meggyőződésem, hogy ha áttanulmányoz
zák a mellékelt, egykori könyvelésünk alapján készült kivonatot, akkor az én köve
telésemet helytállónak fogják tartani. 

1788 októberében, ismét négy hónap elteltével érkezett meg a várva várt kül
demény. Érdekes, hogy Weingand megint felajánlja, ha bármi akadály merülne 
fel a könyvek eljuttatásában, akkor tud más eszközt, más utat javasolni. Felvető
dik a kérdés, hogy nem a könyvek illegális behozatalára utal-e evvel a megjegy
zésével? Ez a rendelkezésünkre álló utolsó levél udvarias hangneme ellenére is 
arra enged következtetni, hogy mivel egy kínos pénzügyi kérdésben nem sikerült 
a két félnek megállapodnia, kölcsönösen egyre bizalmatlanabbá váltak egymás-

VARRY: i. m. 239-240. 
/. m. 240. 
DARNTON: L'aventure de l'Encyclopédie. 236. 
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sal, és ez az együttműködés megszakadásához vezetett. A vita feltételezésünk 
szerint a Köpff idejében megrendelt utolsó szállítmány körül robbant ki. 

1789-ben feloszlott a Société Typographique de Neuchâtel, vagyis a kapcsolat 
hamarosan mindenképpen felbomlott volna. Weingand azonban továbbra is tekin
télyes mennyiségű francia könyvet forgalmazott, példa erre az 1789-ben önálló 
füzetben megjelentetett francia, angol stb. könyvek több mint hatvan oldalas ka
talógusa. Mivel azonban a Weingand által továbbvezetett pesti üzletről semmiféle 
levéltári irat nem maradt fenn az 1786-os osztozkodást követően, ezért ennek az 
időszaknak a kutatása már lényegesen kevesebb eredményt ígér. 

A levelezés időbeli határai egy-két év eltéréssel egybeesnek II. József uralko
dásának idejével. Nem véletlen, hogy épp a XVIII. század e szellemi értelemben 
legnyitottabb évtizedére esik. 

Sem előtte, sem utána nem volt olyan kedvező helyzetben a francia könyvek 
magyarországi forgalmazása, mint a század nyolcvanas éveiben, a felvilágosult 
abszolutista József uralkodásakor. 

Összegzés 

Tanulmányunkban arra tettünk kísérletet, hogy a hazai könyvtörténet egy eddig 
feltáratlan, többé-kevésbé teljesnek mondható, forrásértékű dokumentumát a le
hető legalaposabban feldolgozzuk. A feladat hálásnak bizonyult, mert az anyag 
nem túl terjedelmes, viszont összefüggő, módot ad tehát az időbeli és tematikai 
összefüggések értelmezésére. 

De éppen a forrásnak ez a viszonylagos rövidsége int minket óvatosságra 
a következtetések levonásakor. A levelezés témakörök szerinti feldolgozásával 
az volt a célunk, hogy bemutassuk hányféle kutatási területhez szolgáltathat ada
lékot, gazdagítva eddigi tudásunkat, megerősítve vagy módosítva korábbi felte
véseinket. Ilyen például a francia könyvek magyarországi recepciójának kérdése, 
amelyhez alapvető fontosságú információkat szerezhetünk. Ugyanakkor a meg
rendelések alapján összeállítható korpusz nem reprezentálja a francia könyvek 
iránti hazai olvasói érdeklődés egészét, tendenciákra azonban mindenképpen 
következtethetünk belőle. A recepciókutatásban több különböző forrásnak, mint 
a már említett Weingand és Köpff levéltári fondnak, a cenzúrahivatali aktáknak, 
a magánkönyvtárak katalógusainak stb., összehasonlító vizsgálata járhat egye
dül eredménnyel. 

A levelezés valódi értéke azonban a tizennégy levél alkotta egységben rejlik, 
amelyik nemcsak a Weingand és Köpff kereskedés, hanem a Société Typogra
phique de Neuchâtel történetébe is beilleszthető. így válik ismereteink szerint 
először lehetővé, hogy a XVIII. századi magyarországi könyvkereskedelemnek, 
ha egy még oly kis szeletét is, de az európai könyvkereskedelem kontextusában 
tanulmányozhassuk. 
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OLGA GRANASZTÓI 

Un client hongrois de la Société Typographique de Neuchâtel 

Les lettres du libraire de Pest, J. M. Weingand dans les archives de Neuchâtel 

La Société Typographique de Neuchâtel et le libraire de Pest, Johann Michael Weingand (avec 
son associé Koepff ), avaient eu d'importantes relations commerciales durant la période de 1781-88. 
Le document qui en témoigne, une correspondance composée d'une quinzaine de lettres est d'autant 
plus précieux, que nous n'abondons pas en source concernant les rapports internationaux des 
premiers libraires autonomes de la Hongrie de la fin du XVIIIe siècle. 

Bien que cette correspondance soit unilatérale au sens où nous possédons seulement les lettres 
de la librairie Weingand, mais pas celle de la STN, elle permet de nous introduire dans la diffusion 
en Hongrie, de la culture livresque française de l'époque des Lumières et d'enrichir nos connaissances 
quant à sa réception. 

On a la chance de compter la librairie Weingand parmi les rares commerçants, de l'activité des
quels il subsiste une riche documentation, permettant de reconstruire le réseau international de son 
commerce, recenser selon diverses critères le contenu des commandes et des achats, ou identifier 
les clients. Quant à la STN, elle est aussi, de son côté quasiment la seule maison de libraires-imp
rimeurs au XVIir siècle dont les archives subsiste dans leur intégralité. Ce sont celles dont rêve 
tous les chercheurs : leur richesse est unique, car la STN trafiquait tant en livres interdits, en app
rovisionnant toute l'Europe en livres français, que son commerce peut être tenu représentatif de la 
librairie illégale des deux décennies avant la Révolution. 

L'étude approfondie des lettres fournit des renseignements précieux à plusieurs champs de re
cherches, notamment au commerce de livres, au rôle du libraire dans la diffusion des idées, à l'intérêt 
du public des lecteurs, ou au public des livres français etc. La richesse du contenu de ces quelques 
lettres élargit nos connaissances et modifie ou confirme certaines de nos hypothèses. Pour ce qui 
est de la réception de la littérature des Lumières, les commandes annexées aux lettres peut compléter 
la base de donnée à l'établissement du corpus des livres français qui circulaient en Hongrie. 



KOPPÁNYI JÚLIA 
Az Egyházi Értekezések és Tudósítások 

Az első hazai katolikus folyóirat 

„Bizonyára érdekes most visszapillantani, milyenek voltak theologiai és egyházi fo
lyóirataink a régibb időben; bizonyára érdekelni fogja ez azokat, kik szeretik ujabb egy
házi irodalmunkat még bölcsőjében szemlélni. S különben is mindenkor tanulságos 
s egyházi irodalomtörténeti adalékot is alkot az ily régibb dolgok felelevenítése."1 

E szavakkal vezeti be Szmida Viktor az Egyházi Értekezések és Tudósítások 
című folyóiratról szóló írását, amely az Irodalmi Szemlében jelent meg 1883-ban 
folytatásokban. Valóban „bölcsőjében" fogjuk szemlélni a magyarországi katolikus 
sajtót, mivel az Egyházi Értekezések és Tudósítások (a továbbiakban rövidítése: 
EET) az első katolikus teológiai folyóirat volt hazánkban. Dolgozatom célja tehát 
egyrészt ennek bemutatása, másrészt hogy rávilágítsak arra, hogy milyen szerepet 
játszott ez a folyóirat a műveltség terjesztésében az egyházon belül. 

A lap indításának előzményei 1817-ig nyúlnak vissza. Ezekről Horváth Kons
tantin könyvéből szerezhetünk tudomást, aki kiadta Horváth Jánosnak, a lap szer
kesztőjének Verseghy Ferenchez írott leveleit, és a későbbiekben nagy szerepet 
tölt majd be a folyóirat életében. 

A Tudományos Gyűjtemény 1817-ben indult meg, de Horváth János már 
1816-ban a következőket írja Virág Benedeknek: 

„A jövő esztendő kezdetével az Egyháziak Baráttyát eresztem ki; ez időszaki írás 
lészen, a' mit az Európai Tanultabb Theológusok szépen 's nyomósán írtak Journal
jaikban, fogja a Magyar Papsággal megismertetni. E' végre minden Theologiára való 
időszaki írásokat megrendeltem; talán a' tekéntetből, hogy a' válogatott értekezéseket 
foglallya magában, a' Tót 's Német Papjaink is el kezdik szeretni nyelvűnket, mely
nek a' Papok lehetnek legjobb terjesztőik."2 

Terve tehát az volt, hogy a teológiai tudományok körébe vágó külföldi kutatá
sokat és eredményeket ismerteti magyar nyelven. A nyelvújítás korában azon
ban meg kellett oldania olyan kérdéseket, amelyekkel egyrészt nyelvhasználati 
szempontból kiküszöbölheti a pártoskodást és az ellenségeskedést, másrészt feled
tetve az egyházi klasszikus latinságot meg kellett küzdenie azzal az előítélettel, 
hogy a teológia nyelve csak a latin lehet.3 

1 SZMIDA Viktor: Egyházi Értekezések és Tudósítások (1820-1824). = Irodalmi Szemle 1883. 8. sz. 69. 
2 BADICS Ferenc: Horváth János püspök 1769-1835. Veszprém, 1927. Egyházmegyei Nyomda, 45. 
3 Vö. HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (az első magyar kat. teol. 

folyóirat) története. Veszprém, 1937. Egyházmegyei Könyvnyomda, 3—4. 
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1817-ben indul meg a Tudományos Gyűjtemény, amelynek Horváth János is 
munkatársa lesz. A folyóirat népszerű, előfizetőinek száma ezer körül mozog. 
Horváthnak itt teológiai témájú cikkei jelennek meg, amelyek magyar vonatko
zása miatt az egész ország olvasóközönségének érdeklődésére számot tarthatott. 
Ekkor Horváth megbizonyosodhatott arról, hogy szükség van egy igényes, ver
senyképes, a Tudományos Gyűjteményhez hasonló, ám egyházi tárgyú folyóiratra 
- ahogy azt később a lap Előszavában írja is. A szellemi erők egyesítésére, német 
teológiai folyóiratok mintájára „társaságot" szervez4, ez nem más, mint a Veszp
rémi Tudós Társaság, és amelynek tagjai elsősorban a veszprémi káptalannak 
tudománykedvelő tagjai és a teológiai tanárok közül kerültek ki.5 Kik voltak ők? 
A Társaságnak tekintélyt adott maga a káptalan, Kurbély György püspök veze
tésével. Kiss Ferenc a szerkesztő igazi munkatársa volt, mivel ő végezte az egyházi 
cenzúrát. Sokan voltak tagjai a Veszprémi Tudós Társaságnak, akik nem írtak 
ugyan a folyóiratba, de támogatták azt anyagilag vagy más jótéteményekkel. Ilyen 
volt Nedeczky Károly egresi apát, Külley János sümegi prépost, a veszprémi sze
minárium vezetői: Sinkay József majd Kopácsy József. A szerkesztőnek azonban 
olyan munkatársakra volt szüksége, akik megtöltik írásaikkal a folyóirat lapjait 
és egyben biztosítják a szellemi együttműködést a jövőben is. Horváth János 
nem elégedett meg a Veszprémi Tudós Társaság létrehozásával, hiszen ebben csak 
veszprémiek illetve Veszprém környékiek vettek részt. Levelet küldött az ország 
más részein működő teológiákra, hogy az ottaniakat is bevonja a munkába. Ekkor 
kapcsolódik be Kováts Antal várpalotai plébános, Májer József székesfehérvári 
plébános, és Guzmics Izidor szentmártonhegyi bencés szerzetes, aki később az 
Egyházi Tár című, szintén katolikus folyóiratnak lesz a szerkesztője. A munka
társak harmadik csoportjába tartoznak a református és evangélikus prédikátorok, 
mint Ángyán János, vagy Hrabovszky György komáromi lelkész, Kocsi Sebes
tyén István a pápai református kollégium teológiai tanítója. A fent említett nevek
kel később is találkozni fogunk, amikor Horváth János felsorolja a folyóiratban, 
hogy melyik tanulmányt ki írta. 

A szerkesztő legnagyobb segítsége, a valódi „főmunkatárs" azonban Verseghy 
Ferenc volt annak ellenére, hogy ő nem Veszprémben, hanem Budán lakott. Hor
váth vele akart beszélni tervéről a magyar teológiai Mesterszókönyvről. Erre azért 
volt szükség, hogy megteremtődhessen a magyar teológiai nyelv. Ehhez pedig 
a teológiai és a keresztény bölcseletbe vágó fogalmakat magyarítani kellett. Hor
váth pályázatot szeretett volna kiírni a Mesterszókönyv megalkotására, de miután 
Verseghy is csatlakozott a folyóirat munkatársaihoz, szükségtelenné vált - ott 
volt a Mesterszókönyv „élőben", Verseghy személyében, akinek 1817-ben meg
jelent Magyar Grammatikája, nem volt ismeretlen Horváth János előtt.6 

4 Mintája „eine Gesellschaft" által 1801-ben Linzben kiadott Theologisch-Praktische Monatschrift. 
5 Vö. HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (az első magyar Icát. teol. 

folyóirat) története. Veszprém, 1937. Egyházmegyei Könyvnyomda, 5. 
6 Vö. i. m. 7-23. 
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Az Egyházi Értekezések első száma 1819 novemberében jelent meg Veszp
rémben, özvegy Szammer Klára nyomdájában. Felmerülhet a kérdés, hogy az 
első magyar katolikus folyóiratot miért nem Pesten adták ki. Pesten az idő tájt 
még kevés író lakott - és Szmida Viktor szerint az irodalmi mozgalmaknak in
kább kedvezett a vidék, különösen a Dunántúl - vagy ahogy ő írta - a túldunai 
környék. Gyulai Pál Vörösmarty életrajzában írja7, hogy milyen nagy befolyás
sal voltak rá egyes dunántúli papok, hogyan nevelődött körükben, milyen buzgó 
pártolói voltak általában minden magyar munkának. Vagy emlékezzünk Feste
tics György működésére, aki pártolta a magyar írókat, irodalmi ünnepeket ren
dezett Keszthelyen. Ezen a vidéken született Vörösmarty, Kis János, Berzsenyi, 
és a Kisfaludyak, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Zircen és Pan
nonhalmán volt ennek a vidéknek a katolikus-tudós központja. E kis kitérő után 
talán már nem meglepő, hogy a folyóirat Veszprémben jelent meg.8 

Mi volt Horváth János célja, az Egyházi Értekezésekkel? Egyrészt egy olyan 
orgánumot kívánt létrehozni amely a Tudományos Gyűjteményhez hasonlóan 
a tudományok tárházát jelentheti, csakhogy attól eltérően nem világi, hanem 
egyházi tudományokról szóló írásokat - tanulmányokat - tartalmaz, másrészt 
a teológiának kívánt magyar nyelvet teremteni. Céljait világosan megfogalmazza 
az Előszóban, amellyel az első számot bevezeti. Az Előszóban Horváth először 
arról ír, hogy nem volt még olyan kor, amely buzgóbban foglalkozott volna a tu
dományokkal, mint a XIX. század. Rengeteg könyv jelenik meg Európa-szerte 
a tudományok terjesztésére, azonban mindez nem elég, nem szabad hagyni, hogy 
akár a legkisebb „morzsák" is kárba vesszenek. ír a Tudományos Gyűjteményről, 
amely szerinte „szép pályát nyitott a mindenre termett magyar elméknek; és új 
tüzet gyújtott a nemzeti léleknek felelevenítésére". Majd így folytatja: 

„Innét, midőn a világi tudományokat ily jótevő segédeszköznek örülni láttam, hasz
nosnak véltem a theologiára nézve is oly intézetet kezdeni, mely annak tudományos 
előadására anyanyelvünket lassanként hajtogatván, elkészítené; a szép elméket felser
kentvén, eredetiségre fejtőztetné; apróbb műdarabjaikat közhasznúakká tenné, sőt 
a következő üdőre is átbocsátná. így keletkezett a jelenvaló egyházi folyó munka."9 

Ezek után lássuk, mit tartalmazott a folyóirat a programban meghatározottak 
alapján. Mint azt a címe is mutatja, két részre oszlott: értekezésekre és tudósítá
sokra. Az értekezések - tehát az első rész - a következő tudományokkal kapcso
latos írásokat tartalmazott: 

• Vallásfilozófia, amely a vallás felvilágosítására, és az ellenzők eszeskedéseinek 
megcáfolására szolgál. 

7 Vö. Gyulai Pál válogatott művei. Vörösmarty életrajza. Vál. KovÁCS Kálmán. Bp., Szépiro
dalmi Könyvkiadó, 1989. 933. 

8 Vö. SZMIDA Viktor: Egyházi Értekezések és Tudósítások (1820-1824). = Irodalmi Szemle 1883. 
8. sz. 70. 

9 L. Egyházi Értekezések és Tudósítások (a továbbiakban EÉT) 1819. június 18. 1. sz. 
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• Exegézis, különös tekintettel a hermeneuták, magyarázástanítók világosításira, klasszi
kus helyekre a hit és erkölcstudományban. 

• Hittudomány, főképp azon ágazatai, amelyeknek bővebb kifejtését, megerősítését 
az üdőkor szükségessé teszi. 

• Erkölcstudomány, szem előtt tartva és megbírálva az újabb pszichológiai fejte
getéseket és princípiumokat. 

• Egyházi törvénytudomány 
• Pásztoritudomány, és ennek ágai, úgymint: pedagogika, katetetika, homiletika vala

mint liturgika, tehát a nevelésről, az egyházi ékesszólásról, a szertartásokról való 
oktatások és jelesebb egyházi beszédek, katekézisek, istenes énekek. 

• Egyházi történettudomány 

A második rész, a tudósítások pedig a következőképpen épült fel: 

• Egyházi literatúra, ezen belül a teológiai illetve az egyházi tudományokkal kap
csolatban lévő hazai műveket vizsgálják 1800-tól, benne foglaltatnak a protestáns 
szerzők munkái is - azzal a céllal, hogy ezáltal könnyebb legyen majd a XIX. 
századi magyar teológiai irodalom történetét átlátni, illetve leírni. Ezen a részen 
belül a külföldi művek közül csak a nevezetesebb darabokat közlik, melyek meg
szerzése az egyházi férfiaknak ajánlható azért, hogy a papok, akik nem tudnak 
más nyelven, megismerkedhessenek a külföldi művekkel. 

• Egyházi régiségek, úgymint könyvek, diplomák, amelyek Magyarországon az egy
házi dolgok világosítására szolgálnak és még nem jelentek meg, vagy ritka, régi 
könyvekben találhatók csupán. 

• A püspök megyékben a tudománybeli illetve az erkölcsi kultúrára arányzó intéze
tekről 

• Kegyes szerzeményekről, plébániai iskolák állapotáról szóló tudósítások 
• Egyházi előlépésekről 
• Jeles egyházi férfiak életrajzai, biografái 
• Jutalomkérdés minden kötet végén 

A felsorolás után Horváth János folytatja az Előszót, amelyben a következő 
- egy már korábbról ismert mondatot találunk: „Előttem áll: az is, hogy minde
neknek tetszeni lehetetlen; az is, hogy tetszeni akarni esztelenség." Ez a mondat 
a mottója ugyanis Péczeli József komáromi Mindenes Gyűjteményének, amely 
1789 és 1792 között folyóiratában a műveltség terjesztését tűzte ki céljául. Ez volt 
tehát a szerkesztő bevezetése, programja, amit - ha végignézzük a folyóiratot, 
láthatjuk, hogy valóban teljesített. 

Mielőtt azonban a cikkek elemzésére rátérnék, be kell mutatni a szerkesztőt, 
Horváth Jánost. 1769. november 5-én született Csicsón, Zala megyében. Gimná
ziumi tanulmányait Pápán és Veszprémben végezte, bölcsész tanulmányait pedig 
a pozsonyi akadémián. 1788-ban a veszprémi egyházmegye kispapja lett, hittu
dományi éveit szintén Pozsonyban, a II. József által felállított központi szemi
náriumban töltötte. 1792-ben szentelték fel, ezután először veszprémi káplán lett 
öt éven keresztül. 1797-ben a Jankovics család által Somogyban szőlősgyörki 
plébánossá nevezték ki, majd gróf Festetics György 1801-ben a keszthelyi plébá
niával és a hahóti apátsággal tisztelte meg. Mint pap tevékenyen részt vett Zala 
megye humanitárius intézményeinek fejlesztésében, és mint nemes táblabíró 
a megyegyűléseken. Zala megye közönsége bizalma által 1808-ban veszprémi kano-
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nok és rudinai apát lett. Veszprémben papnevelő intézeti rektor és a hittani tanul
mányok kormányzója volt. Mint a káptalan követe, 1822-ben részt vett a nemzeti 
zsinaton, majd 1825-ben az országgyűlésen is. 1826-ban pesti egyetemi hittan
kari igazgató, 1829-ben a magyar udvari kancelláriánál előadó, 1830-ban székes
fehérvári püspök, 1832-ben pedig belső titkos tanácsos lett. A Magyar Tudományos 
Akadémia irodalmi érdemeinek elismeréséül 1832-ben tiszteletbeli tagjának válasz
totta meg. 1835. június 21-én halt meg Pozsonyban. Ismert volt kitűnő egyházi 
szónoklatairól, az Egyházi Tárban mint a „magyar egyházi szónokság mesteré
ről" olvashatunk róla.10 Nagyon sok műve jelent meg, közülük a legfontosabbak: 
Hitbeli és erkölcsi oktatások, 1815; Ékesszólás a koporsónál, 1816; a Tudományos 
Gyűjtemény 1817. 2. kötetében: „A régi magyarok vallásbeli és erkölcsi állapotjok-
ról", és ugyanitt a 8. kötetben: „A keresztény hit terjedésének történetei".11 

Az Egyházi Értekezések és Tudósítások évente négy alkalommal jelent meg, 
tehát 1820 és 1824 között húsz kötet látott napvilágot. A kötetek 12-15 ív ter
jedelműek voltak. A címlapkép: fellegekben, sugarak közt lebegő angyal egyik 
kezében Magyarország címerével, másikban tollal. Az első évfolyam réznyo
matú címképe alatt a következő áll: „Car. Kisfaludi. del." Ami azt jelenti, hogy 
Kisfaludy Károly rajzolta, aki, mint tudjuk rézmetszésssel, rajzolással is foglal
kozott. A további évfolyamok címlapján ugyanez a motívum szerepel, kisebb 
változtatásokkal. Minden kötet végén a következő áll: 

„Ezen 210 lapra terjedt írásban foglaltakbúi a romai katholika hit s erkölcsi tanítás 
ellenébe semmi nem ütközik. Az egyházi megyebeli vizsgálat Kis Ferencz kanonok 
által m. p. Imprimatur 15. Junii 1819. Mich. Aloys. Trenka m. p. revisor librorum." 

Az 1821. negyedik kötettől kezdve világi cenzorul: Antonius Nagy. librorum 
censor et revisor szerepel.12 Horváth János Verseghy Ferenchez írott 1820. július 
5-i leveléből szerezhetünk tudomást arról, hogy az 1819 novemberében megje
lent folyóirat első kötetéből 700 példányt nyomtattak, és csak három maradt 
„annyira szivesen veszik az Értekezések kedvellői az uj hangot és kat. Folyó-
írást".13 Megcsappan a második évfolyam előfizetőinek száma, 1821 januárjáig 
420-an fizetnek elő, ennek ellenére 1000 példányt adnak ki, 8 váltóforint az 
előfizetés.14 A csökkenő érdeklődés ellenére a folyóiratnak nagy a visszhangja, 
mivel Verseghy a következőket írja Horváth Jánosnak 1822-ben: 

10 Vö. Egyházi Tár 1837. X. sz. 183-189. 
11 Vö. SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. IV. Bp. 1896. 1226-1231. 
12 L. SZMIDA Viktor: Egyházi Értekezések és Tudósítások (1820-1824). = Irodalmi Szemle 

1883. 9. sz. 78. 
13 L. HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (az első magyar kat. teol. 

folyóirat) története. Veszprém, 1937. Egyházmegyei Könyvnyomda, 210. 
14 Vö. i. m. 84-85. 
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„...hasonló folyóírást kellene Deákul a' Püspököknek és Káptalanknak segedel
mével felállítani, hogy két nyelven, két oldalnál nyomhassuk vissza a' Protestánsok
nak mind religióbéli, mind politicabéli iparkodásait".15 

Mivel az írások nem tartalmazták szerzőjük nevét, csak kevés kivétellel tudjuk 
biztosan eldönteni, hogy ki írta azokat. Horváth János három alkalommal közli 
a szerzők névsorát az „Egyházi magyar literatura" cím alatt. Például az 1820-ban 
megjelent kötetek szerzőinek névsorát, 1821-ben az „Az 1820-dik esztendőbéli 
állapottyának rajzolattya" című értékelésben adja közre.16 Az első kötet szerzői 
közt voltak tehát: Fiizár György, az erkölcs, lelkipásztori és neveléstudomány 
tanítója, Guzmics Izidor a hittudomány tanítója, Molnár József, a napkeleti nyel
vek és a Szentírás magyarázásának tanítója, Spreitzenbart János, az egyháztör
ténet és törvény tudományok tanítója, és végül, de nem utolsósorban Verseghy 
Ferenc esztergomi érsekmegyebéli pap. Horváth János ezekben a három év során 
megjelent cikkekben egyben kritikát is mond az egyházi irodalom helyzetéről. 
Az 1820-as év egyházi irodalmi terméséről a következőket írja: 

„...azt fájdalom! oly csekélynek találtam, hogy az előttem álló, részént eredeti, ré
szént fordított munkákból, az 1820-dik esztendőt az egyházi magyar literatúrára nézve 
terméketlennek mondani a legkisebbet sem kételkedtem. Ezen terméketlenséget több
nyire az olvasók kevés számának, anyanyelvünk, az egyházi tudományok, sőt átaljá-
ban a főbb csínosodás iránt való érzéketlenségünknek sat. szokták tulajdonítani." 

Ezután kiemeli a nyelv nehézségeit, és megemlíti a tudományos szókönyv lét
rehozásának szükségességét.17 

Hasonlóképpen ír az 182l-es esztendőről, kevésnek tartja a megjelent művek 
számát, és értékelését a következőképpen fejezi be: 

„Úgy állunk tehát fájdalom! az idén is, mint a legkisebb tájékra, vizek mellé plán
tált, de terméketlenségre hajúit fa, melynek ép és erős ágain a sűrű levelek közül alig 
mosolyog ki egy-két gyümölcs."18 

1823-ban már bizakodóbban ír. Megjegyzi, hogy az egyházi literatura terüle
tén más európai országhoz képest sokkal hátrább vagyunk, de az a néhány mű, 
ami mégis megszületett cáfolja azt a rágalmat, miszerint a magyar nyelv nem 
alkalmas a teológiai és filozófiai tudományok művelésére.19 

Vizsgáljuk meg azokat az írásokat, amelyek szélesebb körben is érdeklődésre 
tarthattak, illetve tarthatnak számot. Az értekezések leginkább a történeti kuta
tások számára készültek, de tartalmaztak olyan írásokat, melyekből a papok, egy
házi személyek meríthettek. Nem olyan értelemben terjesztették a művelődést, 

15 L. i. m. 138. Verseghy Ferenc levele Horváth Jánosnak 1822. április 25-én. 
16 Vö. EÉT1821. l.sz. 135-150. 
17 L. EÉT1821. l.sz. 135. 
18 L. EÉT1822. l.sz. 170. 
19 Vö. EÉT1823. 2. sz. 152. 



Az. Egyházi Értekezések és Tudósítások. Az. első hazai katolikus folyóirat 195 

mint például a Mindenes Gyűjtemény, ez egy bizonyos rétegnek szólt, akik köz
vetítői, terjesztői voltak az itt szerzett ismereteknek. 

Rögtön az Egyházi Magyar Literatúra rovatban - mivel ez nemcsak az iroda
lom állapotáról tudósított - találhatunk számos könyvismertetést is. Ilyen pél
dául a Kis Bibliáról szóló20, amely egyben negatív kritika is. A kritikus szerint 
a szerző rosszul idézett a Bibliából, úgy ragadott ki részeket, hogy azok valódi 
értelme megváltozott. A könyv inkább egy felekezet számára íródott, de hogy 
melyiknek, azt nem jelöli meg sehol. A könyv fordítója Igaz Sámuel azonban 
dicséretet kap, mivel magyarsága tiszta, mentes az újításoktól, a tanulatlanok is 
megértik. 

A kritikát mellőző, ugyancsak részletes könyvismertetést olvashatunk a követ
kező számban, amelynek címe: „Nevelés és Tanítás Tudomány, a' Szülék, a' házi 
és oskolai Tanítók számára."21 

Pedagógiai témában olvashatunk két értekezést is. Az első címe: „Hogyan kell 
bánni a gyermekekkel a gyóntatószékben? Pedagógiai tanácsok egyházi szemé
lyeknek." 2 A gyermek több hasznát veszi a gyónás során kapott útmutatásnak, 
mint egyéb vallási és erkölcsi oktatásoknak, mivel azoknál a tanítók csak az érte
lemre próbálnak hatni, ridegek, a gyónáskor azonban a gyermekek lelke meg
nyílik, és így a kapott tanácsot is jobban megszívlelik. A gyóntatónak türelmesen 
kell hallgatnia, bátorítania kell a gyermeket bűnének elmondására, nem szabad 
haragot, vagy komorságot mutatnia, mert akkor a gyermeket elidegeníti. Bele 
kell képzelnie magát a gyermek helyzetébe, figyelembe kell vennie a gyermek 
életkorát, értelmi fejlettségét. Ezek ismeretében tehet fel kérdéseket a gyóntató. 
Ezek után elsorolja mit kell tenni káromkodásért, a testvérek iránt való gorom
baságért, a szülőkkel szembeni engedetlenségért, lopásért, hazugságért. 

A másik ilyen témájú cikk arról szól, hogyan kell a catechétának az erkölcsi 
érzést tanítványaiban felébreszteni?23 Először is meghatározza az erkölcsi érzés 
- a sensus morális - fogalmát, amely nem más, mint a jó, a nemes és a szép, 
valamint a nem jó, a rút, és a helytelen megkülönböztetésének képessége. Erre 
úgy vezetheti rá a catecheta a növendékeket, hogy megkérdezi őket mit éreztek 

Vö. EÉT 1823. 1. sz. 147-165. Kis Biblia, avagy a' Keresztények Hite és Kötelességei a' Szent 
írás szavaival. Ezt megelőzi a ' Bibliáról 's annak olvasásáról való elmélkedés, és az Anyaszent
egyháznak világos szava szent és nagytiszteletű Tanítóinak munkáiban, a ' Biblia közönséges ol
vasásnak kötelező és hasznos voltáról. Egybeszerkesztette 's fordította IGAZ Sámuel Második ki
adás az 1820-adiki szerint. Bécsben Ns. Getier örökösinél. 1821. II. és 232 1. 8-ad rét. 

Vö. EÉT 1823. 2. sz. 168-189. Nevelés és Tanítás Tudomány, a' szülék, a' házi és oskolai Ta
nítók számára. írta német nyelven NIEMAYER Ágoston Hermann, a' mint azt - az Austriai oskolák 
állapottyát is szem előtt tartván, a' hatodik kiadás szerint rövidebbre szabva kidolgozta, CHIMANI 
Leopold, magyarázta, és a' szükségesnek látszott a magyar növendékek szükségéhez alkalmaztatta 
ÁNGYÁN János Veszprémi Ref. Prédikátor és Consistorialis Assessor. - Első Kötet - Neveléstu
domány. Pesten 1822. Petrózai Trattner János Tamás betűivel (nagy 8-ad XXVI. 403 1.) 

22 Vö. EÉT 1823. 3. sz. 100-135. 
23 Vö. EÉT 1824. 2. sz. 156-168. 
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valamely cselekedet után, illetve ők mit tettek volna, és miért. Olyan erkölcsi 
dilemmákat tartalmazó elbeszéléseket kell tehát a gyerekeknek elmesélni, amely 
után megítélhetik, hogy szerintük más emberek jól vagy rosszul cselekedtek ab
ban az esetben. Fel is sorol segítségül ilyen történeteket, illetve közhelyszámba 
menő az erkölccsel kapcsolatos mondatokat. A chatechetának azt is el kell ma
gyaráznia, hogyan lehet a mindennapi életben gyakorolni az erkölcsöt. A legha
tásosabb az, ha a gyerekek bele tudnak helyezkedni a történetbe, lehet azonban 
példát hozni a Bibliából, illetve a felnőttek világából is. Legvégül, hogyan lehet 
megmaradni a megkezdett úton? Olyan olvasmányokat kell a gyermekek kezébe 
adni, mint a Szentírás, vagy más épületes nemzeti könyvek, melyek témája az 
ember erkölcsi tökéletesedése. 

Az EÉT első kötetében jelenik meg Verseghynek az „Egyházi Énekrűl szóló 
értekezés"-e24 amelynek végén egy népéneknek szánt háromszakos vers áll. Ver
seghynek ugyanis régi terve volt a templomi ének megnemesítése, megreformálása. 
A folyóiratban ezért közlik is az ő mintaénekét, dallammal, kottával. Ezt a dalt, 
és Az új esztendő napjára való éneket25 Sailer József zenésíti meg, aki a budai vár 
főtemplomának karvezetője, és a nemzeti iskola zenetanára. Önálló költeménye 
még Verseghynek az EÉT-ben a Stabat Mater című egyházi költemény parafrázisa. 

Verseghy 1822-ben hal meg, az ő utolsó írásait olvashatjuk „Egy jeles Magyar 
írónak maradványai" címen.2 Ezen belül nézzük mit írt a A' Műveltség, Ember
ség és Emberiség nevekrül, ezen belül is a műveltségről. Szerinte a „műveltség"-
nél gorombább szót a magyar nem is találhatott volna, „mivel a latin cultura csak 
a földművelést jelentette, a magasabb kultúrát pedig még messziről sem érintette." 
A németek ezt a „höhere Kultur" kifejezéssel különböztetik meg a földműveléstől. 
A cultura jelentései közé tartoznak még a következő szavak: tisztelet, becsület, 
fenyíték, nevelés - illetve - művelt földek. Azonban a „művelés a' magyarban 
csak a' földet illeti, mint a' Deákban." A műveltség szónál régebbi az erkölcsösö-
dés és a csinosodás, ezek jelentéstartalma azonban nem felel meg annak a fel
séges ideának, amelyet a Cultura szó takar. 

Négy számban olvashatunk cikkeket a házasságról, filozófiai, polgári és egyházi 
tekintetben. Nem mondhatjuk tehát, hogy mindig csupán egyházi szempontból 
közelítették meg a témát. Abból indulnak ki, hogy az embernek az állattal el
lentétben rendelkezésére áll a szabadon munkálkodó ész, amelynek birtokában 
az Igazra, a Jóra és a Szépre kell törekednünk. A választásnak mindkét fél ré
széről szabadnak kell lennie, az elérendő célt a Teremtő már kiszabta: szapo
rodniuk kell és tökéletesedni. 

Vö. EÉT 1820. l.sz. 147-168. 
L. EÉT 1820. 2. sz. 181-182. 
Vö. EÉT 1824. 4. sz. 73-86. 
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„Továbbá jóllehet Nemre nézve különböznek önközöttök az emberek; a' termé
szetnek, a' szabadságnak, a' mélyebb érzésnek, és az észnek eggysége mindazáltal 
a' férjet és nőt, jussaikra 's viszontagos kötelességeikre nézve eggyenlőknek teszi."2' 

Hozzáteszi, hogy a házasságnak örökéletűnek kell lenni, mert aki nem így te
kinti, az társát „mint megunandó haszonvehetetlen házi bútort" magától eltaszítja, 
valamint benne foglaltatik a kölcsönös segítség, a javakban való közösülés, a férj 
uralkodása, és az örökösödés. A házasságnak nagy szerepe van abban, hogy teret 
engednek a polgári erkölcsök kifejlődésének, ami által a haza állapota is szük
ségképpen emelkedik, mivel a házi erkölcsök határozzák meg a nemzeti erköl
csöket. Amikor az 1822-ben egyházi tekintetben ír a házasságról28, a tanulmányok 
a következő témákat tartalmazzák: A házasságok történetei az Ótestamentumban, 
az evangéliumi tanítások, törvények, és intézetek, valamint az egyház szerepé
ről beszél a házasság kapcsán. Ha már szó van a házasságról, szólni kell a papi 
nőtlenség okáról is29. A nötlenségre már Szent Pál idején is úgy tekintettek, mint 
a keresztény tökéletességre. Ám miért kell ma is erre úgymond kényszeríteni az 
egyházi férfiakat? Erre a következő érveket hozza: a pap nem tudna gondoskodni 
saját háza népéről és gyülekezetéről is egyszerre. Főleg a nagyobb országokban 
szükség van olyan emberekre, akik különválva a világtól, feleség és gyermekek 
nélkül tudnak fáradozni az erkölcs nemesítésén, és a szenvedők vigasztalásán. 
Ha ugyanis családjuk lenne, minden bizonnyal értük fáradoznának. A nőtlenek 
érdeme abból a szempontból is nagy, amit magukért a családokért tesznek. A há
zasságra vonatkozóan gyakorlati tanácsokat is kaphatunk, a' „Házassághoz való 
Egyházi törvényes készület" című cikksorozatban °, amely sorra veszi az eljegy
zéssel kapcsolatos teendőket, ír a szokásokról történeti szempontból, az eljegyzés 
felbontásának következményeiről. A folytatásban olvashatunk arról, mit jelent 
a hirdetés, miért érdemes az eljegyzés után a házasságot bizonyos ideig elhalasz
tani. Melyik plébánián kell összeadni a párt, melyek a házasságot akadályozó 
tényezők, illetve mi volt akkoriban nyilvánvaló szégyen? Olvashatunk a jegyes
oktatásról, a házas személyeknek kötelességeiről egymás iránt, szüleik, a szom
szédok és a cselédek iránt. A sorozat végén egy felsorolást közöl, amely külföldi 
folyóiratok hasonló témájú cikkeit tartalmazza. 

„A nép felvilágosításáról"31 című tanulmány azzal a gondolattal kezdődik, hogy 
sokan úgy vélik, a felvilágosodás egyet jelent minden törvényes és tisztes hata
lom megvetésével. Felvilágosítani azonban annyit tesz, mint elűzni a homályt 
onnan, ahol addig sötétség uralkodott. Vagyis nem más, mint a tudatlanságot, elő
ítéletet hasznos ismeretekkel, józan ítéletekkel, érvekkel felcserélni. Az utóbbi 
időben azonban felvilágosodás címen gúnyolták a vallást, amely így gyanússá 
vált a köznép előtt, és ezek után joggal idegenkednek tőle. Pedig a felvilágosodás 

27 L. EÉT1821. l.sz. 105. 
28 Vö. EÉT1822. l.sz. 91-130. 
29 Vö. EÉT 1823. 4. sz. 84-100. 
30 Vö. EÉT 1823. 3. sz. 49-84. és 4. sz. 54-84'. 
31 Vö. EÉT 1822. 4. sz. 107-121. 
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egyidős a világgal - a szerző érveket hoz amellett, hogy a vallás milyen fordulatot 
hozott az emberek életébe, mind erkölcsi, mind a tudományok szempontjából. 
A felvilágosítás így tehát az egész nemzetre nézve szükséges, senkit sem szabad 
kirekeszteni belőle, minden ember alkalmas rá. „Ama megrögzött előítélet, hogy 
a' köznépet tudatlanságban kell hagyni, mind az egyházi, mind a' polgári társa
ságnak felette ártalmas". Nagyon sok a vallással kapcsolatos előítélet a köznép 
soraiban, aminek az az oka, hogy azt gondolják, hogy a vallás inkább az emlékező 
tehetségnek, mintsem a szívnek dolgává tétetik. A vallástanító a felvilágosítást 
a közönséges előítéletek kiirtásán kezdi. Ez a felvilágosítás a legfontosabb a köz
népre nézve. A tanulmány végkicsengése az, hogy „ a' csinosodottabb nép magát 
szelíd erkölcsök, és józan gondolkodás által különbözteti meg." 

,,A' külföldi egyházi tudományos Folyó írásoknak lelke és veleje" című cikk
ben 2 átfogó képet kaphatunk az egyházi sajtóról. Maga a szerkesztő írta ezeket 
a cikkeket, aki megjegyzi, hogy Németországban mennyi újság volt akkoriban, 
a XIX. század elején, ő maga is huszonegyet számol a könyvtárában. Ezek után 
felsorolja a folyóiratok címét, majd a második részben rövid kivonatok által bemu
tatja, milyen példa után kellene menni Magyarországon. 

Vizsgáljunk meg mit tartalmaz az a tanulmány, melynek címe: „Helyes-e 
azoknak kívánsága, kik a' Szentségeknek kiszolgáltatásában az anyanyelvet sür
getik a' deák helyett?"33 Abból indul ki, hogy kétségtelen: éppen azok a nemzetek, 
akiknek kedvéért a görög és a latin nyelvet fenntartották, éppen azok a leglus-
tábbak a deák nyelv tanulásában. A XVI. században a reformátorok felcserélték 
a latint anyanyelvükre, ami kétségtelenül nagy előrelépést jelentett a hazai nyelvek 
fejlődésére nézve. Melyek azok az okok tehát, amelyek a deák nyelv további 
megtartása mellett állnak: 

1. A deák eredeti és törvényes nyelve a Római Anyaszentegyháznak, melyet ez
által minden katolikus anyanyelvének tekinthet. 2. Az egyházra jellemző egységet és 
egyformaságot csak egy nyelv tarthatja fenn. Az élő nyelvek időről időre változnak, 
ami a hit egységét is könnyen semmivé teheti. 3. Arra a nyelvre van szüksége a kö
zösségnek, amelyen hagyományai és a szertartások íródtak. 4. Bár a köznép nem ért 
deákul, a vallási tanítások alkalmával megismerik az egyes egyházi szertartások célját, 
valamint él bennük a szent nyelv iránti tisztelet. 5. Ha a deákot felcserélnék az anya
nyelvvel, az olyan lenne, mintha követnék a protestánsokat, akik ezt a katolikus egy
ház hibájának beismeréseként értelmeznének, és diadalmaskodnának fölötte. 6. Végül 
az utolsó és egyben legfontosabb indok az, hogy a Tridenti Gyülekezet a deák nyelv 
félre tételét átok alatt tilalmazza. 

„A Theologus felekezetek a' XIX-dik Század' elejénn" című tanulmányban34 

áttekintést kaphatunk azoknak a felekezeteknek az alapvető tanításairól, amelyek 
a katolicizmus és a protestantizmus tanításaiból az utilitarizmus illetve libera
lizmus által kiszakadtak. Miért fontos ez? Mivel ezek 

32 Vö. EÉT1823. l.sz. 101-107. 
33 Vö. EÉT 1823. 3. sz. 84-100. 
34 Vö. EÉT1823. l.sz. 107-147. 
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„ösmerete nélkül a' Theológus, sem magát nem tájékíthattya, sem azoknak egy
mástól való távullétét meg nem határozhattya, és így valamint a' Catholicus, oktatásit, 
útmutatásit a' czélra helyesen nem intézheti; úgy a' Protestáns a' tulajdonképpen
való catholica tanítást a' rideg vélekedésektül meg nem különböztetheti..." 35 

Eszerint a katolikusok között meg kell különböztetnünk a „Hyperorthodoxusok" 
és az Újításkedvelők - vagy Neológusok - felekezetét, a protestánsok között 
pedig vannak a Rationalisták, a Naturalisták és Religionisták felekezete. Mind
egyiket részletesen jellemzi, majd felteszi a kérdést az előbbiek ismeretében, 
hogy „mit kíván a' közjó a' Catholicus Egyházi Magyar írótúl?" A válasz a kö
vetkező: 

„...hogy a' Nemzetnek, mind polgári, mind tudományos, mind erkölcsi, mind 
vallásbéli culturájában a' catholicus principiumokat fenntartani, az azokkal ellenke
zőket megigazítani, a' kártékony vélekedések árjának gátokat vetni, és így hazafitár-
sait a' religiót ügyelő gondolkodásmódban egyenlíteni, a' szeretet' törvényének rend
szabása szerint iparkodgyon."36 

Mint ismeretes a XIX. század elején - 1802-ben - Angliában létrejött a Bibliai 
Társaság, amelynek magasztos célja volt. Alapítói azt szerették volna, hogy minél 
több embernek legyen Bibliája. A Társaság szabályzattal rendelkezett, illetve 
a megalakulás után nem sokkal létrejöttek vidéki és külföldi Fiók- vagy Segéd
társaságok. Fáradozásuk eredményeképpen 55 nyelven jelent meg nyomtatás
ban a Szentírás, amelyet az emberek már Ázsiában is anyanyelvükön olvashattak. 
A problémák akkor kezdődtek, amikor Gnesnei érsek meg akarta akadályozni 
a Társaság felállítását Lengyelországban. Mivel azonban Sándor császár oltal
mába vette a kezdeményezést, a Társaság megkezdhette működését. A Szentírást 
kiadták másodszor - ám azok nélkül a tudós katolikus írók által hozzáfűzött 
megjegyzések nélkül, amelyet az első kiadás már tartalmazott. Ennek a követ
kezményeiről olvashatunk ,,A' Bibliai Társaságokról - nem mind arany a' mi 
fénylik" című tanulmányban37. Mi a magyarázata annak, hogy a lengyelországi 
történések nagy felháborodást keltettek? A kezdeményezés, és az elképzelés 
mindenképpen jó volt. Ám az egyház szempontjából veszélyes volt az, hogyha 
az emberek útmutató és jegyzetek nélküli Szentírást forgatnak, mivel az Anya
szentegyház a Társaság által kiadottakra nem adta áldását, nem vizsgálta felül 
azokat. A tanulmány szerzője úgy érvel, hogy ezáltal megvan az esélye annak, 
hogy az emberek - mivel anyanyelvükön olvashatják a Bibliát - nem mennek 
templomba, vagy félremagyarázzák a Szentírást. Ugyanúgy bizalmatlanságot ered
ményezne, mint az 1795-ben keletkezett Missiótársaság - amely nemcsak a hi
tetlenek megtérítésén, hanem a katolikusok eltántorításán is igyekezett. Az egy
háznak tehát az a feladat, hogy figyelemmel kell kísérnie az ilyen Társaságok 

L. EET1823. 1. sz. 108. 35 

36 L. EÉT1823. l.sz. 143. 
37 Vö. EÉT 1820. l.sz. 51-84. 
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tevékenységét. A szerző a cikk végén a következő részletet közli a Brémai Új
ságból: 

„Ha Austriában az ur. Anyaszentegyháznak vannak okai, mellyekre nézve meg 
nem engedheti, hogy kebelében Bibliai Társaságok támadjanak, azokra igen is hogy 
kell tekinteni. De azon Intézeteket még sem gátolhattya, mellyeket az ugyan azon 
uralkodás alatt lévő külömbféle vallásúak, az Isten igéjének magok között való ter
jesztésére, alkalmatosaknak lenni tartanak; a' minthogy, nevezetesen Magyarország
ban Pozsonyban, áll is 1802. észt. fogva egy illyen Intézet.38" 

Az Egyházi Régiség rovatban, amely a EÉT utolsó része volt, a következő érde
kességre bukkanhatunk. Ennek egyébként mint azt az Előszóban leírta, az is volt 
a célja, hogy olyan dokumentumokkal ismertesse meg az embereket, amelyhez 
egyébként nem juthatnának hozzá. Eyen volt Achmed Oglu Simontornyai Török 
basának a' Káromkodás ellen 1669 szegezett futó levele39, amely a következő
ket tartalmazta: Büntetés várt azokra, akik elmulasztották a vasárnapi prédikációt, 
aki dühében káromkodik, ha az asszonyok egymásról csúnyán beszélnek, vagy ha 
valaki egyáltalán nem jár templomba. Egy másik Egyházi régiség szintén e té
mában: Tekintetes Ns. Fejér Vármegyének 1804 ... Észt. Kis. Assz. Hav. 7.-9. 
napjain tartatott Köz- Gyülekezetén a' káromkodások 's verekedések iránt tett 
végzése.40 

Végigtekintettünk az egyházi irodalom állapotán 1821 és 1823 között, láthat
tunk példát az értekezésekre, hírt kaptunk két egyházi régiségről, egy fontos dolog
ról azonban még szólni kell: ez nem más, mint a jutalomkérdés. A szerkesztő 
már a folyóirat megindulásakor az első kötet végén 200 forint „tiszteletbeli 
jutalomajánlás mellett" félévre szóló jutalomkérdést hirdet, nem azért, „hogy a' 
Magyar szép elméket haszontekintet által ébresszük, hanem, hogy a' nemes ve
télkedést élesszük, mellyet a' tapasztalás bizonyítása szerint sokszor egy zöld 
gally is fel tud hevíteni. „41A pályatétel nem volt könnyű: az első kérdés az volt: 
vajon az egyházi tanokat és magyarázatokat a bölcselet vagy a történelem szerint 
kell-e megítélni és meghatározni? 2. a történeti bizonyítékok kizárnak-e minden ké
telyt? 3. a természetes bölcseletnek micsoda szerepe van e vizsgálódásban? 

Az 1820 évi Dl. kötetben a szerkesztő a pályázat beküldésének határidejét egy 
évvel eltolja.43 1821 januárjában a következő levelet írja Horváth Verseghynek: 

„Spreitzenbart ... a jutalomkérdésekre olly nyomosán 's bőven megfelelt, hogy 
az ő műdarabja még a' Sorbonának is dücsőséget fogna szerezni. Az első feleletet a 
másodikba be is iktatom."44 

38 L. Brémai Újság 1817. 278. sz. 
39 Vö. EÉT 1823. 3. sz. 187-191. 
40 L. EÉT 1824. 4. sz. 184-187. 
41 Vö. EÉT 1820. l.sz. 210. 
4 Vö. HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (az első magyar kat. teol. 

folyóirat) története. Veszprém, 1937. Egyházmegyei Könyvnyomda, 54. 
43 Vö. EÉT 1820. 3. sz. 202. 
44 Horváth János levele Verseghy Ferencnek 1821. január 18-án. 
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Végül a harmadik kötetbe sikerült betenni a nagy fáradozásról és lelkesedésről 
tanúskodó Feleletet, amelynek Bevezetése maga 111 oldal terjedelmű. 

Horváth Jutalomdíj-pályázatát mások is követik. Már a második kötet végén 
100 forinttal „kívánnya megtisztelni egy buzgó hazánkfia a' legszerencsésebb 
Felelőt arra a' kérdésre, hogy az Új Filozófia minő benyomást nyert külföldönn 
a' Protestantizmusra, kiváltképpen pedig annak Exegetikájára? Ennélfogva a' Pro
testantizmus minő oppositióba jött a Catholicismussal? 

Az Egyházi Értekezések és Tudósítások valóságos felüdítő oázis volt a XIX. 
század első két évtizedének vallásos irodalmában. Ha más érdeme nem volna is, 
mint az, hogy az egyházias szellemet szinte maradék nélkül és bátran hirdette 
anélkül, hogy célját szem elől tévesztve tisztán hitbuzgalmi folyóirattá változott 
volna, ez önmagában is nagy eredmény. Kezdést, jégtörést jelentett és már emiatt 
is méltán számíthat a későbbi idők kritikusainak és kutatóinak elismerésére. 

A folyóirat 1824-ben szűnik meg. Lett volna még ugyan megjelentetni való 
anyag, de Horváth Jánost hivatalos kötelességei visszatartották attól, hogy továbbra 
is folyóirat szerkesztőként tevékenykedjen. 1825-ben felmegy Pestre az ország
gyűlésre, majd ugyanott a hittudományi kar rektora lesz. Veszprémtől elszakadva, 
nem tudja fenntartani a Társaságot, így további nyolc évet kell várni a következő 
teológiai magyar folyóirat megjelenésére. 

Horváth János érdeme abban áll, hogy fáradságos munkával igyekezett sok 
embert bevonni a teológiai tudományok kutatásába, hogy forrásanyagot gyűjtsön 
a későbbi korok számára. Azonban sokkal többet is tett ennél, erről tanúskodik 
az, hogy az ismeretek milyen széles palettáját nyújtotta az érdeklődők számára. 
Rugalmasságának és toleráns magatartásának mi más lenne bizonyítéka, mint az, 
hogy folyóiratában protestáns szerzők munkáit is közreadta. Az Egyházi Érteke
zések és Tudósítások megindításával mások is kedvet kaptak hasonló munkákhoz, 
aminek ékes bizonyítékai az ezután meginduló Egyházi Tár (1832-1839), az Egy
házi Folyóírás (1832-1834), és az 1838-ban alapított Magyar Szion, Anastasia 
című melléklapjával. 1820-tól számítjuk a magyarországi katolikus sajtó megin
dulását, amelyet a későbbiekben színesítenek hitbuzgalmi, irodalmi, és neveléstani 
témájú folyóiratok is. 

5 Vö. HORVÁTH Konstantin: Az Egyházi Értekezések és Tudósítások (az első magyar kat. teol. 
folyóirat) története. Veszprém, 1937. 9. 
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JULIA KOPPÁNYI 

Dissertations et Rapports Ecclésiastiques. La première 
revue catholique de Hongrie 

Les antécédents du déclenchement de la première revue catholique hongroise remontent jusqu'à 
1817, l'année où János Horváth, le rédacteur ultérieur s'est proposé d'inaugurer un organe qui 
d'une part représenterait un trésor des sciences théologiques, d'autre part peut créer la langue 
hongroise de la théologie. Le premier numéro de la revue est sorti à la fin de l'année 1819 à 
Veszprém, et le bulletin est paru quatre fois par an. Le rédacteur, en vue d'unir les forces intel
lectuelles et suivant l'exemple des revues théologiques allemandes, fonde une 'Société', qui n'est 
autre que la 'Société Savante de Veszprém'. Parmi ses membres on peut compter Izidor Guzmics, 
moine bénédictin (plus tard, rédacteur d'une autre revue catholique, intitulée 'Egyházi Tár' (Bul
letin Ecclésiastique) et Ferenc Verseghy, qui - bienqu'il eut vécu à Pest - contribuait en grande 
mesure à la création de l'ouvrage 'Mesterszókönyv' (Livre des mots maîtres), nécessaire au déve
loppement de la langue théologique hongroise. D'autres membres de la'Société' n'avaient jamais 
publié aucun mot dans la revue, tout de même ils l'ont aidé financièrement ou d'autres manières. 

La revue, par sa structure - comme son titre l'indique aussi - a été partagée en deux parties: 
des dissertations et des rapports. Dans la première partie les études avaient atteint les sujets scien
tifiques suivants: philosophie religieuse, théologie, moralistique, sciences de droits canoniques. 
Les rapports avaient rendu compte de l'état actuel de la littérature ecclésiastique, des recensement et des 
notes critiques avaient vu le jour, le lecteur a été informé des promotions ecclésiastiques et des 
biographies de personnages importants de l'Église avaient paru également. 

De la correspondance du rédacteur et de ses collègues on peut voir, qu'ils étaient contents de 
l'intérêt manifesté à la revue autant que du nombre des lecteurs. Nous apprenons de la lettre de 
János Horváth adressée à Ferenc Verseghy, que le premier numéro de la revue a été paru en 700 
exemplaires, dont il n'est resté que trois, invendus. 

Une des mérites de la revue a été de se faire champion de l'esprit de l'Église sans devenir un 
organe de pure propagande ecclésiastique. Non seulement le choix de sujet en était varié, mais 
une preuve à la souplesse d'esprit du rédacteur est le fait qu'il avait également publié des ouvrages 
d'auteurs protestants. A partir la sortie du premier numéro des 'Dissertations' est compté le dé
clenchement de la presse catholique hongroise, plus tard le choix des organes en devient plus 
varié par d'autres périodiques de propagande, de littérature, et de pédagogie. 



KÖZLEMÉNYEK 

Janus Pannonius kódexei és címerhasználatának kérdése. A 15. század a kódexfestészet 
fénykora. Éppen az az évszázad, amikor megjelenik a nagy vetélytárs, a könyvnyomtatás, amely 
lassanként átveszi a kézzel írott könyv szerepét, és majd végleg kiszorítja. Ekkor válik általánossá 
az a - nem is olyan sokkal előbb elterjedt - szokás, hogy a kódex tulajdonosa, leggyakrabban 
a kötet első oldalán, lent, középen saját címerével jelöli tulajdonosi voltát, a könyvhöz kapcsolódó 
személyes viszonyát. Ez a szokás nem azonos a későbbi bibliofíliával, amikor a tulajdonos azért 
gyűjti a könyvet, mert szép vagy, mert korábban valamilyen híres személyiség tulajdona volt. 
A humanista könyvgyűjtő számára a tartalom az igazi érték, a szépség csak a kor általános köve
telménye, aminek az élet minden vonatkozásában érvényesülnie kell. Ezért van az, hogy ha a kódex 
más tulajdonosnak a birtokába jut, ki vakarják, vagy átfestik a korábbi tulajdonos címerét, és a magu
kéval helyettesítik. Még akkor is, ha például ez a tulajdonos egykor Mátyás király volt és az 
ő nagyhírű könyvtárából került ki. 

Hogy Janus Pannoniusnak nagy könyvtára volt, arra hiteles bizonyítékul szolgálnak Vespasiano 
da Busticci ismeretes sorai: „Volendo faré una degna libraria, compro à Roma tutti i libri che poteva 
avere, cosí greci come latini d'ogni facoltà."1 

Bár Janus halála után könyvei nem semmisültek meg, hanem minden valószínűség szerint a Cor
vinába kerültek be, mégis mindössze nyolc olyan kódexet ismerünk ma, amelynél bizonyítható 
Janus egykori tulajdonos volta, hat görög és két latin nyelvű, de egyiken sem látható, még átfestve 
sem, Janus- címer. Ezek a kódexek a következők:2 

1. Evangeliarium. A budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Graec. 1. jelzetű kódexe, 
amely a bejegyzett görög nyelvű sorok szerint Garázda Péter ajándéka volt Janusnak. 

2. Xenophon: Kyroupaideia. Erlangen. Egyetemi Könyvtár Ms. 1226. Benne Battista 
Guarinonak Janushoz intézett verses ajándékozó bejegyzése olvasható. 

3. A bécsi Österreichische Nationalbibliothek suppl. Gr. 45. jelzetű Vocabulariuma 
(görög-latin és latin-görög szótára), amelyben az olvasható görög nyelven, hogy 
Janus Pannonius saját kezével írta. 

4. Lipcse. Egyetemi könyvtár Rep. I. 98. Plutarchos-Demosthenes-Homeros. Azok 
a művek, amelyeket Janus még Magyarországra való visszatérése előtt Itáliában 
fordított latinra. A benne olvasható tartalom-felsorolás Janus keze írásával azono
sítható, kötése pedig a föntebb említett szótár kötéséhez teljesen hasonló. 

5. Plutarchos: De dictis regum et imperatorum. Tehát latinra való fordítás. Ezt a for
dítást Janus Mátyás király számára készítette, neki való ajánlással. Bár kötése 

ÁBEL, Eugenius: Analecta ad históriám renascentium in Hungária litterarum spectantia. Buda-
pestini-Lipsiae, 1880. 225-226. 

CSAPODI Csaba: Janus Pannonius könyvei és pécsi könyvtára. In: Janus Pannonius. Tanul
mányok. Szerk. KARDOS Tibor és V. KOVÁCS Sándor. Bp. 1975. 189-213. 
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korvina-jellegü, mégsem lehet a király számára készült tisztázat, mert elég egyszerű 
és a scriptor elég rosszul tudott latinul, viszont az emendáló kéz Janusénak látszik, 
tehát ez az ő példánya lehetett, amelyről a királyi példány készült. Ez is a lipcsei 
Egyetemi Könyvtárban van, mint az előző tételben említett. Jelzete Rep. I. 80. 

6. A bécsi Nationalbibliothek Cod. Lat. 2472. jelzetű Ficinus: Commentaria in Pla-
tonis Convivium de amore című latin nyelvű kódexét is Janus egykori tulajdonának 
tarthatjuk annak ellenére, hogy az eredetileg föltehetően üresen hagyott pajzson 
Dóczy Orbán püspök címere látható. A kódex elején Ficinusnak Janushoz inté
zett meghatóan meleg hangú ajánlása olvasható. 

7. Hogy a hiteles korvinának tekintett Diodoros Sikulus kódex egykori tulajdonosa 
Janus lehetett, arra az azt nyomtatásban kiadó Obsopoeusnak az 1539. évi ki
adáshoz írt bevezető soraiból következtethetünk: „has... reliquias ab Janó Panno-
nio, quondam Quinqueecclesiensi episcopo ab interitu vindicatas ac deinceps ab 
eruditissimo Alexandra Brassicano...nobis per Joannem Petreium communicatas 
et nunc a me transscripttas edimus." 

8. Fitz József elég meggyőző érveléssel bizonyította, hogy a jenai Guarino-korvina 
(De ordine docendi et studendi) első tulajdonosa Janus volt. Az eredetileg címer 
nélküli kódexbe utólag Budán festették bele Mátyás király címerét. Kötése vak
nyomásos magyar reneszánsz bőrkötés. 

Egyik kódexen sem látható valamilyen Janusra vonatkozó címer3. De a fönnmaradt hiteles kor
vinák közt sincs ilyen, pedig ha Janus könyvei a Corvinába kerültek, ezeknek korábbi címereit kellett 
volna átfesteni Mátyás király címerével. 

A görög kódexek esetében egyszerű a magyarázat. Görög nyelvű kódexekbe sohase festettek 
címert. A címerhasználat jellegzetesen nyugati szokás, görög területen ismeretlen dolog volt. De 
miért van az, hogy egy, a könyveket annyira szerető ember, Itáliában nevelkedett humanista mint 
Janus nem tartotta szükségesnek, hogy az általános szokást követve, könyveibe címert festessen? 
Próbálták ezt azzal magyarázni, hogy Janust csak a tartalom érdekelte, nem a kódex külseje. De 
egy annyira itáliai humanistává vált ember, mint Janus nem maradhatott független a kor általános 
szokásától, érzésétől, amikor az esztétikum az élet alapvető része volt. 

A címertelenség valódi oka az, hogy Janusnak nem is volt címere. 0, illetve atyja nem volt nemes 
ember, hanem úgynevezett „agilis". Ezzel a kifejezéssel illették azt a személyt, aki maga nem volt nemes, 
de vagy anyja, vagy felesége az volt és bár a nemesség nem öröklődött nőágon, a feleség vagy anya 
címerét nem viselhette a férj vagy a gyerek, mégis bizonyos társadalmi megbecsülésben része volt. 

Hogy Janus Pannonius családi neve nem volt Csezmicei, sem Kesincei, ahogy korábban gon
dolták, azt a két sevillai Janus-kódex ismeretessé válása óta ma már senki sem vitathatja. Hiszen 
az úgynevezett S I. kódexben kétszer is így fordul elő a név, hogy Jo. Pannonij Vitecij", az S II. 
kódexben pedig „Johannis Pannonii Vitesii Quinqueecclesiarum Episcopi ...liber"4. Azt is tudjuk 
ma már, hogy a Vitéz János néven emlegetett esztergomi érsek igazi neve nem Vitéz, hanem 
Zrednai János volt és a Vitéz név tévesen jutott általánosan alkalmazottá5. Azt meg éppen Galeottó-
tól tudjuk, hogy a későbbi szakirodalomban „ ifjabb Vitéz Jánosként" szereplő szerémi püspök 
igazi neve valóban Vitéz volt: Johannes cognomine Vitéz, quod dicitur latine Miles (est enim nomen 

3 Csontosi János a Paliasz Lexikon X. kötetében, a Corvináról szóló mellékletben azt említi, 
hogy ő Bécsben Janus Pannonius négy kódexét találta meg, köztük kettőben Janus Pannoniusnak 
díszesen belefestett címerével. Sajnos Csontosi sem a kódexek jelzetét, sem címét nem adja meg, 
sem azt, hogy milyen címert vélt Janusénak. Erről azonban később semmit sem publikált. Való
színűleg maga is rájött tévedésére. 

4 CSAPODI Csaba: A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Bp. 1981. 89. 
5 CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Vitéz János neve. = Turul (71.) 1998. 25-29. 
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familiae). Azt is tudja Galeotto, hogy Janusszal és az esztergomi érsekkel a szerémi püspök közeli 
rokonságban volt, de ezeknél nem jelez külön családnevet6. 

A valóság tehát nyilvánvalóan az, hogy már Janus atyját is Vitéznek hívták és ő mint nem nemes 
vette feleségül a kisnemes családból való lányt, Zrednai Borbálát, akitől természetesen nem ve
hette át sem a nemességet, sem a címerhasználat jogát. 

Hogy az Itáliában neveltetett, papi pályára készülő, tehetséges unokaöccsnek nagybátyja, Zrednai 
János nem szerzett nemességet, ugyanúgy az ugyanezt az utat követő ifjabb Vitéz Jánosnak sem, 
annak természetes oka volt, hogy mindketten röviddel tanulmányaik befejezte után püspökök 
lettek. A nemesítésre azért nem volt szükség, mert mint püspökök mindjárt magasabb fokra kerül
tek, a főpapi rend tagjaiként. Janus Pannoniusnak tehát sohasem volt nemesi címere, ilyen családi 
címert nem festethetett be kódexeibe. 

Viszont a fentebb elmondottaknak ellentmondónak látszik az a tény, hogy ismerünk olyan ok
leveleket, amelyeket Janus mint pécsi püspök adott ki a maga nevében és ezeken természetesen 
ott látható püspöki gyűrűs pecsétjének lenyomata. A pecsét figurája pedig ugyanaz, mint az eszter
gomi érsek, Zrednai címerének része7. Az ilyen „hiteles" pecsétjéhez a püspök természetesen sza
badon választhatott alakot, többnyire saját családi címerének alakját. Ezért természetesnek tűnik, hogy 
Janus gyűrűs pecsétjéhez annyira szeretett édesanyja, illetve az őt taníttató, patronáló nagybátyjá
nak családi címeréből választott figurát. így magyarázható az az első pillanatban különösnek tűnő 
tény, hogy egy esetben ugyanazon az oklevélen, más pecsétek mellett együtt található az eszter
gomi érsek és a pécsi püspök azonos formájú, csak a köriratban különböző ábrája. 

CSAPODI CSABA 

Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. A ma Németújváron, a ferences rend
ház egyik különtermében található gyűjteményről számos tanulmány szól.1 Részben ezeknek, rész
ben csak a szóbeszédnek köszönhető az a vélekedés, hogy ez a gyűjtemény egykoron a Batthyány 
család németújvári könyvtára volt. Ma már egészen biztosan állítható, hogy a talán legrégebbi, 
érintetlenül maradt régi magyar könyvtár a németújvári" protestáns iskoláé volt. Az együttesben 
persze számos olyan könyv is megtalálható, amely a család valamelyik tagjának könyvei közül szár
mazik. Leginkább Batthyány Boldizsáréi voltak (közel 400 darab). A gyűjtemény többféle forrásból 
gyarapodott is: a Beythe-testvérek adományaiból, közvetlen az iskolának való vásárlással, az udvari 
emberek, illetve az udvar látogatóinak ajándékaiból.2 

6 GALEOTTO, Marzio: De dictis etfactis Matthiae regis. (ÁBEL: i. m.) 
1 Magyar Országos Levéltár Dl 15.398 , 15.537, 15.687, 15.718 
1 Bibliográfiai összefoglalásukat lásd: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), 

Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó) 1535-1740. Hrsg. von Tibor GRÜLL, Katalin KEVE-
HÁZI, Károly KOKAS, István MONOK, Péter ÖTVÖS, Harald PRICKLER. Red. von István MONOK, Péter 
ÖTVÖS. Szeged, 1996. /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 18/2. -
Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.I 269-272. 

2 Tájékozódásul első lépésként egy kéziratos, kiváló katalógus áll rendelkezésére a kutatónak: 
TABERNIGG, Theodor OFM: Standort Katalog der Bibliothek in Güssing. Güssing, 1972. Manuskript. 
Lásd még: MAGYAR, Arnold: 340 Jahre Franziskaner in Güssing (1638-1978). Selbstverlag des 
Franziskanerklosters, Graz, 1980. 236-269.; PUMM, Liesbeth: Die Klosterbibliothek Güssing. Ein 
Zeitzeuge der Reformation und Gegenreformation im burgenländischen Raum. Diplomarbeit an 
der Univ. Wien, 1992. 
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Már Batthyány Boldizsár (1537—1590)3 idején is számos exuláns érkezett a németújvári ud
varba. A karintiai és stájerországi protestáns menekültek Németország felé haladtukban megálltak 
a lutheránus főúr birtokain, és minden bizonnyal a szükség kényszerítette őket, hogy könyveik egy 
részét eladják. Vagy, cserébe a szíves vendéglátásért, néha munkalehetőségért, könyveket ajándé
koztak a családi könyvtárnak, illetve a főúr által patronált protestáns iskolának. Néhányukat tulaj
donosi bejegyzéseik alapján ismerjük: Jakob Radkespurge aus Strassgand bei Graz, Jeremiás Horn
berger aus Graz, Matthias Madl aus- Hz. A nagyobb, vallása miatt vándorútra kényszerült csoport 
azonban - a könyvbejegyzések tanúsága szerint - a harmincéves háború kitörése utáni első évek
ben érkezett a Batthyány birtokokra. 

A család feje ekkor Batthyány Ferenc (1573-1625) volt, aki apjának lutheránus vallását, a jelek 
szerint, kálvinistára cserélte.4 Meg kell rögtön jegyeznünk, hogy a nyugat-magyarországi területen 
a két protestáns vallás egyházi elkülönülése véglegesen csak a XVII. század elején történt meg.5 

Ekkor a Batthyány udvarban tevékenykedő lelkészek többsége a helvét irány mellett döntött. Kol-
tai András a Batthyány Ferenc halálát követő időszakot (Ádám fia katolizálásáig) „Evangélikus 
fordulataként mutatja be, utalva arra a vitára, amely a helvét irányultságú férj, és az egyértelműen 
lutheránus feleség között volt.6 

Batthyány Ferenc könyvtárat gyarapító tevékenységéről az a hagyományos kép él a szakiroda
lomban, hogy gondot viselt a könyvekre, de apjának bibliofil hajlama hiányzott belőle.7 Balassi 
Bálinttal való kapcsolata, barátságuk, a költő verseinek felhasználási módja természetesen joggal 
sejteti, hogy apjához hasonlóan művelt lehetett.8 Sajnos nem maradtak fenn levéltári dokumentu
mok a családi és az iskolai könyvtár gyarapodásáról, feltűnő azonban, hogy nagyon sok könyv 
(közel 500) Batthyány Ferenc idején került az iskolai gyűjteménybe. Ezek egy része csehországi 
provenienciára utal. 

A csehországi könyveknek a családi bibliotékába kerülése teljesen természetes, hiszen 1607-ben 
Batthyány a cseh főnemesség egyik legjelentősebb családjából, a Lobkoviczból nősült. Felesége, 
Lobkovicz Poppel Éva (15857-1640) a család Poppel ágának lutheránus alágából származott. Ez 
az ág már a Széchy családdal is rokonságban állt. A németújvári és a rohonci udvarban több stájer, 
vagy cseh főnemes család leányai nevelkedtek (Dietrichstein, Lamberg, Mansfeld), számuk külö
nösen a fehérhegyi csata után nőtt meg, amikor sok főnemesnek is menekülnie kellett Csehor
szágból.9 

Ugyanígy érkeztek protestáns lelkészek is, akik minden bizonnyal könyveket is hoztak magukkal. 
A családi könyvtár darabjairól nincsen információnk, de a helyi (Németújvár) protestáns iskola 
könyvtárában sok csehországi bejegyzésű darab található. Nem tudjuk persze, hogy ezek egykori 

IVÁNYI Béla: Batthyány Boldizsár, a könyvbarát. In: A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi 
Béla cikkei és gyűjtése. Sajtó alá rend. HERNER, János-MONOK, István. JATE, Szeged, 1983. /Adattár 
XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 11./ (alább: ADATTAR 11.) 389-^35.; 
Előkészületben: MONOK István-ÖTVÖS Péter-ZVARA Edina: Batthyány Boldizsár könyvtára. Bp.-
Szeged, 2003, OSzK-Scriptum Rt. /A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Kar-
patenbechen der frühen Neuzeit. VIII./ 

4 KOLTAI András: Batthyány Ádám és könyvtára. Bp.-Szeged, 2002, OSzK-Scriptum Rt. /A Kár
pát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbechen der frühen Neuzeit. IV./ (alább: 
KoLTAi 2002.) 5-12. 

5 A helyzet átfogó jellemzésére lásd: KOKAS Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi 
Kőszegen. Szeged, 1991. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok III./ 15-22. 

6 KOLTAI2002 . 16-20. 
7 KOLTAI 2002. 8-12. foglalja össze az eddigi szakirodalmat. 
8 Balassi Bálint összes művei. I. Sajtó alá rend. ECKHARDT Sándor. Bp. 1951. 397. 
9 KOLTAI 2002. 11-12. 



Közlemények 207 

tulajdonosai személyesen is voltak-e a Batthyány-udvarban, vagy esetleg egyikük hozott több 
könyvet magával, a számottevő jelenlét mindenképpen feltűnő. Ilyen nevek: Adam Scheurlius 
„Pastor Exul ex Hosterlitz", Friedrich Schrötter aus Budweiss, Benedictus Dresingius, Laurentius 
Biernus, Hanns Kurtz, vagy Andreas Labocher. 

Egy másik exuláns kör kitapinthatóan Ober-Bayern, illetve Ober-Pfalz területéről érkezett 
a XVI. század második felében, majd a harmincéves háború kitörésekor. Valószínűleg ők hozták 
magukkal az egyéb bajorországi bejegyzéseket is tartalmazó köteteket. Olyan neveket említhetünk 
közülük, mint Leonard Kröll aus Moosberg (Mosbach?), aki Szalónakon lelkészi állást is kapott,10 

az ambergi Johannes Aelfens, a nürnbergi Melchior Apelius, aki ugyancsak alkalmazást nyert mint 
lutheránus lelkész Kirchdorfban,11 a hammelburgi Philipp Jakob Bohrinus. Ober-Pfalzból említhetjük 
a pleisteini Michel Heckelt, illetve az Ebersdorfban lelkészként letelepedő pressathi Johann Korn
mannt.12 Pfalzból a Vohenstraussból érkezett Johannes Glacianust és Martin Koscht (Cosch). 

De jöttek még továbbra is Stájerországból (Martin Grueler aus Judenburg), Sziléziából (Peter 
Neubert) és Thüringiából is: az erfurti Johannes Schmücknek húsz könyve található ma a gyűjte
ményben. 

Kétségtelen azonban, hogy legérdekesebb az a gyűjteményi rész, amely württenbergi provenien-
ciájú, tulajdonosaik közül is kiemelkedik az egyébként sziléziai Peter Neubert és Johann Jacob Knaus 
(Cnaus). Miután csak kettejük esetében bizonyítható, hogy személyesen is jártak Magyarországon, 
elvileg feltehető lenne, hogy a többi württenbergi bejegyzésű könyvet, ők hozták magukkal, ám ezt 
a források nem igazolják. A hét württenbergi, illetve Württenberg környéki név a következő: 

Anton Frey, Johann Jacob Frey, Daniel Höffer, Nicolaus Haselmeyer, Jakob Müller (Molitor), 
Abraham Schwägerlin és a már említett Johann Jacob Knaus. Legbizonytalanabbak Daniel Höffer 
esetében vagyunk, mert három könyve közül kettőn csak a monogrammja szerepel (DH) super ex 
librisként, egy esetben bejegyzése is, ami gmündinek mondja. Gmünd a német nyelvterületen számos 
található, Stájerországban egy, Bajorországban éppen hat, de Württenbergben is ismerek kettőt. 
A super ex libris és a bejegyzés szerint Höffer a XVI-XVII. század fordulóján élt.13 

Bizonytalannak kellene lennünk a Frey testvérek14 esetében is, hiszen ők az akkor szabad biro
dalmi város (ma bajorországi) Lindauból valók, és Lindau is több található szerte Németországban 
és Ausztriában. Ők a XVI. század második felében éltek, és könyveik (68 kötet, 165 mű!) felte-

10 0 már az 1560-as évek végén érkezhetett, könyvét Beythe András szerezte meg (vásárlás?), 
aki a németújvári iskolára hagyta: CORVINUS, Antonius: Colloquia theologica, libri trés. Strass-
burg, 1538/1540, Wolfgang Caephaleus, - Güssing, 3/53 

11 Öt könyve maradt ránk, a bejegyzésekből láthatóan 1620 körül érkezhetett Magyarországra 
(Güssing 6/133, 8/55, 8/171, 8/189, 9/77) 

12 Batthyány Boldizsár idején érkezett, könyveit Beythe András szerezte meg (Güssing 4/21, 
7/205, 8/101). 

' SlGEL, Christian: Das evangelische Württenberg. Seine Kirchenstellen und Geistlichen von 
der Reformation an bis auf die Gegenwart. (Maschinenschrift, 1913) I-XXII. Bde. (alább: SlGEL) 
nem ismer Höffert Gmündben, de Jakob Höffer (megh. 1585) nevű lelkészt Altestadtban igen. To
vábbiak: Joachim Höffer (megh.. 1610), lelkész Jungingenben, Gottfried Höffer (szül. 1556), lelkész 
Dobelben, 1580, Altburgban 1584-1601. Tehát egy Höffer lelkészcsalád ismert Württenbergben. 

14 SlGEL ismer egy Frey nevű lelkészcsaládot Württenbergben, de Antoniust nem. Ám Jakob I. 
Frey (lelkész: Dürrmenz 1542, azután Dachtel 1551-1566) kálvinizmus gyanújába keveredett. 
Johannes Frey kórházi lelkész volt Reutlingenben 1558-1563. Ezen kívül a lindaui lelkész, Matthäus 
I. Wegelin (1601-1663) a Frey családból választott feleséget magának. (Vö. BURGER, Helen: Pfar
rerbuch Bayerisch-Schwaben (ehemalige Territorien Grafschaft Oettingen, Reichsstädte Augsburg, 
Donauwörth, Kaußeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nördlingen und Pfarreien der Reichsrit
terschaft in Schwaben). München, 2001. 229.) 
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hetően a következő úton érkeztek Németújvárra: Johann Jacob Frey orvosdoktor volt, és bátyja 
Antonius örökölte talán könyveit, illetve beszerezte a sajátjait, főként az 1570-es, 1580-as években. 
Antoniusnak talán jó barátja lehetett az 1585-ben elhunyt idősebb Peter Neubert (alias Leorinus 
Leobergensis), aki a sziléziai Löwenbergből való lelkész volt. Lelkészként szolgált a sziléziai 
Wolauban is. Antonius Freyjel való jó barátságára utal, hogy fia, Peter Neubert Junior „Com-
pater"-ként említi Freyt az egyik könyvbejegyzésében (1599).15 Ez utóbbi fiú 1560-ban született 
és 1620-ban halt meg Németújváron, ahol sírköve ma is látható.16 A Frey testérek könyvei közül 
19 kötetben található meg az ifjabb Neubert kézjegye. Olyan könyvet, amelyikben csak valame
lyik Neubert bejegyzése olvasható és a Frey testvéreké nem, 16-ot találtunk. Feltételezzük, hogy 
az ifjú Neubert ajándékba vagy örökül kapta Antonius Frey könyveit, és magával vitte azokat 
Németújvárra. Nem tudjuk, hogy milyen céllal hagyta el hazáját, Sziléziát, de elképzelhető, hogy 
a harmincéves háború kitörése, a sziléziai protestáns egyházak zaklatása indította erre. Az sem 
kizárható, hogy együtt érkeztek Antonius Freyjel, de erre közvetlen bizonyítékunk nincsen. 

Miért gondoljuk, hogy a Frey család a Württenberggel szorosan együtt élt Freistadt Lindauból 
való volt? A könyvek közül feltűnően sok a tübingeni, heidelbergi kiadású, illetve a közeli Bázel 
és Strasbourg szerepel még sokszor a kiadás helyekét. Persze ezeket bárhol beszerezhette. Egy 
Lyonban kiadott antik joggyüj te meny-kötet azonban az ő bejegyzésén kívül, a következő super ex 
librist viseli: egy ovális vaknyomásos bélyegző, amelynek körirata: „CHRISTOFF bezw. LUD
WIG HERTZOG ZV WIRTENBERG VND THECK VON GOTTES GNADEN. 1583." Igaz, ezt 
a könyvet másutt is vehette Antonius Frey, ám Württenbergre utaló jel még az is, hogy három 
könyvét a cannstadti Nicolaus Haselmeyertől vette, így Haselmeyer könyvei is a nyugat-magyar
országi kolostorba jutottak. Haselmeyer pedig 1556-ban született Cannstadtban, Tübingenben lett 
magister 1576-ban, Göppingenben volt diakónus 1578-ban, és ugyanitt lelkész 1582-1583 között.17 

Időzzünk el röviden a Frey-Neubert könyvtári egység tartalmi jellemzésénél. A könyvek szá
ma 84 (68 Frey és 16 csak Neubert), amelyek - köszönhetően a számos egyetemi tézis füzetnek -
206 művet rejtenek. Johann Jakob Frey orvos könyvtárából 6 kötet származik, ezek egy kivételé
vel kézikönyvek (görög-latin szótár, Calepinus, Anton Schor két latin nyelvi tezaurusza). Az egy 
kivétel Lucas Osiander egyik jezsuitaellenes írása.18 A nem teológai könyvanyag Antonius Frey 
könyvtárában alig bővebb az elmondottnál. Vásárolt még 4 kötet Aristotelészt,19 egy Justinianust 
(bár lehet, hogy csak ezért, mert a herceg könyvtárából való volt),20 Hermann Ulner német-latin 
szólásgyűjteményét egybekötve Johannes Sleidanusnak a négy birodalom elméletéről szóló mun
kájával.21 A nem teológiai könyvek további részében csak az ifjú Peter Neubert bejegyzése látható. 
Nem sok kötetről van szó, Caesar, Cicero, Seneca, Lorenzo Válla és egy Epitome Sapientiae. Va
lamennyi régi, XVI. század eleji kiadású kötet.22 Ezekhez csatlakozik egy Lienhardt Brunner-féle 

15 Güssing 2/20, A „compater" jelentése persze nem egyértelmű. Lehettek tagjai olyan csoport
nak, ahol ez a megszólítás volt szokásban, de lehetett atyai jóbarátja is a compater-ként említett 
személy. 

16 A dátumokat a könyvbejegyzésekből vettük. Ezek a bejegyzések megjelennek: MONOK Ist
ván—ÖTVÖS Péter-ZvARA Edina: A németújvári protestáns iskola könyvtára. Bp.-Szeged, 2004, 
OSzK-Scriptum Rt. /A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai. - Bibliotheken im Karpatenbe-
chen der frühen Neuzeit. X./ 

17 SiGEL, Göppingennél (alfabetikus a rendje). 
18 Güssing 4/296, 5/105, 153, 6/49, 138, 209. 
19 Güssing 5/31, 6/46, 158, 8/247. 
20 Güssing 2/31 
21 Güssing 5/109 
22 Güssing 3/14, 173, 221, 5/13, 8/134. 
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német bibliai konkordancia, és az egyetlen katolikus könyve, Haimo von Halberstadt homiliái, 
illetve Paul Weidlernek egy, a prágai zsidókról írt, Bécsben kiadott traktátusa.24 

A Frey-Neubert-könyvtár összes többi kötete lutheránus teológia. Kézikönyvek, és nagyon 
sok, főként tübingeni és wittenbergi disputációs füzet. Kevés a lutheránus teológia első generáció
jához tartozó mű. Elsősorban Jacobus Andreáé, Johann Wiegand, Jacob Heerbrand, Lucas Oslan
der és Johann Brenz művei vehetők kézbe: A formula concordiae kialakítása körüli viták, a helvét 
teológusokkal, a szélsőséges protestánsokkal és a jezsuitákkal folytatott disputák. Ami nem ebbe 
a körbe tartozó mű, az csaknem mind bibliakommentár. 

A dornstetteni Jakob Müller (alias Molitor) három könyve található Németújváron. Származása 
bizonyosan „Dornstettensis Wirttenbergicus", hiszen egyik könyvében így nevezi magát, ezenkí
vül karlsdorfi, majd „weyden"-i lelkész. Sajnos Karlsdorfes Weiden is rengeteg található a német 
nyelvterületen, igaz Württenbergben is, ha a latin szövegben szereplő „Weydensis" Weidenbachra 
németesítjük. Sem Frey-, sem Knaus-bejegyzés nem található abban a három könyvben, amelyik
ben az ő neve szerepel, így nem állíthatjuk, hogy akár Knaus, akár Frey vagy Neubert vitte magával. 
A württenbergi lelkészek életrajzi dátumaira fő forrásunk, Sigel azonban nem ismer olyan Müller 
családot, amelynek tagjai dornstetteniek lettek volna. Egy Jakob Müller mindenesetre 1605 és 
1607 között Oberholzheimben lelkész volt.25 

A pfullingeni Abraham Schwägerlin könyvét 1608-ban Johann Jacob Knaus vásárolta meg, aki 
pedig személyesen hozta magával Magyarországra.26 Knaus minden bizonnyal Pfalz eleste után 
indult vándorútra, és így jutott el a Batthyány-udvarba, ahol Batthyány Ferenc személyében támo
gatót talált. A főúr borostyánkői birtokán a német protestáns gyülekezet lelkipásztori gondjait bízta 
rá, 1625-ben még ebben a tisztségben találjuk. 

A patrónus főúr 1625. szeptember 13-án hunyt el, temetése nagy pompával történt. A halálakor 
tartott prédikációk jegyzéke fennmaradt. Eszerint 20 magyar, 17 német és 5 horvát nyelvű prédi
káció hangzott el. „Reverendus dominus Magister Johannes Jacobus Cnaus, Minister Ecclesiae 
Pernstanensis tractavit thema: Ex 2do Sámuel 3. v. 34. Du bist gefallen, wie mann für bösen 
Buben fellett etc."27 

Knausnak eddig 85 könyvét azonosítottuk (280 mű!). A bejegyzésekben „Sulzensis"-nek, „Sulza-
Neccaricus"-nak vagy „Suiza-Wirtenbergicus"-nak mondja magát. „Pro studiis" 1610-ben vett köny
vet (Giovanni Gioviano Pontano, Konrad Celtes), „Sacrae Theologiae Studiosus"-ként 1612 és 1615 
között nevezi magát. Ugyanebből az évkorból ismerjük meg két barátjának a nevét: Johannes Gla-
cianus és Martin Schachtner. 1622-ben Johann Jacob Remboldtól kapta ajándékba David Chytraeus 
História Saxoniae című művét (Lübeck, 1590). Magyarországon „patronus"-ának említi Jobbágy 
Mihályt, aki a Batthyány család familiáriusa és egyes birtokainak tiszttartója volt. Ez a bejegyzése 
1623-ból származik, feltehető tehát, hogy ekkor már Magyarországon volt. A legtöbb, dátummal 
ellátott könyvbejegyzése 1622-1623-ból származik. Ebből arra következtetünk, hogy tudatosan 

23 Güssing 6/181, 5/184 (Haimo) 
24 Güssing 2/23 
25 SIGEL Oberholzheimnél, igaz, ennek a Jakob Müllernek „von Memmingen" szerepel a nevében. 
26 SIGEL két Abraham Schwägerlint ismert (apát és fiát). Az apa Weinsbergben született 1545-ben, 

számos helyen volt Württenbergben lelkész, Pfullingenben 1610 körül halt meg. A fiú 1590-ben 
Pfullingenben született és 1671-ben halt meg. Sok helyen szolgált, életrajza jól dokumentált. 

27 Vö. A körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei I. 1527-1625. Iványi 
Béla anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. SZILASI László. Szeged, 1990. /Adattár XVI-XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. 29/17 322-329. 
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készült Európának a könyvbeszerzés lehetőségeiben szegény vidékére, vagyis Magyarországra. 
Ugyanakkor tudunk vásárlásáról 1624-ből és 1625-ből is, vagyis borostyánkői lelkészként is szer
zett magának könyvet. Christoph Sigelnek a württenbergi evangélikusokról írott könyvéből tudjuk, 
hogy Knaus, Batthyány Ádám28 katolizálása után visszatért Württenbergbe, lelkészkedett Tum-
lingenben, Domhanban és Aldingenben, ahol 1638-ban meghalt.29 

Knaus fennmaradt könyvanyagának tematikus elemzését e keretek között csak általánosságban 
végezzük el. Iskolai használatú könyveiről (logica, dialectica, rhetorica) meg kell állapítani, hogy 
színvonalas korszerű anyag (Bartholomaeus Keckermann, Johann Heinrich Aisted etc). Az okta
tásban is használt latin klasszikusok modern, XVI. század végi vagy XVII. századi nem iskolai 
kiadásban voltak meg neki (Cicero, Horatius, Plautus), jelezve, hogy esetleg szépirodalomként, 
illetve morálfilozófiaként is olvashatta. A filozófia szerényen képviselteti magát, de az szinte ki
zárólag erkölcstan. Feltűnő a kortárs latin és német szépirodalom jelenléte (versek, drámák). 

Történeti érdeklődése a napi, illetve közelmúlt eseményeire terjed ki. A protestáns történetfilozófia 
alapművei (Johann Cárion, Caspar Peucer, Philipp Melanchthon) mellett a csehországi esemé
nyekről, a harmincéves háborúban egymás ellen küzdők béketerveiről olvasott szívesen. Emellett 
korszerű politikaelméletet, például Christoph Besold munkáit. 

A teológia egyoldalúan ortodox lutheránus e kis gyűjtemény tükrében, ami vitairat, az éles hangú 
polémia a kálvinizmussal és a jezsuitákkal. Magától értetődő az, hogy a gyakorlati teológia (kate-
kizáció, beszédgyűjtemények, agendák, egyházi rendtartás) képviselve volt könyvespolcán. A leg
inkább érdekes azonban - és talán Németország elhagyásában is szerepet játszott -, hogy Knaus 
két hallatlanul érdekes kolligátumkötetet is magával hozott Németújvárra: egy rózsakeresztes ira
tokat, illetve egy weigelánus traktátusokat tartalmazó gyűjteményes kötetet. Talán az arab nyelv 
iránti érdeklődése sem véletlen. Nem kívánjuk túlértékelni ezt a tényt - a kolligátumkötetek meg
létét -, hiszen lehet ez annak is tanúsága, hogy nyitott értelmiségiként érdekelte a korban az érdek
lődés középpontjában álló társaság, illetve irodalom.30 Óvatosságra utal a Weigel egyik munkájában 
feltehetően az ő keze írásával olvasható a következő bejegyzés is: „NB. Wer will Weigelium lesen, 
der sehe auf seinen Geist das er nicht verführt, unnd hindern Enthusiatischen Denckhfelds ofen 
gebracht werde, dann seine schrifften nichts dann Lauter Enthusiasterej, vnd eine geistliche fanta-
sterej sein. Er ist eins seltzamen Geistes kind. Er vnnd seine schwärmesgenossen Lehren Vil vom 
Inneren menschen, aber am eussern seind keine bekertene Leut. In Iesu Christo Salvabor."31 

A rózsakeresztes kolligátum 11 tagból áll,32 Johann Sivert, Valentin Weigel, Stefano Guazzo, 
Thomas Naogeorgius, Ludovicus Helmbold, Caspar Eurymachaera, Julianus de Campis, Theophil 
Scheichart irataiból állították össze. Emellett Valentin Weigel külön két kötettel is képviselteti 
magát: az egyikben négy kisebb műve található, a másik egy beszédgyűjteménye.33 Elképzelhető 

28 Batthyány Ádámról a legátfogóbb, a könyvtár történetét részletesen elemző munka, bibliog
ráfiával: KOLTAI 2002. 

29 SIGEL lelkészek alfabetikus rendjében: Knauss 
30 Vö. A Weigel-művek soproni jelenlétéről írt értékeléssel: NÉMETH Noémi-SCHAFFER Andrea: 

Adalékok a tübingeni heterodoxia nyugat-magyarországi kapcsolataihoz az 1620-as években. = 
MKsz 1996. 223-233. 

Kirchen Oder Hauspostill Über die Sontags und fürnembsten Fest Evangelien durchs gantze 
Jahr aus dem rechten Catholischen und Apostolischen Grunde und Brunnen Israelis vorgetragen 
und gepredigt. Durch M. Valentinum Weigelium. Neuvenstatt, 1617, Johann Knuber, Güssing 
8/200 

32 Güssing 8/130 
33 Güssing 8/156, 200 
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az is, hogy Knaus Württenbergben összeütközésbe került saját egyházával, ezért kényszerült elhagyni 
hazáját, de az is lehet, hogy nincs összefüggés szélsőségek iránti érdeklődése és magyarországi 
tartózkodása között. A XVII. század első évtizedeiből származó többi könyve ugyanis határozottan 
ortodox lutheránus teológiai anyag. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy érdemes ezen a nyomon 
továbblépni, és a Batthyány Ferenc udvarában megfordult exulánsok (stájerek, csehek, pfalziak, 
bajorok sziléziaiak stb.) életrajzának alaposabb feltárását sem érdektelen elvégezni. 

MONOK ISTVÁN 

Ecsedi Báthory István bibliájáról. Az 1546-os bázeli kiadású Münster-féle híres biblia (Heb-
raica Biblia, latina planeque nova Sebastian Munsteri tralatione, post omnes omnium hactenus 
ubius gentium aeditiones evulgata, et quodfieri potuit, hebraicae veritati conformata: adiectis in 
super e rabinorum commentariis annotationibus haud poenitendis, pulchre et voces ambiguas, et 
obscuriora quaeque lóca elucidantibus.) alább bemutatandó példánya az Országos Széchényi 
Könyvtár újabb beszerzései közé tartozik. '. A kötet nem teljes, a Királyok II. könyvének 24. 
fejezetével szakad meg. A 20x29 cm nagyságú kötet így (a számozatlan bevezető lapokat is idevéve) 
összesen 740 oldal terjedelmű, az elején teljesen ép; s mint ismeretes, az olvasóhoz szóló ajánlás 
és Münster bevezetője után két hasábban szedve, párhuzamosan adja a héber és a latin szöveget. 

A szakemberek előtt az is jól ismert, hogy az első ízben 1534/1535-ben Bázelban kiadott héber
latin biblia jelentékeny módon befolyásolta a magyarországi - elsősorban protestáns - exegetikai 
és hitvitairodalom alakulását, a magyarországi recepcióval foglalkozó szakirodalom rámutatott 
a mű kivételes fontosságára 2: Sebastian Münster (1489-1552) hebraista az első olyan protestáns 
szellemben fordító Ószövetség magyarázó, aki immáron a rabbinikus forrásokra is komoly filoló
giai igénnyel épít munkájában3. E nagyhatású mű hazai recepciójáról további adatokat szolgáltat 
e mostani példány4, amelynek fontos tulajdonosaira, s közöttük Ecsedi Báthory István országbíróra 
Földesi Ferenc hívta fel a figyelmünket. Az alábbiakban a tulajdonosok teljességre törő számba
vételével és a legfontosabb margináliák közlésével szeretnénk rámutatni e kötet valóban rendkí
vüli fontosságára. Lássuk tehát először a possessor-bejegyzéseket: 

A kötéstábla külső oldalán, a bőrrel bevont, sarokvasalatos címlapon nagybetűs emlékeztető: 
[...]e YRATTAM enn FELL AZ BATORIAK GENEALOGIAIOKNAK EGi REZET:, valamivel 

1 Jelzete: Ant. 1253. OSzK Lelt. Sz. 412/32/1992 
2 Többek között Melius Péter és Károlyi Gáspár munkáinak egyik legfőbb forrása volt. L. a témá

ról bővebben DÁN Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyar
országon. Bp. 1973. /Humanizmus és reformáció, 2.1 

3 Abraham Ibn Ezra XII. századi exegéta kommentárjai; a vele vallásfilozófiái téren több pon
ton hasonló nézeteket valló, mindazonáltal a középkori zsidó bölcselet téziseit, valamint vallási 
doktrínáinak rendszerét egészében összefoglaló Maimonides (1138-1204) művei éppúgy a nélkü
lözhetetlen források közé tartoznak, mint a polemikus szellemben tevékenykedő nyelvész-exegéta 
David Kimhinek (11607-1235?) a radikális - leginkább a szentháromságot megkérdőjelező - irány
zatokra is igen nagy hatást gyakorló magyarázatai; nem utolsó sorban pedig Münster héber tanító
mestere, az itáliai humanista zsidó Elija Levita (1486-1549) grammatikai munkái. 

4 A címlap alsó harmadában apró betűvel szedett mondat ad tájékoztatást erről az 1546-os ki
adásról: Accesserunt in hac secunda aeditione multae novae annotationes, praesertim in Penta-
teucho, atque in multis locis textus clarior redditus est, et hebraicae veritati magis quam antea 
conformatus. 
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lejjebb pedig: [...]EUS Ag[...] [...]05. Az olvasók valamelyike praktikusan a BIBL[...] SEB[...] 
MVNS[.. .]ER felirattal látta el a gerincet. 

E sok tekintetben persze rejtélyes megjegyzést követően magában a kötetben az alábbi tulaj
donosokra vonatkoztatható beírások olvashatók (ezeket időrendben közöljük): 

1. A kötéstábla belső oldalán az alábbiakban még említendő exlibrisek alatt XVI. századinak 
látszó kéz jegyezte be a következőt: NB. Sigismundus Bathorj habuit hunc libr[um]. Talán 
e mondat alapján kerülhetett a hátsó kötéstábla belső oldalára - a tanulmányban még több
ször említendő Ecsedi Báthory István kézjegye (Stephanus de Bathor S. B. Manu Propria) 
alá - az a XX. századi, ceruzás kéztől származó megállapítás, amely szerint Bathori Zsig
mond kézírása lenne az, amely - mint erről bőven szó lesz még - minden kétséget kizáróan 
Ecsedi Báthoryé. 

2. Bár a Báthory Zsigmondra vonatkozó fenti bejegyzés mellett dátum nem szerepel, a legész-
szerübbnek az a hipotézis látszik, hogy az őt követő második tulajdonosnak tekintsük Ecsedi 
Báthory Istvánt, aki a kötetben több helyütt otthagyta jól ismert C. S. B. (Comes Stephanus 
Báthory) monogramját, s ezeken kívül az alábbi datált bejegyzése is olvasható: aestate ab 
hinc tertio deus me. Sic custodivit in morbo meo repenti no, ut ego fateor me reductum esse 
a deo ex infoerno in feriorum. Hoc est a morte quoque liberavit et etiam ab omnibus proistam 
corporum que spiritum eripuit custodivit. C S B 1601.. .6 

3. 1684-ből való a következő feljegyzés: Coetus habet Hebraicus liber7. Semmi nem utal azonban 
arra, hogy milyen gyülekezetről lehet szó. 

4. Tulajdonosként van megjelölve a szatmári iskola az alábbi két bejegyzéssel: Liber Scholae 
Szathmarinae Anno 1720. (a 82. oldalon, a lap tetején); Liber Scholae Illustris Szathma-
rinae quem si quis evolvat prodest si plura revolvat 1720 die 24 April (a 413. oldalon)8 

5. Az 1757-es esztendőből származik a következő, a címlapra írt possessori bejegyzés: Francisci 
Biri Anno 1757. 6. Junii Debr. Symb. Psal. XXXVII. 3. (megismétli a 341. oldalon). 

6. Az erősen roncsolódott belső kötéstáblán ez áll: Liber rex Ca[...] Joa[...] Mak, alatta: Emptus 
a Cl. Domino Prof. Laszlo Bardotz seniori Joanne [...] rashelyi Contrafe [...] Anno 1793 
29 Mártii. Egészen lent pedig: Joannus Mak anno 1793. 

7. A címlapra van feljegyezve egy jóval későbbi kéz írása: A losonczi Ref. Lyceumé, Jegyz. 
1853. Szomolnoky mp. 

8. A belső kötéstáblán található egy nyomtatott ex libris Kyberus Genge és Elias Acensis ne
vekkel, évszámhoz azonban nem köthető. 

A possessorbejegyzések mellett természetesen más jellegű margináliák is indokolttá teszik 
a szöveg tanulmányozását. Ezek túlnyomó része Ecsedi Báthory István kezétől származik, továbbiak 
- az íráskép tanúsága szerint - XVIII. vagy XIX. századiak. Ezek többsége bizonyára a fentiek
ben felsorolt tulajdonosok közül került ki, ám ennek igazolása alaposabb vizsgálatot igényelne, 
csakúgy, mint annak a néhány héber széljegyzetnek a tanulmányozása, amelyek szintén későbbi 
kéztől származnak. 

5 A kéz minden valószínűség szerint Ecsedi Báthory Istváné, a családfának azonban itt nyoma sincs. 
6 Noha Ecsedi Báthory maga csak e helyütt adja meg a bejegyzés dátumát, más adatokból lehet 

következtetni arra, hogy hozzávetőleg milyen időintervallumban használhatta a kötetet, 1. később. 
7 L. a kötet 139. oldalát. 
8 Egy 1720-ból fennmaradt iskolai könyvjegyzékben valóban szerepel a kötet. L. Partiumi 

könyvesházak, sajtó alá rendezte MONOK István. Bp.-Szeged, 1988. 365-373. /Adattár XVI-
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 14./ 
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A továbbiakban tehát ezekkel egyáltalán nem foglalkozunk, hanem figyelmünket a legtermékenyebb 
és legjelentékenyebb margináliaíróra, Ecsedi Báthory Istvánra koncentráljuk. Csak emlékeztetünk arra, 
hogy a legendás országbíróról van szó, akit közéleti funkciója (II. Rudolf országbírója, Szabolcs, Szat-
már és Somogy vármegyék főispánja), a tizenöt éves háborúban és a Bocskai szabadságharcot meg
előző politikai útkeresésben betöltött szerepe, családjának társadalmi rangja, vallásossága és egyház
szervezői tevékenysége okán a királyi Magyarország egyik legtekintélyesebb és művelődéstörténeti 
szempontból leginkább figyelemre méltó protestáns főuraként kell számon tartanunk.9 Jól ismert az is, 
hogy fennmaradt írásai (különösen meditációi10) olyan eszmetörténeti tanulságokkal is szolgáló iro
dalom- illetőleg műfajtörténeti kérdéseket vetnek fel, amelyek még korántsem kapták meg a végleges 
választ, s ennek keresésében talán még éppen ezek a margináliák is segítségünkre lehetnek. 

Legtöbb esetben a szöveg latin nyelvű hasábjában aláhúzások tanúskodnak arról, hogy az adott 
vers különösen foglalkoztatja az országbírót. Ha a hely engedi, közvetlenül a kijelölt rész mellett 
kezdi az írást, néhol azonban már a lap túloldalán folytatja. Latinul és magyarul egyaránt ír, sőt, 
latin sorait gyakran rögtön a következő mondatban magyarítja is.11 Hosszabb dolgozatot és tech
nikailag kifinomultabb dokumentációt igényelne minden aláhúzás vagy a szöveghely fontosságára 
utaló egyéb, esetenként igen lakonikus, többnyire egy-egy szó odavetésére korlátozódó megjegy
zés alapos teológiai értelmezése. Ezért ettől e helyütt el is tekintenénk, de feltétlenül hangsúlyo
zandó a következő: a nagyúr láthatóan koncentrált figyelemmel olvasta el e híres biblia előszavát, 
amely közismerten rendkívül fontos gondolatokat tartalmaz a különféle sensusok (értelmek) egy
máshoz való viszonyáról. A szentháromságtannal foglalkozó értekezése12 szempontjából is hasz
nosíthatónak látszik, hogy kedvét leli ezek elkülönítésében: „Mindkettő zep értelem" olvashatjuk 
az előszóhoz írott egyik margináliában. Másfelől a Münster megoldásait a Pagninus-féle bibliával 
összevető megjegyzésekre utalnánk: a részletek felemlegetése nélkül is állítható, hogy egészen ki
vételes elmélyültségről tanúskodik a héber textus eme két európai szakértőjének együttes mérle
gelése.13 Mivel a héber textushoz magához nincsenek megjegyzései, nem mernénk állítani, hogy 
alapos héber ismeretekkel rendelkezett, de a tájékozódás igénye mindenképpen figyelemre méltó. 
Ezek sok tekintetben más megvilágításba helyezik a szentháromságról írott traktátus megítélését is. 

9 A róla szóló eddigi legrészletesebb életrajzi összefoglalás: RMKT XVII/L, 574-580. (KLA-
NICZAY Tibor) Az utóbbi évek szakirodalmáról 1. Ecsedi Báthory István végrendelete 1603. Beve
zetéssel közreadja VADÁSZ Veronika, Szeged, 2002. 5-6. /Fiatal Filológusok Füzetei Korai Újkor, 1/ 

10 Ecsedi Báthory István meditációi. Sajtó alá rendezte ERDEI Klára és KEVEHÁZI Katalin, B p -
Szeged, 1984. /Adattár XVI-XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8./ 

1 Az alábbiakban - a nagyúr jegyzetelési eljárását illusztrálandó - néhány rövid margináliát 
közlünk. Először a kötet megfelelő oldalszámát, majd azt a caputot és verset tüntetjük fel, amely
hez a reflexió leginkább köthető. A bibliai locust a bal oldali hasábban a Münster-féle latinnal és 
magyarul, a vizsolyi biblia facsimile kiadásának nyomán adjuk. Meg kell jegyezni, hogy helyen
ként nincsenek az aláhúzások mellett olyan megjegyzések, amelyek egyértelművé tennék, hogy 
pontosan mire is reagál. Ilyen esetben csak a fejezet vagy a fejezetek számát adjuk meg, a szöve
get nem. Amennyiben a hozzáfűzés Münster kommentárjához tartozik, úgy annak szövegét mel
lékeljük. A széljegyzeteket jobb oldalt, a bibliai szöveg mellett közöljük. A latin részeket a latin 
helyesírásnak megfelelően átírva, a rövidítéseket jelzés nélkül feloldva közöljük. Az átírás (a tulaj
donnevek helyesírásától eltekintve) betűhív, a benne alkalmazott jelek a következők: (...) a nagyúr 
saját zárójele; [...] pár betűs olvashatatlan rész. 

Traktátus a szentháromságról. In: Ecsedi Báthory István meditációi... 169-219. 
13 Ami az általa forgatott bibliafordításokat illeti, leggyakrabban az első jelentős - és a protes

táns felekezetek számára irányadó - héber bibliafordító Sanctus Pagninust (ti541) hivatkozza, de 
használja a Vulgatat is. Nem kizárható az sem, hogy a francia református teológia nagyjának, 
Franciscus Júniusnak (1545-1602) munkáit is ismerte. 
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Az országbíró által a Münster biblia hasábjaira rótt sorok azonban korántsem egyneműek. Több
féle témájú és hangvételű bejegyzésekből áll össze: a híresen istenes nagyúr fohászos elmélkedő 
sorai és az eruditus prédikátorok tanításait nagy buzgalommal tanulmányozó autodidakta hittudós 
teológiai fejtegetései éppúgy helyet kapnak a margón, mint Erdély és a Partium aktuális politikai
társadalmi helyzetéért, valamint a nagynevű család fennmaradásáért aggódó, országos tisztet be
töltő Báthory panaszkodó moralizálásai. A következőkben az előbbi, elmélkedő típusból közöljük 
a legfontosabbakat, köztük egy latin nyelvűt is. 

- Bibliabeli megnyilvánulásainak egyik csoportját tehát az olyan szövegdarabok alkotják, ame
lyek témájukkal, stílusukkal, lendületükkel, átéltségükkel leginkább a meditációkra és Báthory 
végrendeletének egyes részleteire emlékeztetnek. Ezek lényegében mélyen megélt vallásosságról 
tanúskodó fohászok. Alaposabb vizsgálatuk elsősorban a XVI-XVII. századi protestáns kegyessegi 
- azon belül meditációs - irodalom kutatásában hozhat eredményt. Egy jellemző példa a Münster 
biblia hátsó kötéstáblájának erősen megrongálódott belső oldaláról: 

Iram domini portabo quia peccavi ei. Instat tempus Ieremiae: 

Cum domine irasceris mei misericordiae ta[...]dare domine 
qui dicis vivo ego dicit dominus nolo mortem [...] peccatoris 
Sed ut convertatur et habeat vitám a[eternam] 
Convertere me facias domine et convert[...] a me 
et sanabor salvum me fac et sa[...] lava 
me et dealbabor pro nive, Aspergf...] hisopo 
et mundabor: Domine propter te propter[...] facias 
ut inimici tui ne blaphent[...], qui [...]em tuam. 
Alteri non dabis: Illumina deus meus ne [a]bdormiam in morte 
qui es vera lux, et da mihi fidem [.. .]iam recta. 
confessionem et conscientiam puram, qui [om]nia pots 
concède ut ad finem usque perseverarem [...] salutis 
mae qui es trinus et unus: domine deus 
observes humiliter oro, si enim obserf...] 
si observaveris iniquitatem meam ve mi[...] sustineabit 
Cor mundum sea in me deus, et spiritum [...] inn[...]ut 
in visceribus meis, neque proicias me [...] 
et spiritum tuum sanctum tuum [...] 
Reddemini letitiam salutaris tui (quod [...] Jesus 
Christus deus et dominus meus) et Spiritus [...] in[...]li 
confirma me: quod est spiritus sanctus 
deus et dominus meus graciosiscimus Iustissimus 
clementissimus et piissimus: 

Stephanus de Bathor [...] scriptis oravit [...] sanctam [...] 
S, B, Manu Propria 

- Teológiai jegyzetei (döntő többségük ilyen) legnyilvánvalóbban azoknál a locusoknál árul
kodnak alapos tájékozottságról, amelyeknél a trinitárius-antitrinitárius viták gyakori teológiai 
problémái határozottan körvonalazódnak14. A szentháromság mellett jól felépített gondolatmene-

14 Ilyen megfontolásból jegyzeteli többek között az alábbi helyeket: lMóz. 16,13; 18,13; 
18,22-23; 19,24; Bír. 2,1. 
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tekkel érvelő eszmefuttatások többé kevésbé összefüggő darabjai Traktátusában15 maradtak ránk. 
Az ott taglalt Szentíráshelyek magyarázatai mellett azonban a Münster-biblia egyes széljegyzetei 
is figyelmet érdemelnek az egyházának hittételeit szenvedélyesen védelmező Báthory írásainak 
vizsgálatakor. A kötet 34. oldalán szerepel az alábbi kommentár: 

l.Móz. 16,12-13. 

Et is érit homo sylvestris manus eius in 
omnes et manus omnius contra eum. Et 
illa vocavit nomen domini loquentis 
cum ea. 

Az pedig lészen fene ember. Az ő keze 
lészen mindenek ellen és mindenek keze 
ő ellene, és minden ő atyjafiának elle
nekbe lakozik. És nevezé az Hágár az 
Úrnak nevét, ki ő véle szóllott vala. 

Hic angélus fuit Iesus Christus, quem 
Agar invocavit, quem Deum nominat. 
Pagnines hic vertit sic. Vocavitque Ha-
gar nomen Iehouae qui loquebatur sibi, 
tu Deus videns me. Itt Iehouanak Is
tennek mondatik az Angial aki Hagar-
rall bezell. Kit Hagarr, segichigre is hy, 
az az imagia &c ergo hic Angelus est 
Iesus Christus. IEHOVA DEVS C S 
Batory manu propria 

Az alábbi érdekes jegyzet a 38. oldalon található: 

l.Móz. 18. 

Münster kommentárja: 
Ostendunt prophetae in deo pluralitatem 
personarum, sed non explicant qualis et 
quanta sit. Reservabatur id gloriae növi 
testamenti, quod personas expresse notât, 
quod sit in Deo persona generans, perso
na generata, et persona ab utraque 
procedens. Fuit hic articulus de trinitate 
inclusus in generalem fidem, in qua 
sancti patres mortui et salvati sunt. 

Iollehet zep es pia meditáció ez iam-
bortull az hogi misterium sanctae trini-
tatis ostendatur cum très sint angeli, de 
ioll meg kell azt itt látni hogi chiak egy 
angial mongia ezt num occultabo ab Ab-
rahamo quae ego facio Abrahamys fö 
es Istenhez illö tizteletett chiak az egi 
angialnak tulaidonit es chiak azt mongia 
iehouanak, meeg az euangeliomis meg 
mutattia ezt aholl igi zoll Christus uronk 
Abraham optavit videre diem meum, 
vidit et gavisus est. Touaba mikor az 
angialok elindulnak Sodoma el uezte-
sereys chiak ketten mennek eil, oluasd 
ioll meg chiak az contextust mind Sa-
raual Abrahamal chiak az egi angial be-
zill dixit [dominus] deus ad Abraham 
quare risit Sara &c et ille dixit, silicet 
deus: non est ita quia risisti &c. Comes 
Stephanus de Bathor manu propria 

L. a 12. jegyzetet. 
16 Az, hogy e helyütt az országbíró a meditáció megjelölést a teológiai okfejtésre alkalmazza, 

alátámasztja a gyanút, hogy cím nélkül ránk maradt zsoltáros fohászainak Erdei Klára általi me
ditáció műfajba sorolása felülvizsgálatra szorul. L. ERDEI Klára: Ecsedi Báthory István meditációi 
és európai hátterük. = ItK 1980. 55-69. és UŐ: Modellfejlődés Ecsedi Báthory István prózájá
ban. = ItK 1982. 620-626. 
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A vízözön-történetnek igen fantáziadús és színes magyarázatára bukkanhat az olvasó, ha a kö
tet 20. oldalára lapoz: 

en tálam ugi ertenim hogi kell zamlalni az viz özönt attul fogwa mikor be ment 
Noue az barkába es negiuen napig esuin az esö es 150 napig araduan az vizek ugian 
ezen iidö alatt az az 190 nap alatt egeknek uizeknek minden erey meg indultának 
hett holnap fele az az 6. die septembris duralt es tartott az aaruiz ha pedig ide tezed 
az 40 napot mikor az uizek meg zalvan meg nitotta Noue - az barkatt töbet tezen 
niolc hónapnál &c. ertem pedig azt igi hogi tiz holnapig ozlottak az vizekell zellell 
mynt ollian nagi aradass de Noue [hett auagi] hetedik avagi niolcadik hóba azaz vei 
in septemb. vei in octobr. zallott ky az barkaboll [iollehet ha] ha marciustoll kezgiuk 
el az zamlalast, mierthogi meo iudicio ez uilag es Adamis mense martio teremtetett 
mellj gioniörüsegesb ideié az eztendönek Christus uronkis akor holt meg érettünk, 
itilem hogi eodem mense akarta Isten büntetni ez uilagott az haladatlansagert ez 
uegreys inkab teccenek nekem a marcio zamlalnonk chiakhogi Noue ki bochianttia 
az galambott olaifaagachkat hozz zaiaba ki az özz udökhöz septemberhez october-
hez az mi orzagunkban nem illenek hanem júliushoz de azért in promptu est solucio 
mert Armenia felette igen meleg föld mierthogi mostis vadnak orzagok égik masiknall 
sokai melegebb. Eztis meg mondom jobb uolna netalán az 40 napott mikor Noue 
meg uitta az barkatt ide nem zamlalni en ugian nemis zamlalom hanem reicialom 
azokhoz az holnapokhoz melliek ez het [uagi többed] holnapokhoz ualok mert az 
mint meg mondottam tizedik hóba zallott [ki Noue az barkaboll meo videre] 
telliessegel el az aruiz noha Noue hetedik holnapban láttatik kizallani zarazra. 

Báthory a biblia hasábjain - egyházatyák, hittudósok és fordítók mellett - olyan klasszikus 
szerzők ismeretéről tesz tanúbizonyságot, mint Euripidész, Plautus vagy Seneca. A feljegyzések
nek ezt a típusát az teszi igazán figyelemre méltóvá, hogy könyvtáráról és erudíciójáról nagyon 
kevés adat áll rendelkezésre. Noha annak módszeres feldolgozása, hogy az országbíró az adott 
locus mellet milyen összefüggésben utal ezekre a szerzőkre, csak további kutatások után valósul
hat majd meg, illusztrációképpen álljon itt egy példa a kötet 560. oldaláról: 

I. Sam. 25,2-3. 

Factumque est ut tonderet öves suas in apud Plautum, Euclio similis est Naba-
Charme, Porron nomen viri illius erat Na- lo.17 

ba et nomen uxoris eius Abigail, fuitque 
mulier illa clari ingenii et pulchrae forme. 
Vir autem ipse era durus et malis mori-
bus de genere Caleb 

1... és lőn, hogy akkor nyírná juhait Car-
melban. Az embernek pedig neve Nabal 
vala, a feleségének Abigél és az asszonyi 
állat igen eszes vala és szép termetű, az ura 
pedig igen darabos és gonosz erkölcsű va
la, a Caleb nemzetségéből való. 

PLAUTUS: A bögre. In: Római vígjátékok. Bp. 1961. 
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- Külön kell szót ejteni azokról a margináliákról, amelyek konkrét politikai eseményekre 
vagy a Báthory családra, annak jól ismert tagjaira reagálnak, esetleg az országbíró életének 
valamely fontos mozzanatához kötődnek. Ezek az egyes korabeli erdélyi és magyarországi politikai 
történésekhez, illetőleg a vezető réteg meghatározó személyiségeihez való viszonyulásáról 
adnak képet.18 

A XVI. század utolsó néhány évének a családot sújtó, és őt magát is igen érzékenyen érintő 
tragikus eseményei közül néhány a Münster-kötet lapjain is felelevenedik. A Dávidról és Saulról 
szóló történetet fordítja át például az 556-557. oldalon a maga elkeseredetten dühös aktuálpolitikai 
reflexiójába: 

I. Sam. 22.; 23,14-15. 

sed non tradidit eum deus in manus eius. 
Vidit itaque David quod egressus esset 
Saul et quareret animam eius. 

.. .de az Isten nem adá ötét kezébe. Miko-
ron meg értette volna azért Dávid, hogy ki 
jött volna az Saul, hogy az ő lelkét keres
né... 

Batori Sigmond zegeni ualamint iar uel-
lek, kit most Saul Mihali uaida meg kör-
nikezet Basta Saullal es sok istentelen 
hadaual Zilagiban reamenuen19 ki közt 
chiak Isten ualazto: o io Isten ne hadd ze
geni hiueidet. &c. C S B manu propria 
im meegis az ö nemzetett arulia maas 
nemzetnek: ezek hasonlók uoltak az ze-
keliekhez, kik noha elözör iöttek ki Zi-
tiaboll, de Mihali uaidanak meegis keccer 
arulak el az ö feiedelmeket, Batori And
rás gardinalt eccer, kinek feietis uöuek, 
mazor lengéi Istuan kiralt imar20. 

Nemcsak a rokonokhoz való szoros kötődés egy újabb bizonyítéka azonban a fenti idézet, 
hanem azt is világosan mutatja, hogy a bíboros halálának időpontja, valamint a goroszlói 
csatavesztés után már biztosan a nagyúr könyvtárához tartozott a kötet. Ahhoz, hogy a birtok
lás időszakát még valami további adathoz lehessen kötni, egy másik széljegyzet ad segítséget 
a 629. oldalon: 

18 Ismeretes, hogy a családjának - beleértve az ez idő tájt jóval nagyobb közéleti súllyal bíró 
Somlyói Báthory família tagjait is - felemelkedéséért, valamint pozícióinak megtartásáért hevesen 
küzdő Ecsedi Báthory, óriási vagyonának és végrendeletének révén még jóval halála (1605) után 
is befolyásolta az erdélyi hatalmi viszonyokat, jelesül azzal, hogy Báthory Gábort a fejedelmi 
székbe segítette. 

19 A goroszlói ütközet: 1601. augusztus 3. 
20 Talán arra az átpártolásra gondol, amikor 1573-ban Bekes Gáspár Báthory István ellenében 

maga mellé állítja a székelyek egy részét. Báthory András bíboros-fejedelem halála: 1599. októ
ber 31. 
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I. Reg. 2,11. 

Dies autem quibus regnavit David super 
Israel, fuerunt quadraginta, in Hebron reg
navit septem annis et in Ierusalem regna
vit trigintatribus annis. 

Az idő pedig mellyben uralkodék Dávid 
Izraelben, negyven esztendőt tészen. Heb-
ronban uralkodék hét esztendeig, Jeruzsá
lemben pedig uralkodék harminchárom 
esztendeig. 

Monai János 1599 szeptemberétől haláláig, 1603 márciusáig volt Ecsedi Báthory udvari papja.21 

Mivel Báthory szavaiból arra lehet következtetni, hogy Monai már nem él, bizonyosnak látszik, 
hogy 1603 márciusa után még az övé volt a biblia. Az sem zárható ki, hogy egészen haláláig is, ha 
számításba vesszük, hogy 1604 februárjára elkészült végrendeletében Báthory rendelkezik könyv
tára egészének sorsáról. Minthogy a több részletben hozzá került kisebb könyvtárakról külön is 
említést tesz, minden bizonnyal megemlékezne arról is, ha egy-egy fontos kötettől korábban már 
megvált volna.22 Testamentumából az is kiderül, hogy ezt a valószínűleg tekintélyes könyvállo
mányt a későbbi fejedelemre, Báthory Gáborra hagyta. A mostanihoz hasonló szerencsés találatok 
során egy-egy darabja talán még felszínre kerülhet. 

VADÁSZ VERONIKA 

Egy magyar peregrinus könyvkérő levele William Sancrofthoz. Mit tudunk Szerentsi (vagy 
ahogy ma írnánk nevét: Szerencsi) N. Péterről? Viszonylag keveset, s egyetlen adat kivételével 
azt is inkább külföldi tanulásáról, illetve utazgatásáról. A sárospataki matrikulában 1636. decem
ber 2-án van neve bejegyezve, s a név után még ez a megjegyzés áll: „Rector Szattmariensis, inde 
ad Acad."1, vagyis hogy szatmári rektorság után indult el külföldi tanulásra. Ez a segédtanítóskodás 
Szatmáron nem tarthatott sokáig, hiszen már 1640 nyarán Franekerben találjuk, ahol több ma
gyarral együtt „Zerendzi" néven jegyzik be nevét az anyakönyvbe.2 Pontosan július 19-én történt 
a bejegyzés, s ha ebből még nem is, de az 1642. május 6-i leideni bejegyzésből már visszakövet
keztethetünk Szerentsi életkorára. „Petrus Serintius" ezek szerint 1612-ben született és teológiát 
tanul.3 Szerentsi N. Péter tehát már érett férfiként szánta rá magát a külhoni tanulásra, de jól fel
készült teológus lehetett, hiszen sokadmagával ő is bekerült Vedelius híres franekeri „magyar kol-

21 L. SZABÓ András: Monai János levele Ecsedi Báthory Istvánhoz. In: Collectanea Tiburtiana. 
Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. GALAVICS Géza, HERNER János, KESERŰ Bálint. 
Szeged, 1990. 257-259. /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10./ 

L. Ecsedi Báthory István végrendelete... 92-94. 
1 Egyháztörténet, 1943. (1.) 3. füzet, 234. 
Album Studio sorúm Academiae Franekerensis. Franeker, 1968, 117. 
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae. Hága, 1875. 331. 

80 eztendös uolt Dauid hog meg holt no
ha az zegeni Monai Ianos uram echedi 
prédikátorom 75 eztendösnek mongia 
uala Dauidott C. S. B. manu propria 
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légiumába", vagyis disputációját kinyomtatták kétszer is, 1640-ben és 1641-ben;4 ennek a dispu-
táció-sorozatnak ő volt a harmincnyolcadik respondense. 

Szerentsi valamikor 1641-ben hajózott át Hollandiából Angliába, ahol hosszabb időt töltött. 
Erre két bizonyítékunk van: 1641. október 6-án (az új naptár szerint alighanem 16-án) Londonból 
kelt latin nyelvű levele William Sancrofthoz, valamint Dr. Johannes Gheselius „album amicoru-
má"-ba beírt szövege, illetve annak keltezése. A Gheselius-albumba Szerentsi három nyelven írt 
be: egy hosszú latin ajánlást és szöveget, továbbá egy-egy mondatot magyarul és angolul: „Az Úr 
fundálta az egész földet", ami „Anglice" így hangzik: „God have grounded the earth", latinul 
pedig „Deus fundavit terram".5 Ha nem is lenne más utalás Angliára, az angol nyelvű bejegyzés 
elég lenne ahhoz, hogy feltételezzük: aki papírra vetette, valamennyire tud, vagy ért angolul. 
De a latin ajánlás egy mondata további eligazítást ad: „scripsi post redita ex Anglia" - vagyis 
„Angliából való visszatérése után". A bejegyzés dátuma 1642 június harmincadika, ami csupán pár 
héttel van később a leideni matrikulációnál; ez utóbbiról tehát azt kell gondolnunk, hogy mindjárt 
Szerentsi Angliából való megjövetele után történt. 

Angliában Szerentsi Londonon kívül Cambridge-ben is megfordult. Éppen cambridge-i látoga
tása (esetleg pár hetes tartózkodása) után írta meg azt a latin nyelvű levelet William Sancroftnak, 
amely szerencsés módon az oxfordi Bodleian könyvtár kézirattárában fennmaradt.6 Sancroft ekkor 
még csak szenior tagja, tehetséges Fellowship-várományosa volt a cambridge-i Emmanuel College-
nak, ennek a puritán teológusairól ismert kollégiumnak; később a londoni Szent Pál székesegyház 
dékánja, majd élete végén canterburyi érsek is lett. Levelezésében számos magyar vonatkozást ta
lálunk, de ezek között időben a legkorábbi éppen a Szerentsi-féle levél, ami teljes egészében itt 
kerül először közlésre. 

Szerentsi mindenekelőtt megköszöni Sancroftnak és másoknak, így az Emmanuel kollégium 
igazgatójának, a cambridge-i vendéglátást. (Valószínűleg a kollégium épületében vagy annak kö
zelében kapott szállást). Ezután két olyan hírt közöl Erdélyből, amelyeket fontosnak tart. Az első, 
hogy I. Rákóczi Györgynek - akit John Stoughton 1640-ben kiadott Félicitas ultimi saeculi c. 
műve óta Angliában is számon tartanak, mint olyan protestáns fejedelmet, akire fontos szerep várhat 
„Isten országának" eljövetelében7 - a török (bár ádáz ellensége a kereszténységnek) megengedte, 
hogy 180 ezer embert tartson fegyverben. Más szóval Szerentsi háborús előkészületekről tudósít. 
A másik híre az, hogy a fejedelem kiválasztott a pataki akadémiából három diákot, hogy azokat 
először Hollandiába, majd onnan Angliába küldje. Az útnak indult diákokat azonban Krakkó kör
nyékén (ami „a mai Szodoma és Gomorra" állítja a puritán érzelmű Szerentsi) kirabolták és meg
sebesítve magukra hagyták. Anyagi veszteségüket Szerentsi 3000 tallérra teszi, ami kb. 320 angol 
fontnak felel meg (az akkori pénzben óriási összeg). Ebből a pénzből Szerentsinek is járt volna 
valami, ezért külön fájlalja elvesztését. Arra kéri Sancroftot, küldjön neki néhányat a fontosabb 
angol teológiai müvekből, amelyekről együtt beszélgettek, megjegyezvén, hogy már elég jól bírja 
az angol nyelvet („quoniam usum linguae vestrae jam jam quotidie capio") s azt szinte mindennap 
gyakorolja. 

Ezek után néhány angol könyvcím következik, közülük egyet - Nehemiah Rogers művét -
Szerentsi helytelenül John Rogersnek tulajdonít. Csupa újabban megjelent kegyességi művet kér 
Sancrofttól - a XVII. században 10-15 évvel korábban megjelent másnyelvü munkák még újab
baknak számítottak - s nem lehetetlen, hogy kérését angol barátja teljesítette is. Sancroft ugyanis, 
aki öt évvel volt fiatalabb Szerentsinél, alighanem tisztelte a magyar peregrinust, aki messze föld-

4 Az 1640-es kiadást lásd RMKIII: 1557; az 1641-esről RMKIII. Pótlások. 4. Bp. 1993. 7605. 
5 Johannes Gheselius albuma, British Library, MS. Additional 28,633, fol. 55. 
6 Jelzete MS Tanner 66, fol. 18. 
7 Stoughton művét I. Rákóczi Györgynek ajánlotta. 
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ről zarándokolt el Angliába, hogy merítsen a protestáns bibliamagyarázók tudományából. Sancroft 
(ekkor még nevét dével, Sandcroftnak írja, de néhány év múlva már a jelenlegi formát használja) 
csak 1641-ben kapta meg az M. A. fokozatot és jóllehet Cambridge-ben ismerték, és számosan 
egyengették karrierjét, még nem járt külföldön. Viszont Szerentsi leveléből kitűnik, hogy többek
nek bemutatta a magyar vendéget. Ilyen az a levélben többször is említett „Dominus Eason", aki 
alighanem az ugyancsak 1641-ben magiszteri címet szerzett John Easonnal8, az Emmanuel kollé
gium tagjával azonos, valamint Gurnall és Sadler. Mindketten az Emmanuel College tagjai a levél 
megírásának időpontjában, de míg az 1639-ben magiszterré lett William Gurnall csak egy suffolki 
lelkészségig vitte (Lavenhamban volt lelkész évtizedeken át),9 addig John Sadler (1615-1674) 
nemcsak mint ügyvéd jeleskedett, hanem 1650-ben ő lett a cambridge-i Magdelene College igaz
gatója; egyébként szoros kapcsolatban állt Tolnai Dali barátjával John Hartlibbel.10 Szerentsi 
angol ismerősei tehát szinte kivétel nélkül puritán érzelmű emberek, jóllehet a király és a Parla
ment vitájában nincsenek mind feltétlenül az utóbbi oldalán. Az Emmanuel 164l-es igazgatója, 
Richard Holdsworth is ezek közé tartozik; bár „mérsékelt puritán" és a royalistákat egyre szűkebb 
mozgástérbe szorító 1640-es évek elején több ízben a cambridge-i egyetem Vice-Chancellorja, 
vagyis tényleges rektora, 1643-ban az egyetemeken végrehajtott parlamentáris tisztogatás során őt 
is elmozdítják posztjáról és évekig fogságban tartják.11 Bár maga Sancroft 1651-ig meg tudja tar
tani kilenc évvel korábban kapott tanári pozícióját, leveleiből nyilvánvaló, hogy Holdsworth-szel 
és nem annak üldözőivel ért egyet. 

A levél végén Szerentsi megadja éppen aktuális címét, ami egy William Godfer vagy Godfrey 
nevű embernél, dohánykereskedőnél (ha jól értelmezem a „Tobachologus" kifejezést) van, nem 
messze a Towertől, a Bar Lane nevű utcában. Alighanem több más magyarral együtt bérelt ott szál
lást; a Vedelius-gyűjtemény részvevői közül legalább hétről tudjuk, hogy a negyvenes évek elején 
megfordultak Angliában, s meglepne, ha az angol nyelvvel többnyire még hadilábon álló magya
rok közül valaki egyedül lakott volna. Mindenesetre Szerentsi Péter jól forgatja a latint, a hosszú 
levél végén még egy kis verset is rögtönöz Sancroft tiszteletére. 

Nem tartom lehetetlennek, hogy az egyik magyar, akivel Szerentsi Londonban érintkezett 
(s talán együtt is lakott), Nagyari Benedek volt. Öt - bár csak pár évvel Szerentsi után matrikulált 
Patakon - Sancroft barátja ismerhette még Magyarországról, s bár Nagyari nem Franekerben, 
hanem Leidenben kezdte meg tanulmányait 1640 októberében, Franekerben csak két évvel később 
iratkozott be, s a közbeeső időben járhatott Angliában.12 Nagyari is olvasott angolul; tanúság erre 
1651-ben Váradon kiadott, Orthodoxus Christianus című műve, amelynek előszavában elmondja, 
hogy könyvében főleg John Rogers és John Cameron műveire támaszkodik. John Rogers pedig 
éppen egyike a Szerentsi által Sancrofttól kért szerzőknek! A hitről és a szeretetről szóló értekezé
seiről van szó, amelyeknek angol címe The Doctrine ofFaith (1627) és A Treatise ofLove (1629). 
Lehetséges tehát, hogy a volt szatmári rektor angol szerzeményét végül is a későbbi debreceni 
tanár és váradi lelkész hasznosította. 

VENN, J.-VENN, A. J.: Alumni Cantabrigienses. Part I. Vol II. Cambridge, 1922. 81. 
9 • 

i. m. 
10 WEBSTER, Charles: The Great Instauration. London, 1975. 80. 
11 D'OYLY, George: The Life of William Sancroft. 2. kiad. London, 1840. 20-21. 
12 SZABÓ Miklós-TONK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, 1521-1700. Sze

ged, 1992. /Fontes Rerum Scholasticarum IV7 32. 
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Szerencsi N. Péter levele William Sancrofthoz 

Gratiam, pacem, et Amorem Jesu Chr(ist)i Charissime Sandcroft tibi, tuisque 
omnibus, Amen ! 

Non possum non Vos, teque praecipue Charissime D(omi)ne Sandcroft quin meis 
atque Visitarem literis tecumque mutuis colloquere verbis; Charissime D(omi)ne 
Ep(iscop)o Regioburgo a D(omi)no Eason et Ac frugalissimo ejus domicilio reversus, 
Londini meam invitam fixi fidem, tantam enim multiplex ille tuus in me amor generavit 
memóriám, ut nullâ non hora anima mea, animae tuae se conjungere anhelet hinc 
fit ut quotidie, pro te imo toto vestro Collegio, Collegiique Praefecto, si non pluries 
(Deus esto Testis!) Vitulum librorum meorum, in odorem gratum Deo, quaterim (?) 
offeram, Vosque unanimos, multum viveis, et Ecclesiae ejus praestare anhelem, sin 
fit ut mea haec (forsitan taediosa epistola) ad te, teque visendum ire, et te salutare 
cogitet disponatve, quare haec mea tibi talia renuntiat Epistola tam jam Deo ita gra-
tia habitor conciones quotidianae apud nos incipiunt, quarum auditio, sanctissimum 
mihi quater in die parit otium. Novi Verae quae habeo tibi ita narratur. Ex mea Pat
ria non satis deploranda, haec duo sunt renuntiata. Primo, quod Turca -Jesu Christi 
et ejus Ecclesiae inimicus intensissimus, toto cupiat destruere conanime, licet at Prin-
ceps Transilvaniae Illustrissimus D(omi)nus Georgius Rakoczi plus quam centum 
octoginta millia in castris suis, habeat militum, quid vero illic agat Deus unice 
noscit. Alterum est, quod idem Princeps Christianissimus selectus sibi ex Academia 
suâ Patacianä très studiosas ad studiendum primum in Hollandiam, deinde in 
Angliám ablegarit, nummosque illis ad sufficientiam dederit et eum in Polonia circa 
Civitatem Crakkovia vocatam, modernam Sodomam et Gomorrham, merito enim 
titulo esto intitulo, quia nulluni crimen, nulluni que hominum Vitium aliquando venit in 
memóriám, sunt tarnen Pápistáé nebulones, sed Praecipue studiosi. Qui cum animadver-
tissent, nostros illos unice populäres, in eos irreveri, pecunias et omnia illorum des-
poliavere, ipsos metque vulneratos dismisse, a quibus fertur sumisse pecuniam plus-
quam 3000 hoc est tria millia Tallerorum hoc est 300 et 20 librarum, inter quos, et 
me habuisse fertur sed jam vae, vae, vae me profecto miserum! et conditionem 
meam (si nulla eorum revocation foret) nunquam satis gemebundum! Tristitia haec 
me vehementisse urget, torquetque, jam jam erant mihi libri sed praecipue Anglicani 
(nondum enim satis habeo) emendi, erantque alia necessaria comparanda, sed esto 
Dei omnipotentis voluntas, dispositioque. Sed quaeso juvate nos orationibus vestris, 
hoc enim decet societos. Tandem D(omi)nus Eason amicus ille noster, ut mihi 
auditum est valet, Valemus et nos Insiti Jesu C(hris)to, ut et vos, tum horizontis 
nostri meliorem nobis hie licet haurire valetudinis referam, Divim quoniam usum 
quoque linguae vestrae jam jam quotidie capio. Revoco in memóriám tuam te 
promisisse mihi librum aliquem utilem Anglicanum, quem cum athuc apud vos es
sem non dum reddidisti, quare quaeso gratifica promisso tuo, esto fidelis in promissis, 
et sic mittito mihi si habeas librum hoc nomine intitulatum. A Treatise of Faith -
Joannis Ball13, sini minus, sive Scudder upon Lord prayer14, sive vero Rogers Faith et 
love,15 vei authoris ejusdem P(a)rables de prodigalifilio16, vei quemcumque animus 
tulerit tuus, modo, modo promissio tua inveniat apud te locum, quod si feceris 
alteram a me expectato gratitudinem. Expecto ergo (tuas) quotidie a te literas una 

BALL, John: A Treatise ofFaith. London, 1631. 
14 SCUDDER, Henry: A Key ofHeaven: the Lords Prayer Opened. London, 1620. 
15 ROGERS, John: A Doctrine ofFaith. London, 1627., valamint A Treatise ofLove. London, 1629. 
16 ROGERS, Nehemiah: The True Convert. Or an Exposition upon the Whole Parable of the 

Prodigall. London, 1620. 
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cum fructu promissionis gratissimo, sed quaeso, amicum meum D(omi)num Gurnall, 
D(omi)num Sadler et socios D(omi)ni Gurnall, amici est salutato, et reliquos quos con-
veniat. Post hac eadem gratitudinis Anima mea, animam tuam salutat, teque (primum 
in terris si fieri posset) sed in coelis apud Deum videre desiderat.. Vale ergo, et 
nostri memor esto. Petrus N. Szerenchi Ungarns. S.S.Theo, per Biblia Sacra Studio
sus semper tui cupidus. Dabam Londini 1641. 6 Octobris. 

Dirige literas tuas ad domum Guilielmi Godefori Tobachologi proxime ad Turrim 
in Barlene, ibi enim me sunt in Vesterae. Iterum vale. 

(A levél alján, oldalt:) 

Tandem omnium ulti(mum) succeverit mihi, rogo te ne pigeât te diverti ad meum 
pium et vere Christianum hospitem D(omi)num Gabsone, et ejus uxorem cum fïliis 
filiabusque meo nomine salutare. 

(Középen:) 

To my veary (sic!) loving et Christiane friend Mr Villyam Sandcroft Master of 
Arts, at College Emmanuel - in Cambridge, to be delivered there. 

Duce Jehova 

Ito libelle meum Charum 
salutare fidelem, 

Mi, Guilem Sandcorf, ito 
libelle, cito, 

Ito simul, plures, et ibi 
salutabis amicos, 

Nee tibi sit lassus, quo 
pede pergis, abi. 

(A levél olvasata Gömöri György és Elizabeth Leedham-Green közös munkája.) 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Deák Ferenc ifjúkori olvasmányai. A szellemi környezet, amely a pályakezdő Deák Ferencet 
Zala megyei középbirtokos és hivatalviselő nemes társai között az 1820-as években körülveszi, 
legfeljebb ha tucatnyi kivételtől - néhány művelt, színvonalas könyveket, folyóiratokat és újságo
kat vásárló, illetve olvasó rokontól és baráttól - eltekintve szegényes és igénytelen.1 Amikor 1827 
októberében Deák Schedel (Toldy) Ferenc és Stettner (Zádor) György (írói álnevén Julius Fenyéri) 
közös munkájára, a Handbuch der ungarischen Poesie, azaz A magyar költészet kézikönyve címet 
viselő kétkötetes munkára, a magyar költészet jelesebb darabjait irodalomtörténeti bevezetővel és 
a szerzők rövid életrajzával magyar és német nyelven is bemutató antológiára keres Zalában 
vevőket, az alábbi tapasztalatokról számol be pesti barátjának, Stettner Györgynek: A kapott hét 
„Handbuch"-ból ötöt megvettek, de a másik két példány eladására nem sok reménye van. 

1 írásunk „A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdet évei 1803-1833" címmel, az 
Osiris Kiadónál 2003 őszén megjelenő kötetünk egyik fejezetének rövidített, átdolgozott változata. 
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„Öregeink nem fogják megvenni, mert poesisről szól, ők pedig azt vélik, hogy 
a poesis érett eszű embereknek (mint ők), éppen nem való. [...] A leányok nagy része 
nálunk áltáljában nem bír míveltebb Ízléssel, mert az anyák még a régibb időkből -
való jó háziasszonyok, de igen prosaicusok; az apák csak Werbőczit, Husztit [azaz 
a Hármaskönyv szerzőjét, és az erdélyi jogi író, Huszti András 1755 előtt készült 
tradicionális szakkönyveit] szeretik; kitől kaphatnának tehát leányaink mívelődést? 
Ifjaink egy része gyűlöli a németet annyira, hogy könyvet olyant meg nem vesz, mely
ben csak egy német szó, vagy név fordul is elő, [ezért ha a címlapon a pesti nyomda
tulajdonos könyvkiadó Trattner Mátyás és Landerer Lajos, vagy a pozsonyi nyom
dász Wéber Simon és a győri Streibig Lipót nevét látják, a könyvet otthagyják], és 
így ezek közül Trattner műhelyében nyomtatott Handbuchodra akkor sem lelnék ve
vőket, ha másképpen annak egész foglalatja magyar volna is. Másik része ifjainknak, 
nem tekintve azt, hogy a munkának egy része német, vett volna talán belőle, de 
vesztemre azt találám véletlenül előttök a Handbuch dicséretére mondani, hogy tu
dományos munka, s most könnyebb volna őket a vízbe ugratni, mint csak egy pél
dánynak megvételére is reábírni, mert félnek, hogy ha puskával, pipával cifrázott 
szobáikba tudományos könyvet visznek, beviszik általa a molyokat is, s azok majd 
elrágják a fidibusokat [pipagyújtáshoz használt papírdarabokat], sőt talán még a hegy
vám lajstromokat is. Egyet különösen biztattam az előfizetésre - írja Deák -, de ez 
csak azért nem akart venni munkátokból, mert Handbuch a neve." 

Az illető olvasta Deák ajánlatára bizonyos Vosz nevű szerző Handbuch der neuesten Staaten 
Geschichte Europas (Európa legújabb államai történetének kézikönyve) című munkáját, de mivel 
az a könyv „für denkende Beobachter", tehát a „gondolkodó megfigyelőknek" volt ajánlva, 

„ő pedig pipázni, vadászni inkább szeret, mint gondolkodni, a jó Vosz oly unalmat 
szerzett néki már első lapjaival, hogy a könyvet, melyből nevének első szaván kívül 
éppen semmire nem emlékezik már, félredobván, egy holnapi semmit nem gondol
kodással alig tudta magát kigyógyítani az olvasás csömöréből. Már csakugyan lábadoz 
nyavalyájából, olvas is olykor, de csak kisebb krajcáros munkákat [...], de mindentől, 
aminek Handbuch a neve, jobban irtózik, mint Döbrögi úr a Ludas névtől" - ironizál 
Deák, hozzátéve: „Jóízűn nevetném én ezen bohókat, de a bosszankodás elfojtja 
bennem a nevetést is. Ezen enyelgéseimet azonban számos kivételekkel és kímélve 
kívánom értetni, mert megyénkben is lelhetsz sok mívelt lelkű férfiakat, asszonyo
kat, leányokat."2 

A Pestről 1823 decemberében ügyvédi diplomával hazatérő, azután pedig mintegy tíz esztendeig 
a vidéki nemesi értelmiségiek szürke, hétköznapi (gazdálkodási és családi) gondokkal, továbbá 
száraz hivatali ügyekkel bajlódó életét élő Deák Ferenc csak ritkán, évente legfeljebb egyszer-kétszer 
engedhette meg magának, hogy kimozdulva Zalából, több napot, esetleg néhány hetet a főváros
ban töltsön, így többnyire el volt szakítva barátaitól, el attól a kulturális élettől, ami a fővárosban 
élők szellemi tevékenységét sokoldalúan serkentette és gazdagította. A Zala megyei Kehidán, világtól 
elszigetelten, és bátyja, Deák Antal országgyűlési követsége idején, 1825 és 1827 között kifejezetten 
magányban élő Ferencnek alapvető gondja volt, hogyan tartson kapcsolatot a könyvárusokkal és 
folyóirat terjesztőkkel, továbbá az ország szellemi központjában élő barátaival, akik könnyebben 
hozzájuthattak az új könyvekhez, külföldi folyóiratokhoz és újságokhoz, akik kicserélhették egy
mással a hazai és külföldi irodalmi élet híreit, akik szinte első kézből tájékozódhattak új művek
ről, vállalkozásokról, eszmékről és vitákról, akár mindennapos személyi érintkezés útján is. 

2 TAXNER-TÓTH Ernő: A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. Bp. 1987. 78-79., vö. 
SÁNDOR Pál: A pályakezdő Deák portréjához. = Századok 1981. 3. sz. 532. 
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Deák legfeljebb csak Pesten élő, vagy ott gyakrabban megforduló barátaival folytatott levele
zése révén várhatott és kérhetett segítséget tudatos önműveléséhez. Barátai közül elsősorban a Kis
faludy Károly Auróra-köréhez tartozó (1824/1825-ben megismert) Vörösmarty Mihály és Stettner 
György látták el rendszeresen szellemi táplálékkal, és velük, különösen Vörösmartyval folytatott 
levelezése útján - ezen a rendkívül szűk csatornán - próbált Deák tájékozódni a hazai kulturális 
élet hírei, és tudományos, valamint szépirodalmi újdonságai között.3 

Deák Ferenc kezdettől lelkes olvasója volt az 1817-től havonta megjelenő kritikai, történeti és 
irodalmi lapnak, a Tudományos Gyűjteménynek. A lap arra inspirálta Deákot, hogy maga is iroda
lommal foglalkozó írásokat vessen papírra. Kettőt közülük 1825 tavaszán, Pesten tartózkodva, fel 
is olvasott Vörösmarty Mihály előtt,4 mire barátja azt tanácsolta neki, hogy értekezéseit tegye 
közzé a Tudományos Gyűjteményben. Deák ezt ellenezte, és visszautasította később, 1825 no
vemberében is, amikor Vörösmarty ismételten az értekezések publikálását sürgette. „A nemzeti 
litteratura akadályairól annyi szépet és jót írtak már, hogy ezen tárgyról újat valamit mondani majd
nem lehetetlen; azt pedig, amit mások már helyesen közlöttek, fontoskodva ismételni haszontalan 
észfítogtatás és nevetséges hiúság volna" - vélte Deák, Kazinczy Ferenc Martinuzzijára tett ész
revételeinek közlésétől pedig azért zárkózott el, mert az recenzió, azzal pedig nem szívesen lépne 
az írói pályára; „de nem is helyes olyan ifjúnak tanítani akarni másokat, kinek még magának is 
tanulni kellene."5 

Miután Vörösmarty 1827-ben átvette a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését, újra felajánlotta 
Deák számára, hogy bocsássa közlésre értekezéseit. Deák ekkor az alábbiakat válaszolta barát
jának: 

„azon két értekezés, melyeket előtted olvastam, mint barátom előtt, korántsem 
olyan, hogy folyóírásunkban helyet fog[lal]hasson, és ha megküldeném, néked is 
rossz néven vehetnék, hogy barátságból felveszel a Gyűjteményben oly munkákat, 
melyek csak pipát gyújtani jók. Kivált az egyik, most már azóta sokba változott, sőt 
talán bővült ismereteimmel némelyekben ellenkezik is", borítsa hát őket a feledés 
homálya. 

Deák egyébként - amint Stettner Györgyhöz 1828. február 29-én írott leveléből kiderül -
a folyóirat egyszerű olvasójaként és hűséges előfizetőjeként is örömmel üdvözölte, hogy Vörös
marty lett a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője. Remélte, hogy barátja e helyzetben könnyeb
ben jut be a tudományos akadémiára, „ez pedig nagy nyereség leend nyelvünkre, litteraturánkra 
nézve is". A Tudományos Gyűjtemény is bizonyosan nyer Vörösmarty szerkesztőségével, főként 
ha olyan, általa nagyra tartott szerzők, mint Kölcsey Ferenc és a történész Horvát István, „kik 
hosszasabb hallgatás után most szólamlottak meg ismét, tovább is barátjai maradnak, kivált Hor
vát, kit még akkor is tisztelek, midőn magos fellengező, sőt vakmerőnek látszó állításait szűk 
elmém föl nem éri" - írta Deák.7 

Deák szépirodalmi és tudományos érdeklődésének mélységét jelzi, hogy a Tudományos Gyűj
temény 1828. évi második, Vörösmarty által szerkesztett 126 oldalas kötetét két nap alatt 

3 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 10-11., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 531., Vörösmarty Mihály levelezése I. 
(Sajtó alá rend. BRISITS Frigyes.) Bp. 1965. /Vörösmarty Mihály Összes Müvei 17. köt./ (a továb
biakban: VMÖM 17. köt.) 205., Vörösmarty Mihály levelezése II. (Sajtó alá rend. BRISITS Frigyes.) 
Bp. 1965. /Vörösmarty Mihály Összes Művei 18. köt./ (a továbbiakban: VMÖM 18. köt.) 34. 

4 VMÖM 17. köt. 203. 
5 VMÖM 17. köt. 104-105. 
6 VMÖM 17. köt. 203. 
7 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 83. 
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elolvasta, és már 1828. március 16-i levelében megírta róla véleményét barátjának. „... alig elé
gített meg ezen folyóírásunk egy darabja is annyira, mint ezen darab" - dicsérte Deák a kötetet. 
Horvát Istvánnak az „Egy-két szó az elsőszülött magyar királyfi régi jussairól" című történeti 
értekezéséről, valamint két, ugyancsak történelmi tárgyú könyvismertetéséről szólva kijelentette, 
hogy az általa - megfoghatatlan állításai ellenére is - örömmel olvasott szerző „históriai értekezé
sei nem szárazon tanítók, hanem inkább tanítva mulatók". A palócok néprajzáról szóló munkájá
ról ismert bencés szerzetes-tanár, Szeder Fábián „A tiszteletet és életnemet jelentő szavakról" 
című, „rövid, de jó" írásáról az volt Deák véleménye, hogy sok igazság van benne, még ha nem is 
ért egyet minden állításával. Trattner Károly „Egy függő hídnak felállításáról Buda és Pest kö
zött" címet viselő munkája még az e kérdésben laikus Deákot is meggyőzte a híd szükségességéről, 
Deák csak azt kifogásolta, hogy némely „mester szava", azaz szakszava erőltetett magyarságú. Ka
zinczy Ferenc Pályám emlékezete című alkotása viszont nem nyerte el Deák tetszését. „... csak 
azért nem szeretem - írta Vörösmartynak -, mert élő embernek maga által írott, s nem mindenhol 
hiú dicsekedés nélkül írott biographiáját sohasem kedveltem". Vörösmartynak a magyar nyelv 
eredetéről írott gondolatai különösen tetszettek Deáknak; erről azonban nem szólt bővebben, mert 
mint kifejtette, szembe dicsérni nem szeret. (Azt azonban hozzátette, hogy ha ellenkező vélemé
nyen lenne, nem hallgatná el kritikai észrevételeit.)8 

Deák, hasonlóan, mint a Tudományos Gyűjtemény esetében, az Aurora című zsebkönyvhöz is 
próbált zalai előfizetőket toborozni.9 1825 novemberében még nem jutott hozzá az újabb kötethez, 
ezért Vörösmartyt kérdezte: „mi szép van Aurorában?"10 Deák 1828. január elsején Stettnert kérte, 
hogy vegyen neki Pesten a zsebkönyvből, amikor aztán később hozzájutott, dicsérte, hogy „sok, 
igen sok jó van benn"11. Deák Vörösmartyhoz, 1825. december 29-én írott leveléből tudjuk, hogy 
addig Pánczél Dániel Bécsben szerkesztett, hetente kétszer megjelenő magyar nyelvű lapját, 
a Magyar Kurírt járatta. Ekkor azonban, Vörösmarty dicsérete nyomán úgy határozott, hogy a bécsi 
újságot bátyjának engedi át, ő maga pedig Kulcsár István Pesten kiadott Hazai s Külföldi Tudósí
tások című, ugyancsak magyar nyelvű lapjára fizet elő. Az erről szóló, Kulcsárhoz címzett levelet 
azon nyomban mellékelte,12 és később, 1830-ban is ezt az újságot járatta.13 1832-től rendszeres 
olvasója volt a Széchenyi István gróf által alapított, Jelenkor című, hetente kétszer megjelenő 
politikai hírlapnak is, melyet Helmeczy Mihály szerkesztett.14 

Mint már említettük, Deák öt zalai előfizetőt szerzett Schedel és Stettner közös munkájára, 
a magyar költészet kétnyelvű kézikönyvére. 1827. október 17-én saját véleményét is megírta róla 
Stettnernek: „A Handbuch nékem igen tetszik: óhajtva várom második részét. Rendszere helyes, 
az életírások kielégítők, választott darabjaitok pedig olyanok, hogy hasonló célra talán magam is 
azokat választanám." Ez ugyan nem nagy dicséret egy, az irodalomhoz laikus ember szájából - sze
rénykedett Deák - „soha nem árt azonban az írónak, tudni a bé nem avatottak ítéletét is, mert az 
olvasóközönségnek legnagyobb része ilyenekből áll." Deák egyedül Csokonai Vitéz Mihály utolsó, 
halálos betegen írott versét, a „Tüdőgyúladásomról" címűt hiányolta a válogatásból: „ezen darab, 
különösen pedig első sorai [Fenn lengő Hold! nézd, mint kínlódom,/ Mondd meg nekem, hol 

8 VMÖM 17. köt. 204-205. 
9 VMÖM 17. köt. 71. 

10 VMÖM 17. köt. 105. 
11 TAXNER-TÓTH ERNŐ: i. m. 82-83. 
12 VMÖM 17. köt. 120. 
13 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 97. 
14 VMÖM 18. köt. 30. 
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fekszem én?] igen hatottak reám mindenkor, s költői lelket is lelnek azokban gyakorlatlan sze
meim .'5 

Deáknak a magyar költészetben, illetve a kortárs szépirodalomban való jártasságát bizonyítják 
ifjúkori leveleinek és országgyűlési beszédeinek elszórt utalásai. Ismerte és kritizálta Kisfaludy 
Sándor regéit; hozzá azonban inkább a fiatalabb Kisfaludy, Károly müvei álltak közelebb, így pl. 
magát egyik levelében Sulyosdi Simonhoz, Kisfaludy Károly elbeszélésének hőséhez hasonlítot
ta.16 Máskor meg - 1834. július 12-i országgyűlési beszédében - a nemzetét ostorozó Berzsenyi 
Dániel „A magyarokhoz" című ódájának néhány sorát idézte, szinte szó szerint.17 Vörösmarty Mi
hály korszakalkotó jelentőségű hazafias eposzát, a Zalán futása megjelenését Deák türelmetlenül 
várta.18 Mielőtt Vörösmartytól megkaphatta volna, 1825 decemberében vett belőle egy példányt 
Zsoldos szombathelyi könyvkötőtől, ezt azonban nővére, Klára (Oszterhueber Józsefné) elkérte 
tőle, és örömmel olvasta.19 A következő év februárjában Deák csak röviden utalt Vörösmarty 
művének dicséretére - „írtam-e már, hogy Zalánod nekem igen tetszik?"20 - majd zalai előfizető
ket gyűjtött barátja müvére. 1826. november 16-án tudatta Vörösmartyval, hogy a költő Salamon 
király című, 1827-ben megjelenő öt felvonásos szomorújátékára valamivel több zalai előfizetőt 
szerzett, mint a Zalán futására; szám szerint nyolcat, ebből azonban két példány Deáké volt.21 

1830-ban Vörösmarty újabb, A bujdosók címet viselő müvéből adott el néhány példányt zalai ba
rátainak.22 

Deák fejlett kritikai érzékét és csiszolt ízlését mutatja, hogy Pázmándi Horvát Endre 1831-ben 
megjelent, egykoron Vörösmarty Zalánjánál jóval nagyobb közönségsikert aratott hosszadalmas, 
gyakran önmagát ismétlő eposzáról, az Árpádról lesújtó véleménnyel volt. 

„Árpádot most olvasom - írta 1831. május 16-án Stettnernek - ; én tudós és költő 
nem vagyok, de ha szabad nékem is - bé nem avatottnak - ítélnem, a munka Zalán 
mellett gyenge. Korán szólok ugyan, mert végig nem mentem rajta, nem valék tehát 
képes az egészet felfogni, azonban a festések bágyadtak, az előadás nagyon egyhangú, 
s ezer lelkes változásaival nem mulattat úgy, mint Vörösmarty. Sok régi szót eleve
nít, de azt sajnálom, hogy jegyzéseiben a kútfőkre nem utal, s azt még inkább, hogy 
előttünk ismeretlen régi szót ott is használ, ahol vélekedésem szerint a divatban lévő 
szó jobban vagy legalább nem rosszabbul fejezné ki gondolatjait".23 

Deák nyelvészetileg és stilisztikailag is pallérozta magát. Stettner György küldte meg számára 
1830 nyarán a szombathelyi líceumban magyar nyelvet és irodalmat tanító Bitnitz Lajos Pesten, 
1827-ben kiadott, A magyar nyelvbeli előadás tudománya című munkáját,24 amelyről Deák ko
rábban - megjelenésekor, 1827-ben - „sok jót" hallott.25 Deák 1830 szeptemberében előfizetett 

15 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 79. 
16VMÖM17. köt. 184. 
17 KOSSUTH Lajos: Országgyűlési Tudósítások. III. (Sajtó alá rendezte BARTA István) Bp., 

1949. /Kossuth Lajos Összes Munkái 3. köt./ (a továbbiakban: KLÖM 3. köt.) 325. 
18VMÖM 17. köt. 105. 
19VMÖM 17. köt. 119. 
20VMÖM17. köt. 140. 
21 VMÖM 17. köt. 156. 
22 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 103. 
23 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 105-106. 
24 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 101. 
25 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 81. 
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a tudós vasi alesperes, Kresznerics Ferenc alapvető munkájára is, amely Magyar szótár gyökér
renddel és deákozattal címmel 183 l - l 832-ben jelent meg Budán, két kötetben.26 

Deák nemcsak Vörösmarty Mihály, hanem az Auróra-kör más tagjai, így pl. Schedel Ferenc és 
Bajza József munkáinak népszerűsítését is szívügyének tartotta. 1828 májusában Schedel „Aesthe-
tikai levelek" című, Vörösmarty epikus munkáiról írt elemzésének két-két példányáért járó pénzt 
küldte meg Vörösmartynak,27 1830 februárjában pedig Bajza részvényeinek terjesztésében szor
goskodott; feltehetően a Kritikai Lapok kiadását próbálta elősegíteni. Deák Stettner által üzente 
a vele szinte egykorú Bajzának, hogy részvényeinek 

„keletét, és céljának szerencsés teljesedését szívemből óhajtom, mind azért, mert 
litteraturánk nyereségének örülök, de azért is, mert barátságos körünkben megismer
vén őtet, tőle csak jót reményihetek, és bizonyosan ő egyike azon embereknek, kiket 
egyedül magukért is becsülni szeretni tudok."28 

Deák Stettnert kérte meg - 1831. május 16-i levelében - arra is, hogy nyújtson segítséget 
a zalai középbirtokos, Inkey Ferenc császári királyi kamarás számára, aki életének legnagyobb 
részét külföldi utazásokkal töltötte, és a külföldi remekmüvekből „széles tudományt, szép mívelt-
séget" szerzett, most pedig, életének hatvanadik évében meg kíván ismerkedni a hazai iroda
lommal is. 

„Szép igyekezetének elősegélésére, bízván a Te barátságodban is - írta Deák -
megígértem néki, hogy megszerzem lajstromait azon eredeti, de csak eredeti magyar 
munkáknak, akár tudományos tárgyúak, akár a széplitteratura mezejére tartozók, 
melyeket olvasni és megismerni néki szükséges leend." 

Deák kérte Stettnert, hogy küldje meg neki azon könyvek lajstromát, amelyek leginkább ajánl
hatók az olyan embernek, aki a német, olasz, francia és olasz irodalomban már jártas: „Tedd meg 
kérlek ezt, és segíts megtéríteni egy tenni készülő fél magyart".29 Inkey Ferenc valószínűleg meg
kapta a kért ajánló jegyzéket, és be is szerezhetett néhány fontos könyvet, mert 621 művet tartal
mazó könyvtárában - szemben az 1821-ben található mindössze hat magyar munkával - 1836 
novemberében már 25 magyar nyelvű művet írtak össze. A szerény mértékű gyarapodás között 
volt pl. Kazinczy Ferenc összes munkáinak hét kötete és Katona József Bánk bánja, de talán még 
ennél is fontosabb, hogy a kamarás lélekben hazafivá vált, és végrendeletében egész könyvtárát 
Zala vármegyére hagyta. (A könyvtár anyagát Inkey Ferenc halála után, 1836 decemberében vette 
át a vármegye.)30 

Ami a világirodalmat illeti, Deák ifjúkorában az értékes külföldi irodalom hazai fordítása még 
gyermekcipőben járt, ezért Magyarországon leginkább csak német kiadók által megjelentetett, és 

26 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 103. 
27 VMÖM 17. köt. 208-209. 
28 TAXNER-TÓTH Emő: i. m. 98. 
29 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 106. 

KAPILLER Imre: Adatok Zala megye felvilágosodás- és reformkori könyvtárainak történetéhez. 
Pallini Inkey Ferenc bellicai könyvtára. In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatá
saiból 1984-1985. (Szerk. DEGRÉ Alajos és HALÁSZ Imre) Zalaegerszeg, 1985. /Zalai Gyűjtemény 
21./74. 
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természetesen német nyelvre lefordított müvekhez lehetett hozzájutni. Deák Ferenc az anyanyel
vén és az iskoláiban - az elemi osztályoktól a jogakadémiáig - tanult latinon kívül csak németül 
tudott, és ezt a nyelvet is csupán önszorgalomból, mintegy autodidakta módon sajátította el, még 
győri akadémista éveiben.31 Idősebb korában - amint tolnai ismerőse, Csapó Vilmos feljegyezte -
folyékonyan és szabatosan beszélt németül,32 ehhez azonban korábban sokat és rendszeresen 
kellett olvasnia ezen a nyelven. Nyelvtudását minden bizonnyal fejlesztette az a „bécsi" társalgási 
(Conversations) lexikon is, amelynek első tíz kötetét 1827 és 1831 között szerezte be pesti barátai 
segítségével.33 1828. február 29-én, Stettner Györgyhöz írott leveléből tudjuk, hogy a lexikon Deák 
várakozásának teljesen megfelelt.34 

Deák természetesen eredeti nyelven olvasta a klasszikus német nemzeti irodalom egyik vezér
alakja, a humanizmust és toleranciát hirdető Gotthold Ephraim Lessing Karlsruhéban 1824-ben 
kiadott, összegyűjtött munkáit.35 1827-ben, Stettner közvetítésével rendelte meg a korai romantika 
egyik legjelentősebb elméleti megfogalmazójaként, illetve irányítójaként számon tartott német kri
tikus és művészetelméleti író, August Wilhelm von Schlegel „Dramaturgiáját", azaz Vorlesungen 
über dramatische Kunst und Literatur címmel Heidelbergben, 1809 és 1811 között kiadott művé
nek köteteit.36 Schlegel munkássága máskülönben is hatással lehetett Deák önművelésére, ugyanis 
a szerző elévülhetetlen érdemeket szerzett a klasszikus költők elismertetése terén, valamint a világ
irodalom legnagyobb alkotásainak - így pl. Dante vagy Shakespeare műveinek - kiváló fordításá
val is. 

Deák fordításban ismerte meg Shakespeare drámáit; a Bécsben, 37 kötetben kiadott, és 1827-
ben, Stettner közvetítésével megvásárolt életmüsorozatot idős koráig őrizte a könyvtárában.37 

Deák másik kedvelt angolszász szerzője a skót származású író és költő, a romantikus történelmi 
regény legnagyobb mestere, Walter Scott volt. Deák 1828. március 16-án kérte Stettnert, hogy 
fizessen elő a nevében a „Scott által kiadott Napóleon életére",38 a rákövetkező hónapokban pedig 
Walter Scott munkáinak ötven kötetes kiadását kérte megvenni barátja, Tuboly Mihály, Zala 
megyei első aljegyző számára.39 

Deák német nyelvismerete révén nemcsak a világirodalomban szerzett jártasságot, hanem - és 
ez talán az ő esetében még lényegesebb - közéleti pályafutásához elengedhetetlen általános mű
veltségét is ennek segítségével tökéletesíthette. Kevés kivételtől eltekintve - ilyen volt pl. Napóleon 
önéletírása, melyet Fábián Gábor fordított magyarra, s amelyet 1829-ben rendelt meg Deák40 -

31 PULSZKY Ferenc: Jellemrajzok. Eötvös, Széchenyi, Deák, Dessewffy Aurél. Bp. [1888.] 88., 
SÁNDOR Pál: i. h. 534. 

32 CSAPÓ Vilmos: Deák Ferencről. = Tolnavármegye 1903. október 11. 41. sz. 2. 
33 VMÖM 18. köt. 24., TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 76., 80-84. 
34 TAXNER-TÓTH Ernő: /. m. 83. 
35 PANKA Károly: Deák Ferenc könyvtáráról. = Magyar Könyvszemle 1938. 3. füzet. 293., vö. 

SÁNDOR Pál: i.h. 537. 
36 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 77., 81., 154. 
37 PANKA Károly: i. h. 292., VMÖM 17. köt. 181., TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 76., vö. SÁNDOR 

Pál: i. h. 537. 
38 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 84., vö. SÁNDOR Pál: /. h. 536-537. 
39 VMÖM 17. köt. 207., 209. 
40 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 92. 
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fordításban ismerkedett meg a korabeli Európa legfontosabb egyetemes történelmi kézikönyvei
vel. 1828 tavaszán, Stettner közvetítésével szerezte be a francia történész, Claude François Xavier 
Miliőt 19 kötetes egyetemes történelmét (Universalis Históriáját), amely Allgemeine Weltgeschichte 
címmel Bécsben jelent meg, 1813 és 1819 között.41 Ott volt Deák kehidai könyvtárában a francia 
forradalmat röpiratokban támadó királypárti publicista Dominique Dufour de Pradt-nak a bécsi 
kongresszusról írt, Lipcsében 1826-ban kiadott, Über den Wiener Kongress címet viselő kétköte
tes műve, és az ugyancsak francia író, a párizsi Sorbonne professzora, Abel François Villemain 
1819-ben megjelent alkotásának fordítása Geschichte Crommwells címmel az angol polgári forra
dalom vezéréről. Beszerezte Deák a francia történész és filozófus Guillaume Thomas François 
Raynal egyik fő művének, Az európaiak berendezkedésének és kereskedelmi tevékenységének 
politikai és filozófiai történetéről a két Indiában című munkájának 1783 és 1787 között fordítás
ban kiadott tíz kötetét is. 

A klasszikus ókori szerzők - mint pl. Tacitus - általánosan olvasott müvei mellett elsősorban 
a felvilágosult, és az egyéni szabadság valamint függetlenség híveként ismert angol történetíró, 
Edward Gibbon összefoglaló művéből ismerte meg Deák a római történelmet, amelynek egyes hő
seire vagy eseményeire előszeretettel hivatkozott későbbi országgyűlési beszédeiben is. Deák ol
vasta Gibbon nagy művét a római birodalom hanyatlásának és bukásának történetéről; könyvtárában 
15 kötetben őrizte a Die Geschichte des römischen Reichs című munkát.42 Könyvei közt találjuk 
az akkoriban népszerű angol szerzőpáros, William Guthrie és John Gray általános világtörténelmi 
művének közel száz, fordításban Allgemeine Weltgeschichte címmel kiadott kötetét is.43 

Deák hasonlóképpen beszerezte az orosz szentimentális író és konzervatív nemesi szemléletű 
történész Nyikolaj Mihajlovics Karamzin fő művét, az orosz állam történetét, amely a Geschichte 
der russichen Reichs címmel Rigában jelent meg 11 kötetben, 1820 és 1833 között.44 Deák Stett-
nert kérte meg 1828 tavaszán, hogy derítse ki, hol kapható, és mennyibe kerül a magyarországi 
származású német regényíró és történész, Ignaz Aurél Fessier Die Geschichte der Ungern und 
ihrer Landsassen című, Lipcsében 1812 és 1825 között tíz kötetben kiadott magyar történelmi 
összefoglalója.45 Deák ugyanekkor készült megvásárolni (majd ha lesz rá pénze, meghozatja - írta 
Stettnernek) az általa nagyra becsült hazai történész, Katona István latin nyelvű „Critica Históriá
ját", azaz Historica critica priorum Hungáriáé ducum címmel Pesten 1778-1780-ban négy kötet
ben kiadott, vagy Budán 1779-1782-ben hét kötetben megjelentetett História critica regnum 
Hungáriáé stirpis Arpadianae című művét.46 

Szintén Stettner György segítségével szerezte be Deák 1827-1828-ban az alábbi, immár a tudatos 
közéleti felkészülést szolgáló hivatalos országgyűlési nyomtatványokat: az 1805. évi országgyűlés 
naplói és iratai, az 1811/1812. esztendei országgyűlés iratai (naplók nélkül), az 1828. évi országos 
(általános adóalap) összeírás utasításai, valamint a Mária Terézia-féle urbárium a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási utasítással.47 Stettnertől kérte Deák, hogy vegye meg számára „Hübner lexikonát" 
Fejér fordítása szerint, ami nem más volt, mint a Mostani és régi nemzeteket, országokat, tudo-
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mányokat, városokat [...] ismertető lexikon, amely Pesten jelent meg 1816-1817-ben, öt kötet
ben. 8 Amikor 1830 februárjában a Hazai s Külföldi Tudósítások „valami Conversations Lexikon 
forma magyar munkára hirdetett előfizetést", Deák ismét Stettnerhez fordult, hogy megtudja, ki a 
mű kiadója; „és ha talán a munkát már ismered is, óhajtanám ítéletedet belső becséről is hallani" 
- kérte barátját.49 Amennyiben az Otto Wigand pesti könyvkereskedő által kiadott, és Döbrentei 
Gábor által szerkesztett lexikonról írt Deák, azt bizonyára nem vette meg, mert az Auróra-körnek 
lesújtó véleménye volt erről a munkáról, és éppen a körhöz tartozó, Deák által is nagyra becsült 
Bajza József robbantotta ki kemény kritikájával az 1830-as évek elejének szellemi életét erősen 
megosztó, illetve befolyásoló tudományos és irodalmi vitát, az úgynevezett „Conversations Lexi
kon port."50 

Deák Ferenc, noha már az 1820-as években, bátyja hosszabb távollétei idején rákényszerült, 
hogy családi gazdaságát egyedül vezesse, a gazdálkodás gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szak
könyveket nemigen forgatott. 1831 októberében nem is maga, hanem bátyja számára kérte meg
venni - Vörösmarty segítségével - a Lübek J. Károly által készített, Hellenthal segítőkönyve 
a borosgazdák és borkereskedők számára, vagy a tökéletesített pincemester... című, Pesten 1830-
ban kiadott könyvet. Ferencet ugyanekkor sokkal inkább a gazdálkodás általános, főként gazda
ságpolitikai és társadalmi kérdései izgatták, így a maga számára a neves mezőgazdasági szakíró, 
Balásházy János Észrevételek a honi gazdaságbeli mozgalomnak akadályairól és orvoslási mód
iáról címmel Pesten, 1831-ben megjelentetett munkáját rendelte meg.51 Deák közgazdaságtannal 
nem csupán a győri akadémián foglalkozott, mint kötelező stúdiummal, hanem későbbi önműve
lése során is. Könyvtárában megtalálható volt a klasszikus polgári politikai gazdaságtan kiemel
kedő képviselője, a „szabadság és tulajdon" - Deákra is nagy hatást gyakorló - liberális eszméjét 
hirdető világhírű angol közgazdász, Adam Smith szabadelvű nemzetgazdasági alapművének Unter
suchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums címmel 1810-ben kiadott (ké
sőbb magyarra Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság természetéről és okairól címmel lefordított) 
munkájának három kötete.52 

Noha Deákot hidegen hagyták a filozófiai nagy kérdései, könyvtárában mégis ott voltak egykori 
győri tanára, Verner József latin nyelvű filozófiai könyvei, valamint a königsbergi egyetemen Kant 
utódjaként tevékenykedő német filozófus-tanár, a liberális Wilhelm Traugott Krug System der 
Theoretischen und praktischen Philosophie (Az elméleti és gyakorlati filozófia rendszere) címmel 
Königsbergben kiadott művének egyes kötetei.53 

Deák Ferenc jogakadémia tanulmányi eredménye, és jeles ügyvédi diplomája is bizonyítják, 
hogy kiválóan elsajátította mindazt a hazai magán- és közjogi ismeretanyagot, ami a kor szakmai 
műveltségéhez általában elengedhetetlenül szükséges volt. Pályakezdő munkái, ügyészi iratai és 
Zala vármegyének a rendszeres bizottságokra tett, jórészt Deák által fogalmazott észrevételei mind 
arról tanúskodnak, hogy alaposan (visszamenőleg egészen az Árpád-korig) ismerte a hazai törvé
nyeket, tisztában volt a kúria ítélkezési gyakorlatából fakadó szokásjoggal, és munkája során a gya-

4ii TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 82. 
49 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 97. 

FÁBRI Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779-1848. 
Bp. 1987. 445-466. 

51 VMÖM 18. köt. 24. 
52 PANKA Károly: i. h. 292., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 536. 
5 3 PANKA Károly: i. h. 292., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 535. 
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korlatban is alkalmazta a Praxis Criminalis címmel meghonosodott - gyakorlatilag a Corpus Juris 
részévé vált - alsó-ausztriai büntető törvénykönyv szellemét és egyes cikkelyeit.54 

A hazai jogból a későbbiekben is képezte magát - 1828-ban pl. megvette a jogtudós áldozópap 
(valamint az esztergomi prímási könyvtár és levéltár őre), Bencsik József Repertórium juris publia et 
criminalis hungarici címmel Pozsonyban, 1821-ben kiadott latin nyelvű kötetét55 - a Corpus Juris 
és a magyar történelmi, főként országgyűlési előzmények ismereténél megrekedt kortársai56 közül 
azonban leginkább a nyugat-európai felvilágosult és szabadelvű szerzők alapvető jogi műveinek 
ismeretével, és az e müvekből merített - nem kis részben jogfilozófiai - tudás egyre következete
sebb alkalmazásával, és a polgári normák követésével tűnt ki. 

Deák egyik korai, a pozsonyi diéta 1834. május 24-i kerületi ülésén elhangzott országgyűlési 
beszédében a hazai polgári törvények hiányosságait feszegetve utalt az általa jól ismert korszerű 
polgári törvénykönyvekre, amilyen a „napóleoni Codex, a bajor, a porosz törvénykönyv, s az igen 
sok tekintetben nagyon jeles ausztriai". Deák ekkor Napóleon 1804. március 22-én kihirdetett 
polgári törvénykönyvére, a később szinte egész Európának mértéket adó Code Civilre, a Codex 
Maximilianus Bavaricus Civilis című, még 1756-ban készült bajor törvénykönyvre, az 1794. feb
ruár 5-től érvényben lévő, Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten címet viselő porosz 
polgári törvénykönyvre, valamint az 1811. június 1-én Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 
címmel kihirdetett osztrák kódexre hivatkozott.57 

Wesselényi Miklós báróhoz írott későbbi - Pozsonyban, 1840. február 11-én kelt - leveléből 
tudjuk, hogy Deák milyen műveket tartott fontosnak a korszerű jogi műveltség megszerzéséhez. 
Az ott ismertetett szerzők és művek közül már 1833 előtt olvashatta az alábbiakat: Az olasz jog
filozófusok munkái közül Cesare Bonesena Beccariának, a páduai egyetem tanárának 1764-ben, 
Abhandlung über Verbrechen und Strafen (Értekezés a bűncselekményekről és a büntetésekről) 
címmel megjelent fő művét, mely többek között a halálbüntetések és a testi fenyítések, valamint 
a kínvallatás eltörlését követelte, továbbá Giovanni Domenico Romagnosi olasz jogtudósnak a bün
tetőjog geneziséről írott, és fordításban Genesis des Strafrechtes címmel kiadott munkáját. Johann 
Paul Anselm Feuerbach, bajor büntetőjogász és egyetemi tanár Giessenben, 1801-ben megjelent 
Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland geltenden peinlichen Rechts (A Németországban általá
nosan elterjedt, hatályos büntetőjog tankönyve) című müvét, mely az úgynevezett elrettentési 
elméletre épült, arra a jogfilozófiai tételre tudniillik, hogy a büntetés célja az elrettentés. Feuer-
bach dolgozta ki 1813-ban a bajor büntető törvénykönyv tervezetét, a később törvénnyé váló, és 
más országok számára is mintául szolgáló Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern című kódexet 
is, amelyet Deák szintén haszonnal forgathatott; ezt, valamint az általa jól ismert napóleoni bün
tető törvénykönyvet ajánlhatta Wesselényinek „francia és burkus" büntető törvénykönyvekként. 

Ismerte Deák a haszonelvűség meghirdetőjeként, valamint a szabad verseny híveként híressé 
vált angol polgári filozófus és jogbölcselő, Jeremy Bentham egyik jogi munkáját, a „Polgári és bün
tető törvényhozás alapelvei"-t, melynek fordítása Grundsätze Civil- und Criminal-Gesetzgebung 
címmel látott napvilágot. Deák olvasta, és nagyra értékelte a francia filozófiai író és teológiatanár, 

Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. (Sajtó alá rend. MOLNÁR András.) Zalaegerszeg, 
1995., „Javítva változtatni". Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. (Szerk. 
MOLNÁR András) Zalaegerszeg, 2000. /Zalai Gyűjtemény 49./ 

55 TAXNER-TÓTH Ernő: i. m. 81-82., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 534. 
56 CSENGERY Antal: Deák Ferencz emlékezete. Bp. 1877. 14. 
57 KLÖM 3. köt. 170., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 534. 
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Jacques Matter Über den Einßuss der Sitten auf die Gesetze, und der Gesetze auf die Sitten (A szo
kások által a törvényekre, a törvények által a szokásokra gyakorolt befolyásról) című művét is.58 

Mindezek mellett számos kiemelkedő jelentőségű állam- vagy politikatudományi mű is meg
található volt Deák Ferenc könyvtárában; szerzőik meggyőződése a merev konzervativizmustól 
a szabadelvű pártvezérség vállalásáig terjedt. A francia származású, és konzervatív szellemű ud
vari történetíróként ismert porosz államférfi, Johann Peter Friedrich Ancillion két művével is ren
delkezett Deák. Az egyik a Berlinben 1819-ben kiadott, Über die Staatswissensehaft (Az állam
tudományról) című munka, a másik pedig az ugyanott 1825-ben megjelent alkotás, az Über den 
Geist der Staatsverfassungen (Az alkotmányok szelleméről).59 Beszerezte Deák a francia forra
dalom híres államférfija, az alkotmányos monarchia híve, Emánuel Joseph Sièyes abbé műveinek 
1796-ban, Politische Schriften (Politikai írások) címmel napvilágot látott fordítását.60 Ott volt 
Deák könyvtárában a politika és államtudomány lipcsei professzora, az ismert német szabadelvű 
morálfilozófus, Karl Heinrich Ludwig Pölitznek Lipcsében 1817 és 1825 között négy kötetben 
kiadott, Die europäischen Verfussungen seit 1789 (Az európai alkotmányok 1789 óta) című 
munkája, és a kitűnő publicista, F. W. A. Murhard több műve, köztük a Kasselben 1832-ben meg
jelent Das königliche Veto (A királyi vétó) című könyv.61 

Sokat forgathatta Deák a neves német történetíró, a freiburgi egyetem észjog és államtudomá
nyi tanszékének tanára - alkotmányos monarchista, 1819-től pedig Baden tartomány szabadelvű 
ellenzékének pártvezére -, Karl Wenzeslaus Rodecker von Rotteck Stuttgartban, 1829 és 1836 
között négy kötetben, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften (Az észjog és 
az államtudomány tankönyve) címmel megjelent munkáját, mert több oldalát is széljegyzetekkel 
látta el. így pl. a sajtószabadságról szóló 132. oldalon Deák aláhúzta a „Pressfreiheit" szót, és a kö
vetkező megjegyzést írta mellé németül: „In Ungarn bis jetzt ein Traum", azaz Magyarországon 
mostanáig ez álom.62 

Deák egész későbbi politikai pályafutása arról tanúskodik, hogy gondolkodására döntő befo
lyással volt a francia felvilágosodás egyik klasszikusának, Charles de Secondât Montesquieu-nek 
alapműve, A törvények szelleméről, amelynek szerzője az uralkodói abszolutizmust korlátozó 
alkotmányos monarchiában látta a modern polgári állam eszményét. Deák könyvtárában a munka 
német nyelvű, Hauswald által fordított, és Halléban „Der Geist der Gesetze" címmel, három kö
tetben kiadott változata volt megtalálható. Montesquieu müvének második kötetében a 20. olda
lon Deák a következő - saját felfogására valló - mondatot húzta alá: „Die Politik ist eine stumpfe 
Feile, welche unmerklich angreift, aber gleichwohl ihren zweck erreicht." (A politika tompa re
szelő, amely észrevétlenül támad, de mégis eléri célját.)63 

Deák műveltségére vonatkozó ismereteinkkel, és fent említett olvasmányaival tökéletesen ösz-
szecseng, ahogy pályatársa, Pulszky Ferenc utóbb jellemezte a fiatal Deákot: noha nevelése olyan 
volt, mint az időben a legtöbb nemesi középbirtokosoké, külföldön nem járt (egészen 1847-ig), az 
idegen nyelvek közül a latinon kívül csak a németet ismerte, és mégis mindjárt első országgyűlési 
fellépésénél meglátszott rajta, hogy „az újkor eszméi áthatották egész lényét; hogy minden tekin-

Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtár 8368. doboz. Wesselényi Miklós levelezése. Deák 
Ferenc levele Wesselényi Miklóshoz, Pozsony, 1840. február 11., vö. Deák Ferencz emlékezete. 
Levelek 1822-1875. (Szerk. VÁCZY János) Bp. 1890. 63. 

59 PANKA Károly: i. h. 290., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 534. 
6 0 PANKA Károly: i. h. 291., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 535. 
61 PANKA Károly: /. h. 290., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 534-535. 
62 PANKA Károly: i. h. 290-291., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 535. 
6 3 PANKA Károly: i. h. 290., vö. SÁNDOR Pál: i. h. 536. 
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tétben az európai műveltség színvonalán állt."64 Széli Kálmánné Vörösmarty Ilona jegyezte fel 
a családi hagyományt, amely szerint egy úriszéki ülés alkalmával Keszthelyen, Festetics Lászlónál 
vendégeskedve Deák hosszan társalgott a gróf vendégeként ott időző angol államférfival, aki a kö
vetkező véleménnyel volt Deákról: „Ö nemcsak a magyar viszonyokról beszélt meggyőző vilá
gossággal, de az európai viszonyokat is csodálatosan ismeri, s társalgása nagyon érdekes; eszes és 
nagyon sokat tud."65 Egyik Vörösmartyhoz intézett levelének tanúsága szerint Deák bejáratos volt 
Keszthelyen Festetics gróf híres könyvtárába is, és ismerte annak különlegességeit. Érdeklődésé
nek mélységét jelzi, hogy számon tartotta e gyűjtemény olyan, nem kifejezetten jogi vagy törté
nelmi témájú ritkaságait is, mint az Epistolae obscurorum virorum című szatirikus levélgyujtemeny 
1515-ös, vagy Quintilianus szónoklatainak 1563-as kiadása.66 

Deák természetesen olvasta a magyar reformkor hajnalának két, Széchenyi István gróf által alko
tott alapművét, az 1830-ban kiadott Hitelt, és az 1831-ben megjelentetett Világ, vagyis felvilágo
sító töredékek némi hiba s előítélet eligazítására című kötetet. Deák nagyra értékelte e könyveket, 
és így írt később - 1841. március 20-án, Széchenyihez címzett levelében - a gróf munkáinak tör
ténelmijelentőségéről: „Felriasztott végre nehéz alvásunkból a Hitel és a Világ írója. 0 volt az, ki 
első ébredésünkkor alakot adott sejtéseinknek, és szavakat gondolatinknak. Az észnek és igazság
nak égi szikrájánál gyújtotta meg fáklyáját, és mi az ő fáklyájánál gyújtottuk meg apró mécseinket."67 

Mindennek ellenére igazat kell adnunk a Deákot közelről ismerő, vele idős korában bensőséges 
barátságot ápoló Csengery Antalnak, aki szerint Deák Ferenc az új nemzedék azon részéhez tar
tozott, akik 

„nem Széchenyi irataiból tanulták először ismerni az új eszméket. Olvasta ő a né
met irodalom kiválóbb termékeit a történeti, jogi és államtudományok terén; ismerte 
ezen szakokban, a német irodalom közvetítése útján, fordításokban a jelesebb angol 
és francia írókat is. [...] Reá nézve azonban a német irodalom csak azon közeg volt, 
amelyen át a kor újabb eszméivel megismerkedett. Nem szegődött a híres tanárok 
tanítványává, nem esküdött szavaikra." Csak látóköre tágult - jellemezte Deákot 
Csengery - és olyan magyar államférfivá érett, aki „a hazai viszonyok alapos isme
retét a kor míveltségének megfelelő államtudományi képzettséggel, a külviszonyok 
helyes felfogásával, s a polgáriasodás problémái iránt, vonatkozásukban az államra 
és társadalomra, kellő tájékozottsággal egyesítette."68 

MOLNÁR ANDRÁS 

64 PULSZKY Ferenc: i. m. 87-88. 
65 SZÉLL Kálmánné VÖRÖSMARTY Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből. 

Bp. [1926.] 60. 
66VMÖM17. köt. 183-184. 
67 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattár. K 203/88. Deák Ferenc levele Szé

chenyi István grófhoz. Kehida, 1841. március 20. Közli VISZOTA Gyula: A Kelet népe történeté
hez. = Budapesti Szemle 1903. 116. köt. 178. 

68 CSENGERY Antal: i. m. 24., vö. WLASSICS Gyula, báró: Deák Ferenc. Bp. 1923. 119. 
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Az Öreg ÁBC-től a Király Tanácsadójá-ig. Vas Gereben népfelvilágosító kiadványai 1848 
tavaszán. 1848 februárjában a főváros ifjúsága mellett Győr ellenzéki közvéleménye, mindenek
előtt a jogakadémia hallgatósága kísérte a legnagyobb figyelemmel a pozsonyi országgyűlés fejle
ményeit. Ebben szerepe volt Pozsony közelségének, a két város közötti napi kapcsolatnak, valamint 
annak, hogy a győri ifjúság vezetője a kiváló szervezőképességü Lukács Sándor, gróf Zichy Ottó 
titkára (1848/49-ben kormánybiztos) volt. Lukács maga is Győrben végezte jogi tanulmányait, 
személye közismert volt, s jól ismerte a város, de mindenekelőtt a diákság hangulatát. Az ellen
zéki gondolkodású jogakadémiai hallgatók 1848. február 10-én lármával és pisszegéssel zavarták 
meg Győr megye közgyűlését. A pozsonyi országgyűlésen kialakult feszült hangulat miatt a tör
téntekkel a Kancellária is foglalkozott.1 Március 4-én a győri városi színház aznapi - egyébként 
érdektelen - előadásának első szünetében a nézőtér megtelt a jogakadémia hallgatóival. Ekkor 
Lukács Sándor rövid bevezetés után felolvasta Kossuth előző napon a kerületi ülésen előterjesz
tett, s aznap a rendek országos ülésén is jóváhagyott felirati javaslatát, amelyet Zichy Ottó hozott át 
Győrbe. A városi rendőrkapitány helyettese meg akarta ugyan akadályozni a felolvasást, de az ifjúság 
„Ki vele!" kiáltozására eltávozott. Lukács egyébként a tiltakozásra azzal érvelt, hogy a felirat az 
ország ügye, s azt őfelsége is olvasni fogja.2 

Annak hírére, hogy az országgyűlés küldöttsége március 15-én délelőtt Bécsbe vitte a feliratot, 
Lukács Sándor elvbarátaival másnap már Pozsonyban volt. Itt aznap este kilenckor népgyűlést 
tartottak. Összehívásának oka az az aggodalom, miszerint nem kaptak Bécsből semmi hivatalos 
értesítést, hogy az uralkodó teljesítette a nemzet kívánatait. A népgyűlés a helyzetet nyugtalanító
nak tartotta, s ennek megfelelő határozatokat hozott. Mindenekelőtt egy öttagú bizottságot me
nesztettek Bécsbe, hogy másnapra megbízható híreket hozzon. Gróf Ráday Gedeon helyettes 
főlovászmester elnökletével pedig egy 36 főből álló „folyamatosan működő" bizottmányt válasz
tottak a rend fenntartására. Ennek Zichy Ottó, gróf Podmaniczky Frigyes, Kuthy Lajos (Batthyány 
Lajos titkára) és mások mellett tagjaik voltak Győr küldöttei: Lukács Sándor, Gyapay Dénes, Káló-
czy Lajos és Vas Gereben is. A bizottmány vállalta, hogy kapcsolatba lép az országgyűlés kül
döttségével, s ami tudósítást így vagy levél és üzenet útján kap, azt nyilvánosságra hozza. Ha a hír 
nem kedvező, úgy készek „életet és vért áldozni", s Bécsbe menni. Erre az esetre elhatározták, 
hogy lefoglalják a menetrend szerint közlekedő hajókat.3 

így került az országos események résztvevőinek sorába Vas Gereben, aki maga is a győri jog
akadémiát végezte. írói szárnypróbálgatásaitól ösztönözve 1846 őszén Pestre költözött (itt tette le 
a következő tavaszon ügyvédi vizsgáját), és a Pesti Divatlap munkatársa lett, de írásai jelentek 
meg a Jelenkor és az Életképek hasábjain is. 1847 novemberében visszatért Győrbe, részt vett az 

1 Országos Levéltár (OL) A 45 Magyar Udvari Kancellária elnöki iratai (a továbbiakban: 
Kanc. ein.) 1848: 91. Deáky Zsigmond, a jogakadémia erélyes fellépésre utasított főigazgatója 
a megyére hárította a felelősséget. Az volt a véleménye, hogy ami Győrben történik, nem egyéb, 
mint „a pozsonyi merények kifolyása". Uo. 1848: 126. (A megjegyzés az országgyűlési ifjúság 
demonstrációira utal.) 

2 Kanc. ein. 1848: 132; 137. OL N 31 Regnicolaris levéltár, István nádor levéltára. Helytartó
tanácsi iratok 1848: 447; uo. Közpolgári iratok 1848: 465. BALÁZS Péter: Lukács Sándor. In: Petőfi 
és kora. Szerk. LUKÁCSY Sándor-VARGA János. Bp., Akadémiai Kiadó, 1970. 652-653; VARGA 
János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp., Akadémiai Kiadó, 1971. 38; BALÁZS Péter: 
Győr a feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980. 211. 

3 A mára 16-iki gyűlés határozatai: OL Újkori gyűjtemény. R 32 1848/49. évi nyomtatványok, 
(a határozatot Lukács Sándor mint jegyző írta alá.) Az eseményekre 1. BALÁZS Péter: Lukács 
Sándor, i. m. 653; VARGA János: i. m. 129; BALÁZS Péter: i. m. 214. 
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ellenzéki ifjúság mozgalmaiban, és kapcsolatba került Lukács Sándorral.4 Az Életképek győri 
levelezőjének tudósítása szerint az 1848. március 18-án tartott népgyűlésen Vas Gereben számolt 
be a pozsonyi hírekről.5 Az egyik kortárs szerint a márciusi napokban Lukács Sándor nagy beszé
deket tartott az utcán, míg Vas Gereben inkább az ifjúságnak szónokolt az akadémia nagytermé
ben.6 Aktív politizálása a márciusi napok után is folytatódott. Egy helyi naplóíró feljegyezte, hogy 
Vas Gereben április 16-án a népgyűlésen kikelt a városi tanács ellen, amely sorainak megújítását, 
a választásokat a régi módon, csak a kiváltságos polgárok részvételével kívánta lebonyolítani.7 

Utcai népgyűléseket azonban nemcsak Lukács Sándor tartott. Életrajzírója szerint Vas Gere
ben a vidékről beözönlőit népnek - nyilván a heti vásárok alkalmából - magyarázta a politikai 
fejleményeket, sőt több községbe is ellátogatott. így kapta volna az ajánlatot, mi szerint fejtegetéseit 
ki kellene nyomtatni, hogy a távolabbi lakók is okuljanak belőle.8 Valószínűbb azonban az, hogy 
Vas Gereben tudomására jutott: Pest megye forradalmi választmánya március 20-án úgy döntött, 
hogy saját felelősségére nyomtatásban szétküldi a jobbágyi terhek eltörléséről szóló törvénycik
keket, amivel megelőzte gróf Batthyány kijelölt miniszterelnököt, aki ezt március 23-án csele
kedte meg.9 Ez utóbbi körlevél meghagyta a hatóságoknak, hogy a közteherviselésről és a jobbá
gyi szolgáltatások eltörléséről az országgyűlés által már jóváhagyott, mellékletben megküldött 
törvénycikkekről azokat újranyomtatva tájékoztassák a népet. Vas Gerebennek pozsonyi kapcso
latai révén tudomása lehetett a készülő - és a korábban megfogalmazott - miniszterelnöki körle
vélről, ezért annak kibocsátásakor valószínűleg készen volt a maga röpiratával. így történhetett, 
hogy a város főbírája március 26-án már felterjesztette a Helytartótanácshoz az Öreg ÁBC vén 
emberek számára első kinyomtatott ívét10, amelynek vásári kiadványokat idéző címe jellemző a szerző 
humoros stílusára. A „Kedves Atyámfiai!" megszólítás után Vas Gereben előbb értelmezi a sza
badságot, majd közli a vonatkozó törvénycikket, és kifejti azt, hogy többé nem kizárólag a jobbágy 
viseli a közterheket. A győri Hazánk - amelynek szerkesztője maga is tagja volt a város reform
párti írócsoportjának - március 30-iki számában lelkesen üdvözölte a „világos népszerű nyelven" 
megírt munka első füzetét, amely „átalakulásunk nevezetesebb pontjait" magyarázza a népnek. 
A füzet két „váltó garasért" kapható, s a cikk szerint „hihetetlen nagy kelendőségnek örvendett", 
mert „majd minden heti vásárra jött falusi pór vitt magával haza egyet". A röpiratból „folytatólag 

4 Vas Gereben győri irodalmi és politikai szerepére 1. MARTINKÓ András: Petőfi útja a győri 
Hazánkhoz. In: Petőfi és kora. 81-142. Vas Gereben életútjára CSASZTVAY Tünde: Vas Gereben 
(1823-1868). In: A márciusi ifjak nemzedéke. Szerk.: KÖRMÖCZI Katalin. Magyar Nemzeti Mú
zeum kiadványa. 2000. 449-456. Vas Gereben első írásai az Életképek 1845 második félévi szá
maiban jelentek meg. A Pesti Divatlap 1847. évi folyamában november elejéig minden számban 
publikált. 

5 Életképek 1848. ápr. 9 (16). TURAY B. tudósítása a lap borítójának belső oldalán. 
6 SZINNYEI József: Komárom 1848-49-ben. Pest, 1887. 2. A „rossz királyi leirat" miatt Győr

ben márc. 30-án nagy tüntetés volt. Másnap 2-2 személyt küldtek Pozsonyba, illetve Pestre, 
közöttük Vas Gerebent. BALÁZS Péter: i. m. 217. 

7 LÁM Frigyes: Egy győri polgár a reformkorban. Győr 1928. 90. 
8 VAU Béla: Vas Gereben, Radákovics József élete és munkái. Bp. 1883. 23. 
9 Batthyány körlevelére: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. 

S. a. r. URBÁN Aladár. Bp., Argumentum Kiadó, 1999. 162-163. Nyáry Pál Pest megyei alispán 
márc. 21-én Batthyányhoz intézett jelentése a megye eljárásáról uo. 145. 

10 OL C 60 Helytartótanács levéltára. Könyvvizsgálati osztály iratai 1848-4-45. A jelentés szerint 
a főbíró aznap kapta meg a nyomdától a példányt. (Ez az első füzet itt található.) A helybeli lap 
a Hazánk márc. 30-i száma szerint az előző pénteken, tehát márc. 24-én már megjelent az első ív. 
A gyors publikálás egyértelművé teszi, hogy Vas Gereben előzetes (feltehetően Kuthy Lajostól 
szerzett) információk alapján dolgozott. 
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hetenként egy ív ígértetik megjelenni", tudósít a lap, majd azzal fejezi be, hogy Bay Antal főbíró 
„a munka korszerűségét átlátva" azonnal ezer példányt rendelt, hogy azt jobbágyainak és egyéb 
falubelieknek kiossza.11 A Pesti Divatlap április l-jén megjelent száma is lelkesen üdvözölte Vas 
Gereben kiadványát (hozzátéve: a szerző „lapunkban ismét gyakrabban fog ezentúl mutatkozni"), 
amely „igazán népszerű s igen elmés modorban magyarázza földmívelő népünknek a törvényeket 
azon nemes igénnyel, miszerint ők minél inkább megelégedjenek a nyert eredményekkel". 

Április 4-ére kikerült a nyomdából az Öreg ÁBC 2. száma is, amely az úrbéri szolgálatok, 
a dézsma és pénzbeli fizetségek eltörléséről szóló törvénycikkeket közölte, és magyarázta azokat.12 

A füzet megjelenése egy-két nappal korábban is köztudott volt, mert erre a napra Győr megye és 
város közbátorsági választmánya közös értekezletet hívott össze, hogy Vas Gereben vállalkozását 
hivatalossá tegye, s egyben a szomszédos megyékkel is megismertesse. A megyének és a városnak 
„a közbátorság fenntartása végett" április 4-én együttülésező bizottmánya jegyzőkönyve igen 
tömören foglalta össze ezt a napirendet. E szerint: 

„Vas Gereben nevű kiadónak 'Öreg ÁBC' czím alatt eddig kiadott népszerű mun
kálatai a jövendőben kiadandó hasonlókkal együtt tek. Győr megye részére megvétetni, 
egyszersmind - hogy azt pártolni szíveskedjenek - minden megyék megkerestetni 
rendeltettek. Vas Gereben jövőre tárgyalandó kérdések feljegyzésével és vélemény
adással Lukács Sándor, a munkálatoknak Kossuth Lajos minister úrnak leendő aján
lással pedig Kálóczy Lajos ügyvéd urak megbízatván."13 

Az ülés részletes jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a megye 100-100 ftért megvásárolta a már 
megjelent két füzetet, elrendelte azok 3000 példányban történő újranyomását. Egyben kötelezett
séget vállalat a következő füzetek kéziratának hasonló összegért történő megvásárlására, és azok 
közköltségen való kinyomtatására.14 Az Öreg ÁBC 2. száma különösen megnyugtató lehetett a pa
rasztok türelmetlensége miatt aggódó megyei birtokosoknak. Vas Gereben ugyanis azt ajánlotta 
a volt jobbágyoknak, hogy az úrbéri szolgáltatások eltörléséért úgy legyenek hálásak, hogy vegyék 
tudomásul a törvényt elfogadó földesurak kikötését, miszerint „a szabadság még csak szent mihály-
kor kezdődik". Vagyis „maradjon minden ahogyan eddig volt".15 

11 A napi- és hetilapok esetében, ha azok dátuma a szövegben szerepel, nem használok láb
jegyzetet. 

12 A főbíró ápr. 4-én terjesztette fel a második ívet azzal a megjegyzéssel, hogy aznap kapta 
a nyomdától; Helytartótanács levéltára, Könyvvizsgálati osztály iratai 1848-4-53. Az Öreg ÁBC 
2. száma már nincs a felterjesztés mellett. 

131848/49. évi nyomtatványok. Győr megye már az ápr. 3-án tartott közgyűléséből felszólí
totta a megyéket „a kor kérdéseiről felvilágosító" röpirat, az „Öreg ÁBC" támogatására és terjesz
tésére. L. pl. Sopron megye levéltára, Közgyűlési iratok 1848: 1384. (A körlevélhez mellékelték 
a kiadvány már megjelent 1. és 2. ívét.) 

14 OL H 15 Belügyminisztérium, rendőri osztály iratai (a továbbiakban: BM rend.) 1848-2-
166. Közli CSÁSZTVAY Tünde: Vas Gereben (1823-1868). = Vár ucca tizenhét 1997. 1. sz. 52-53. 
(Az évnegyedi folyóirat ezen érdekes száma Vas Gereben életére és munkásságára vonatkozó do
kumentumokat, kortársi emlékezéseket, továbbá Vas Gereben munkáiból részleteket, ül. azokról 
szóló kritikákat közöl.) 

15 Batthyány id. körlevele (1. a 9. jegyzetet) csak azt tartotta kívánatosnak, hogy ha a földes
urak követelnék a szolgáltatásokat, azokat a törvény kihirdetéséig teljesítsék. De figyelmeztetett 
arra, hogy „a megtagadások behajtására" erőszakot semmiképpen ne használjanak. Vas Gereben
nek ezt a földesurakkal szolidáris magatartását joggal bírálja EMBER Győző: Magyar parasztmoz
galmak 1848-ban. Bp., Szikra Kiadó, 1948. 79. L. még BALÁZS Péter: i. m. 255. 
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Az Öreg ÁBC 3. száma a korábbiakhoz képest némi késéssel jelent meg. mivel a város főbírája 
azt csak április 19-én terjesztette fel.16 a késedelemnek valószínűleg nem az volt az oka, mintha 
a „véleményadással" megbízott Lukács Sándornak a 3. szám tartalmával kapcsolatban észrevételei 
lettek volna. Inkább az játszhatott szerepet, hogy Vas Gereben az országgyűlés berekesztésére 
maga is Pozsonyba utazott, s az esemény az eredeti tervhez képest két nap késéssel csak április 
11-én következett be. Mindenesetre érdekes, hogy a 3. füzetnek nem a parasztság megnyugtatása 
és a rend fenntartása szempontjából fontos nemzetőrségi törvény volt a témája. Ennek címe: 
„A pénz dolgáról", s szövege mindenekelőtt a Kamara korábbi gyakorlatát ítéli el, hogy a bevéte
leket Bécsbe küldték. Majd kijelenti: az államadósságot nem fizetjük. A király megértette ezt 
s „egy poltúrát sem akar jogtalanul". Azt javasolta a Bécsbe felment uraknak, hogy válasszanak 
„egy jóravaló embert", ki az ország pénzét kezeli. Az urak nem sokat tanakodtak, hanem egy 
embert javasoltak, „ki sokat tett már a hazáért", s akit „igaz mondásáért" Metternich három évre 
börtönbe csukatott. Az urak Kossuth Lajost ajánlották, s miután őfelsége látta, hogy „a nemzet ezt 
az embert nagyon szereti", reá bízta, hogy ő viselje gondját az ország pénzének, s adjon erről 
számot.17 Ez a 3. ív szól még a katonaságról, amely az országban fog lakni, s csak magyar tisztek 
fognak neki parancsolni. Katonát továbbra is kell majd adni, de csak az ország védelmére.18 

Az Öreg ÁBC 4. számú nyomtatott példánya mintegy tíz nap múlva készült el, mert a főbíró 
május l-jén terjesztette fel azt a belügyminisztériumhoz.19 Vas Gereben az előző szám végén azt 
jelezte olvasóinak, hogy rövidesen jó hírt fog közölni. így a 4. szám azzal kezdődik, hogy amikor 
a 2. számot írta, akkor „az volt a hír", mi szerint az országgyűlésnek Szt. Mihálykor lesz vége. De 
erre hamarabb került sor, ezért „a robot azonnal megszűnik" közölte kiemelt szedéssel.20 

Ez a füzet „A nemességhez" szól, amelynek ősei „vérrel szerezték" ezt az országot, 
annak megvédésére azonban kevesen vannak. így a muszka veszély ellen „úr és szegény, 
nemes és jobbágy" kell, hogy egyenlőképpen kiálljon a védelemre. Mindenkinek 
meg kell tanulnia fegyvert forgatnia „az az nemzetőrséget állítunk, az az még magya-
rábban minden ember katona lesz, hogy a nemzetet őrizze!"21 (Kiemelés az eredetiben.) 

OL H 12 Belügyminisztérium közösen kezelt iratok (a továbbiakban: BM) 1848: 87. (A pél
dány nincs a felterjesztés mellett.) 

A pozsonyi országgyűlés utolsó napjaiban az államadósság kamatainak elvállalását sürgette 
az udvar. Ez a füzet tehát erre is reagál. Vas Gereben erre később is visszatért. Kurta számadás, 
vagy: fizetünk-e tízmilliót? címmel a Pesti Divatlap 1848. máj. 13-i számában írt cikket az állam
adósság elvállalása ellen. 

18 Vas Gereben jónak látta ezt a 3. ívet (vagy mind a három füzetet?) megküldeni Kossuthnak. 
A levél nem maradt fenn, de a pénzügyminiszter elnöki iratainak iktatókönyve ápr. 23-áról a kö
vetkező bejegyzést tartalmazza: „Vas Gereben a Táncsics által kiadott nép újságot kártékony 
hatásúnak állítja, s a maga 'Öreg ÁBC'-jét bemutatja." OL H 20 Pénzügyminiszter elnöki iratok 
ikt.kve 1848: 299. 

19 BM 1848: 471. (A példány nincs a felterjesztés mellett.) L. még BM rend. 1848-2-146. (Itt 
említjük meg, hogy a kortársak az Öreg ÁBC-í folyóiratnak tekintették, s a Széchényi Könyvtár 
katalógusa is a folyóiratok között tartja nyilván. Rendezetlen, vagyis nem hetente történt megjele
nése miatt inkább röpiratsorozatnak tekinthető.) 

20 Az országgyűlés várható elhúzódásáról szóló állítás nyilvánvaló valótlanság. Azt mindenki 
minél hamarabb be akarta fejezni. így még arról sem lehetett szó, hogy az Szt. György napjáig 
tart. Vas Gereben ezzel a valótlan állítással próbálta kimenteni magát. 

21 A hetilapként megjelenő Pesti Divatlap máj. 6-i száma tudósított az Öreg ÁBC 4. füzetének 
„közre jöttéről", s azt tartotta szükségesnek kiemelni, hogy „fegyverviselésről igen jó dolgokat rág 
a nép szájába". 
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Majd visszatér „az ország dolgára", és a jó országutak szükségességéről értekezik, amely jó 
a nemeseknek és a jobbágyoknak egyaránt. Ez csak úgy lehetséges, ha a nemesember is fizet 
(ti. útvámot), de azt a jövő országgyűlésnek kell majd „kifőznie", hogy miként legyen. 

Vas Gereben a 4. szám végén azt ígérte, hogy a jövő héten a közös adózásról ír, s arról, hogy 
az miért kedvező a nemeseknek. Erre azonban nem került sor, feltehetően az alább tárgyalandó, 
a kormánytól nyert megbízás miatt. A megye azonban nem vette jó néven ezt a szerződésszegést, 
bár a megállapodás csak „a hasonló tárgyban készítendő" további munkákról beszél, de azok számát 
nem határozza meg. Az augusztus 3-án tartott közgyűlést azt rótta fel a szerzőnek, hogy „leg
utóbbi munkájához még némi pótlékot tartozott volna készíteni", ezt azonban nem teljesítette. így 
„az egész munka becsét vesztette, és az idő lejártával egész haszontalanná vált". A megye így 
megkárosodván utasította az első alispánt, hogy „a szerzőtől a már előre kifizetett díj és a nyom
tatási költségek megtérítését követelje".22 Ez a kísérlet nyilván nem járt eredménnyel, így báró 
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordultak, hogy vállalkozásukat (ti. a kiad
ványukat) támogassa, s arra országosan hívja fel a figyelmet. Eötvös augusztus 19-én a felterjesztést 
mint a belügyi tárcához tartozót, áttette Szemere Bertalan belügyminiszterhez.23 Az ügy folytatása 
nem ismert. 

A történetnek van egy mellékszála, amit érdemes megemlíteni. Az Öreg ÁBC 3. számát felter
jesztve, április 19-én Győr város főbírája megküldte Kozma Imre: Népbarát című munkájának 
első kiadását.24 Ez az egy íves munkácska tehát hat héttel megelőzte a Győrből immár a fővárosba 
költözött Vas Gereben Nép barátja című hetilapját. Nem tudunk azonban arról, hogy ebből később 
a két szerző között nézeteltérés támadt volna. Ez egyébként érthető, mivel a vállalkozás nem foly
tatódott. Kozma munkáját azzal indította, hogy a legutóbbi országgyűlés az urak jótéteménye volt, 
akik azt akarják, hogy ebben az országban is szabadság, egyenlőség és testvériség legyen. A hang
súlyt a jövő törvényhozására helyezte, amelyet „a nép követei" alkotnak meg, s ezeket a törvé
nyeket mindenkinek meg kell tartania. Utalt az eljövendő választásokra, és figyelmeztetett, hogy 
a követjelölteket előzetesen , jól meg kell tapogatni", hogy ne csalódjanak bennük. A szerző azt ígérte, 
hogy munkájának a következő számában a nemzetőrségről fog írni, de erre nem került sor. 5 

* 

Ismeretes, hogy a Helytartótanács az ideiglenes könyvvizsgálati szabályzat kiadásával eltörölte 
az előzetes cenzúrát. Hatására napokon belül versengve jelentek meg a pesti forradalommal, a ti
zenkét pont magyarázatával foglalkozó kiadványok, egy-két ív terjedelmű füzetek. Ez nemcsak 
a fővárosban történt, hanem - amint láttuk - Győrben, továbbá például Boros Mihály jóvoltából 
Székesfehérvárott. Az alkalmi kiadványok mellett hamarosan felmerült az igény egy, a népet fel
világosító, az új törvényeket magyarázó hetilap kiadására. A Pesti Hírlap április 15-iki száma adta 
hírül, hogy április 12-én és 13-án a Pest városi, illetve a Pest megyei Rendre Ügyelő Választmány 
is foglalkozott a kérdéssel. A hírlap, amely a Közlöny megjelenéséig a kormány hivatalos lapja 

22 BALÁZS Péter: i. m. 255. Nem világos, hogy a közgyűlés mit értett előlegen. Talán kifizették 
előre az 5. számot is? 

23 BM rend. 1848-2-166. Eötvös levele mellett nem található Győr megye felterjesztése, csak az 
ápr. 4-i megyei és városi vegyes bizottmány jegyzőkönyve, amelyet a 14. jegyzetnél idéztünk. 

24 BM 1848: 87. (A kiadvány nincs a felterjesztés mellett.) A munka teljes címe: Népbarát, 
vagy is magyarázatja annak: mikép kell értenünk az új változásokat. Győr, 1848. 7 1. 

5 Vas Gereben írt a nemzetőrségről a 4. füzetben. Talán ez is szerepet játszott abban, hogy 
Kozma nem folytatta munkáját. Balázs Péter a Népbarátot a győri liberálisok vállalkozásának 
tekinti, akik szerinte az Öreg ÁBC ellensúlyozására törekedtek. BALÁZS Péter: i. m. 257. 
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volt, a belügyminisztérium közleményei sorában április 26-án közölte a tudósítást, hogy intéz
kedtek a törvények német, szerb, horvát, román és szlovák fordításáról. 

„Egyszersmind - folytatódott a közlemény - többek, közöttül Táncsics is felszó-
líttattatott olly népszerű munkácska készítésére, melly a törvények magyarázatát 
foglalván magában, azoknak hasznáról, eredményeiről, értelméről a népet felvilágo
sítsa. Ez minden illető nyelvekre lefordíttattatik és országszerte ki fog osztattatni." 
(Kiemelés az eredetiben.) 

A hírre legközelebbi, április 29-iki számában azonnal reagált a Pesti Divatlap szerkesztője. 
Kijelentette, hogy kár ezt a nagyfontosságú dolgot „illy készületek által" halogatni. Vahot magá
tól értetődően a lap korábbi munkatársát Vas Gerebent ajánlotta, aki az Öreg ABC három számá
ban több törvényt „a lehető legnépszerűbben megmagyarázott", ezért ezt a három ívet több ezer 
példányban újra kellene nyomtatni, a szerzőt pedig „munkája folytatására hivatalosan felszólítani". 
A nép nyelvén kevés író tud szólni, hangzott az érvelés, „s ezek gyér sorában Vas Gereben 
a legelsők közé tartozik". A jólértesült Pesti Divatlap május 6-án arról számolt be, hogy a „népi 
lap" szerkesztésével a belügyminiszter Vas Gerebent, „a legnépszerűbb tollú magyar írót" bízta meg. 
A lap ekkor szerkesztőtársul Boros Mihályt ajánlotta, aki már több ízben bebizonyította, hogy „igen 
tud a nép nyelvén szólni". (Boros 1847-ben Bökfi néven Vas Gerebennel együtt szinte a lap min
den számában publikált.) A Pesti Divatlap május 13-án újabb információval szolgált. E szerint: 

„A ministerium által kiadandó népi lap, amelyben Vas Gereben legelőször is 
a törvényeket magyarázza, már sajtó alatt van, s félmillió példányban fog nyomatni." 

Május 20-án azt jelentette a Pesti Divatlap, hogy A király tanácsadója megmagyarázza a nép
nek az új törvényeket címmel jelent meg a kormány költségén Vas Gerebennek egy könyvecskéje. 
A tudósítás szerint ez a kiadvány 

„a kevés műveltséggel bíró földnépünknek az őket leginkább érdeklő új törvé
nyek értelmét a legnépiesebb nyelven, s elmésen capacitáló okoskodással úgyszól
ván a szájába rágja". 

Ezek szerint A király tanácsadója igen hamar megjelent. A belügyminisztériumban május 23-án 
megszületett a hatóságokhoz intézett körlevél, amelyhez számos példányban mellékelték „a jelen
tékenyebb törvény czikkek népszerű alakban átdolgozott ... magyarázatát". A belügyminiszter 
szerint azokat a legolcsóbb áron adhatják, akár ingyen osszák ki a falusi földművelő nép között, 
s a lelkészeket és tanítókat arra utasítsák, hogy „a nép az azokban foglalt hasznos intésekre kellő
en figyelmeztessék".27 A közvélemény a kiadványról hivatalosan a Pesti Hírlap május 27-iki 
számából értesült, amikor a belügyminisztérium tudatta, hogy a törvények „könnyű és népszerű 
modorban" történő megmagyarázása érdekében „Vas Gerebennel népies könyvecskét iratot és azt 
25.000 példányban a törvényhatósági elnökökhöz kiosztás végett megküldött". Ugyancsak kö-

26 A Pesti Divatlapnak ez a máj. 20-i száma közölte Vas Gereben: „Mi van még?" című anek
dotikus írását. E szerint egy törvénymagyarázatot vásárló atyafi azt kérdezte tőle, hogy kell-e a 
parasztnak egrecírozni, - és fogja-e a nemest is a bot? 

27 BM 1848: 1689. A fogalmazvány kéziratában a mellékelt példányszám helyét üresen hagy
ták, mivel az hatóságonként nyilván változott. A szöveg azt is ígéri, hogy a kiadványnak a szük
séges más nyelvekre történt fordítását is megküldik. Az 1848/49. évi nyomtatványok gyűjtemé
nyekben csak a szlovák változat ismert. (Ezekben a napokban már elkészült a törvények nemzeti
ségi nyelvű fordítása, s megküldték az azokat igénylő hatóságoknak.) 
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zölte, hogy a munkát „oláh, tót, rácz stb. nyelvekre is" lefordítják, s azt is szét fogják küldeni. 
(A közlemény dátuma május 20. Megjelenése nyilván azért késett, mert a lap az egyes minisztéri
umok rendeleteit és értesítéseit összegyűjtve, csoportosan jelentette meg.) 

Mi a magyarázata A király tanácsadója gyors megjelenésének? Az, hogy Vas Gereben ehhez 
a kötetkéhez több, mint fele arányban az Öreg ÁBC szövegeit használta, néhol oldalakat vagy 
egész bekezdéseket szó szerint, másokat kisebb módosítással, illetve elhagyásokkal. A nyolcadrét 
formájú 52 oldalas füzet első két témája a közös teherviseléssel és az úrbéri szolgáltatások eltörlé
sével foglalkozik, sorrendben is megegyezve az 1. és 2. füzet tematikájával. A harmadik fejtegetés 
az egyenlőségről szól, amely nem szerepelt önálló témaként az Öreg ÁBC-ben. Külön rövid rész 
foglalkozik a nemzetőrséggel, amely eredetileg a nemességről írott 4. füzetben mintegy mellékesen 
szerepelt. Most az ottani szöveg bővült némi magyarázattal a fegyverekről és a szolgálatról. A be
fejező téma a nemességgel foglalkozik, a 4. füzet eredeti szövegén ejtett nagyon kevés változtatás
sal. A király tanácsadója „Végre pedig egy kérésem is van!" címmel azt javasolja, hogy „minden 
jóravaló földmívelő ember" ültessen kertjében három gyümölcsfát „a szabadság napjainak emlé
kére", ahová kijár fiaival emlékezni, s a jövendő generációk is gondját fogják viselni „a szabadság 
fájának".28 

A király tanácsadója nem tartalmazza az Öreg ÁBC 3. füzetének anyagát, amelynek címe 
„A pénz dolgáról". Ez - mint fentebb láttuk - nagy elismeréssel szólt Kossuthról, érdemeiről. 
Elhagyása érthető, ha azt nézzük, hogy tárgya nem törvénymagyarázat volt, hanem egy miniszter 
személye, - miközben a négy füzetben más miniszter neve még utalás formájában sem szerepelt. 
Ennek a szövegnek az elhagyása következhetett Vas Gereben belátásából, a vállalt feladat jellegé
ből. Nem szükséges azt sem feltételezni, hogy a „megrendelő" sugallta volna a kihagyást és pótlá
sul az egyenlőségről szóló rész beiktatását. Bármiként történt is, Vas Gereben jónak látta nyilvá
nosságra hozni, hogy vállalja azt, amit az Öreg ÁBC április második felében megjelent füzetében 
Kossuthról írt. A vele szolidáris Pesti Divatlap június 3-i számában „A pénz dolgáról" címmel meg
jelent a 3. füzet tartalma, elhagyva az államadósságról szóló bevezetést és a katonaságról szóló 
befejező bekezdéseket. Mivel a lap olvasói nem tudhatták, hogy ez a szöveg az Öreg ÁBC-bcn 
már napvilágot látott, a szerkesztő a cím alatt zárójelben a következőket közölte: 

„Mutatvány Vas Gerebennek Öreg Á-B-C czímü népies röpiratából. Azon példá
nyok, mellyekben e czikke foglaltatik, csak Győr megyében keringtek."29 

A publikáció és a hozzá fűzött magyarázat mindenesetre a főváros tájékozott közvéleményére 
bízta, hogy azt a pénzügyminiszter melletti állásfoglalásnak tekintse, vagy csak a jólértesültségét 
hangsúlyozó szerkesztő kiegészítő információjának. 

Vas Gereben tehát megelőzte a belügyminiszter által név szerint is felkért Táncsics Mihályt, 
akinek törvénymagyarázata három hét késéssel hagyta el a nyomdát. A Munkások Újsága június 
11-i száma lapzártakor jelentette, hogy „éppen most" jelent meg a lap tulajdonosának kiadásában 

28 A kötetke utolsó lapjának alján ez áll: „íratott: Ő felsége, királyunk kegyes engedelméből és 
parancsolatjából." A kiadványon nem szerepel Vas Gereben neve. (Az Öreg ÁBC minden füzeté
nek végén ott találjuk a szerző nevét.) Ezt a névtelenséget az is indokolja, hogy a füzet 12. olda
lán Vas Gereben azt állítja, hogy ő (a szerző) maga sem nemes ember. 

29 A Pesti Divatlap jólértesültségét mutatja, hogy a fentebb már id. máj 13-i közlemény így 
folytatódik: „Az első czikk az egyenlőség eszméjét magyarázza a legnépszerűbb nyelven." A szer
kesztő tehát tudott arról, hogy Vas Gereben az egyenlőségről ír a már sajtó alatt lévő kiadványban. 
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„Az 1848-dik évi legújabb törvények magyarázata". Nem tudunk arról, hogy Táncsics ezzel a két 
ív terjedelmű munkájával pályázott volna a belügyminiszter támogatására.30 

Vas Gerebent pedig gyorsasága, jólértesültsége, írói rutinja és ismeretsége behozhatatlan előny
höz juttatta. Magától értetődőnek tűnt, hogy a tervezett „országos néplap" szerkesztője csak 
ő lehet, - főleg, ha azt a kormány adja ki. Bár a Nép barátja nem a kormány kezdeményezésére 
jött létre, Arany János visszalépése után érvényesült Vas Gereben helyzeti előnye, aki így meg
kapta az említett lap szerkesztését. 

URBÁN ALADÁR 

Das Neue Pester Journal. Die Geschichte des Blattes von den Anfängen bis 1878 

1. Vom Constitutionellen Pester Journal bis zum Neuen Pester Journal 

1.1 Die Anfänge 

Am 1. Juli 1872 erschien in Pest-Ofen die erste Nummer eines neuen publizistischen Unter
nehmens, des Constitutionellen Pester Journal.1 Gegründet wurde das Blatt von ehemaligen Jour
nalisten des Pester Journal, die das Organ wohlgeplant, zugunsten ihrer Neugründung verließen.2 

Allerdings entbehrte dieser Schritt nicht heftiger Streitigkeiten zwischen den beiden Redaktionen, 
denn die ausgeschiedene Redaktion gedachte den alten Namen fortzuführen, nicht zuletzt deshalb, 
weil die Mitarbeiter den Aufschwung und die Erfolge des Pester Journal sich als ihren Verdienst 
anrechneten.3 Trotz der Vereitelung des Unterfangens wurde seitens des Herausgebers und der 
Redaktion die Erklärung abgegeben, das Blatt 

30 Nem valószínű, hogy Táncsics igényt tartott a támogatásra, hiszen munkája kritikusan azt 
vizsgálja, hogy a törvények megfelelnek-e a népnek. Egyben hangsúlyozza, hogy ő is be fog 
nyújtani módosításokat. A Nemzeti Újság ápr. 23-án egyébként már arról tudósított, hogy Tán
csics a törvények magyarázatát külön füzetben fogja árulni. 

1 Constitutionelles Pester Journal. Politisches Tageblatt. (Des Weiteren: CPJ) 1. Jahrgang Nr 
1 v. 11. Juli 1872. 

2 An die Ixser des „Pester Journal"!, ebd, S. 1. 
3 Einen weiteren Grund zum Zwiespalt lieferte der Kampf um die Leser. Seitens des CPJ 

wurde sogar mit einem Prozess gedroht. Siehe CPJ 1. Jg, Nr 4 v. 14. Juli 1872, S. 1. Das Pester 
Journal konnte auch auf eine „journalistische Schlammschlacht" nicht verzichten, woraufhin das 
CPJ sich veranlasst fühlte, „Eine nothgedrungene Erklärung" als Antwort auf die im PJ veröffent
lichten Diffamierungen zu geben. CPJ 1. Jg, Nr 6 v. 17. Juli 1872, S. 1. Siehe auch den Artikel 
„Eine grüne Redaktion" = CPJ 1. Jg, Nr 7 v. 18. Juli 1872, S. 4. Ein weit düsterer Ton wird im 
Artikel „An die Bürger Pest-Ofen" gebraucht, in dem die Machenschaften des Herrn Joseph Wagner, 
Eigentümer des PJ, an die Öffentlichkeit gebracht werden. Siehe CPJ 1. Jg, Nr 21 v. 3. August 
1872, S. 1. Am ausführlichsten äußern sich die Herausgeber des CPJ im Artikel „'An die Redak
tion ohne Namen'": „Denn wer, als wir und die große Anzahl unserer sehr geschätzten Mitar
beiter hat das 'Pester Journal' durch fast dreijährige, angestrengte und redliche Arbeit aus einem 
schmutzigen und verkommenen Winkelblatt zu einem allgemein verbreiteten, gelesenen, beliebten 
und geschätzten Organ der hiesigen Volkskreise erhoben? Als wir das 'Pester Journal' aus den 
Händen des Dr. Wagner übernahmen, druckte es kaum fünfhundert Exemplare täglich. Die vielen 
tausend und tausend Abonnenten, welche seitdem hinzukamen, waren eben Abonnenten, die wir 
durch lange Jahre erwarben, die wir an uns fesselten, und die bei dem jetzigen 'Pester Journal' 
ausharren, weil sie dazu gezwungen sind. Nur unsere Abonnenten sind es, welche jetzt schaaren-
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noch besser, noch fleißiger, noch umsichtiger, noch freimüthiger [zu redigieren], 
als es das 'Pester Journal' bisher gewesen. Denn für uns und unsere Rédaction ist es 
nunmehr eine journalistische Ehrensache zu beweisen, daß der Geist das Blatt 
macht und nicht der Titel.4 

Zu einer ausführlichen Stellungnahme des journalistischen Programms kam es nicht, denn es 
sollte die Kontinuität der bereits beim Pester Journal angewandten journalistischen Praxis auf
rechterhalten werden: „Mit einem Wort: unser Blatt wird ein ehrliches Volksblatt sein (...)",5 

oder wie als Ergänzung hinzugefügt wurde: das Blatt soll „der wahre, unerschrockene Ausdruck der 
öffentlichen Meinung" sein.6 Nicht zuletzt sah es seine Funktion auch darin, anstelle des Pester 
Journal zu informieren: „Heute, da dieses Blatt unter dem Drucke einer unfähigen und schüler
haften Redaktion täglich mehr dahinsiecht, ist es doppelt nothwendig, einen vollen Ersatz dafür 
zu schaffen".7 Das Journal versprach, „täglich ein und einen halben Bogen stark" zu erscheinen und 
„ausser dem bisherigen reichen politischen, kommunalen, feuilletonistischen und volkswirthschaft-
lichen Material täglich auch eine Separate Roman- und Feuilleton-Zeitung" anzubieten.8 

Als „Eigenthümer und Verleger" waren Ignatz Schnitzer und Max Konody verzeichnet, wobei 
Schnitzer auch den Posten des verantwortlichen Redakteurs innehatte.9 Die Redaktion, Adminis
tration und Expedition (Abteilung für Anzeigen) residierte in der Göttergasse Nr. 9. Das Journal 
erschien zu Beginn in 8000 Exemplaren, die erste Nummer erreichte einen Absatz von über 5000 
Exemplaren.10 Für das Abonnement waren jährlich fl. 12, monatlich fl. 6, vierteljährlich fl. 3 und 
monatlich fl. 1 bedacht, die einzelnen Nummern waren für vier Kronen zu beziehen.11 

1.2 (Constitutionelles) Neues Pester Journal 

Nach zwei Monaten des Bestehens des CPJ sah sich die Redaktion doch gezwungen, „um Ver
wechslungen vorzubeugen", den Namen des Blattes in (Constitutionelles) Neues Pester Journal 
umzuändern.12 Die Namensänderung brachte nur eine Veränderung mit sich: Das Blatt gewann an 

weise das 'Pester Journal' fliehen und unser 'Constitutionelles Pester Journal' aufsuchen." = CPJ 
1. Jg, Nr 23 v. 6. August 1872, S. 4-5. Der Ton schien sich etwas gemildert zu haben, als K. E. 
Franzos zum Chefredakteur des alten PJ ernannt wurde und den Gebrauch eines anständigen Tons, 
„wie er auch unter Konkurrenzblättern möglich", forderte. Siehe CPJ 1. Jg, Nr 25 v. 8. August 
1872, S. 5. K. E. Franzos' Name erschien im Blatt nicht (nur der des verantwortlichen Redak
teurs, Stephan Méthy), und er sah sich gezwungen, diesbezüglich eine Erklärung abzugeben, in 
der er den persönlichen Vorwürfen und Polemiken ein Ende setzen wollte. Siehe (altes) PJ Nr 
184 v. 7. 8. 1872, S. 4-5. Ende August 1872 wurde der neue Eigentümer des alten PJ Sigismund 
Bródy. Bekanntgegeben in: Nr 199 v. 27. 8. 1872, S. 1. Das alte PJ hat seine Tätigkeit mit dem 
24. September 1872 eingestellt. 

4 CPJ 1. Jg, Nr 1, S. 1. Hervorhebung im Original. 
5 Ebd. Hervorhebung im Original. 
6 CPJl . Jg , Nr 16 v. 28. Juli 1872, S. 1. 
7 CPJ 1. Jg, Nr 16 v. 28. Juli 1872, S. 1. 
8 CPJ 1. Jg, Nr 39 v. 27. August 1872. Hervorhebung im Original. 
9 Ab 1. Jg, Nr 43 v. 31. 8. 1872, S. 5 sind die beiden als „Herausgeber und Verleger" 

verzeichnet. 
10 CPJ 1. Jg, Nr 2 v. 12. Juli 1872, S. 1. 
11 CPJ 1. Jg, Nr 1, S. 1. Die Pränumerations-Anzeige wurde in den nächsten Tagen oft wiederholt. 
12 (Constitutionelles) Neues Pester Journal (des Weiteren: CNPJ), 1. Jg, Nr 53 v. 12. Septem

ber 1872, S. 1. 
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Stärke und erschien täglich anstelle von anderthalb Bogen bereits zwei Bogen stark, was der 
inhaltlichen Gestaltung zugute kam.I3 Für diese konnten noch zusätzliche journalistische Kräfte 
gewonnen werden, nachdem das alte Pester Journal zu erscheinen aufgehört hatte.14 Gleichzeitig 
war die Redaktion bestrebt, „zu diesen internen Kräften auch nach außen hin eine Anzahl der werth-
vollsten Verbindungen zu fügen, welche sowohl dem politischen und volkswirthschaftlichen, wie 
auch insbesondere dem feuilletonistischen Theile unseres Blattes zu Gute kommen werden".15 

Sowohl finanziell als auch vom Personenbestand her gut gewappnet, formulierte die Redaktion 
ihre Zielsetzung: 

So glauben wir muthig auf unser Ziel lossteuern zu können, ein wahrhaft volks
tümliches, nach allen Richtungen hin unabhängiges, frisches und ehrliches Volks
blatt zu schaffen, welches den Leser nicht nur möglichst gut unterichtet, sondern 
auch in möglichst anregender Weise unterhält.16 

Nahm die kontinuierliche Zwietracht mit dem alten Pester Journal allmählich ein Ende, musste 
ein weiterer Unfug beseitigt werden. Nach Einstellung des Blattes bediente sich das Pester Tage
blatt des Namens „Pester Journal" und versuchte das CNPJ damit zu erpressen, das widerum 
gerichtliche Schritte einleitete, „um diesem skandalösem Treiben ein Ende zu machen".17 

Zu Jahresende berichtete das Blatt über notgedrungene technische Neuerungen, von der An
schaffung „einer großen Presse im Style jener der 'Neuen freien Presse'. (...), der einzigen 
derartigen in Pest", die in der Druckanstalt der Gebrüder Deutsch in Betrieb gesetzt wurde.18 Davon 
wurde erwartet, dass das Journal „so früh wie kein anderes in Pest" erscheine, „vom 1. Dezember 
ab täglich um '/2 5 Uhr Morgens."19 Im November des Jahres 1872 verließ die Redaktion die 
Räumlichkeiten in der Göttergasse und verlegte ihren Sitz in die Zweiadlergasse Nr. 14.20 Auch 
die Besitzverhältnisse änderten sich: Schnitzer und Konody waren seit dem 3. September 1872 
nur noch als Herausgeber, nicht mehr als Heraugeber und Verleger verzeichnet21, ab Oktober war 
Ignaz Schnitzer der verantwortliche Redakteur und der Herausgeber des Organs.22 Kurz danach 
erschien die „Guttenberg-Zeitungs-Verlags-Gesellschaft" als Eigentümer, wobei als Leiter der 
Administration Max Konody angegeben wurde.23 Ein Jahr später fungierten H. Rechtnitz und Dr. 
L. Rosenberg als Eigentümer.24 Ab Oktober 1873 war wieder I. Schnitzer Herausgeber und 
verantwortlicher Redakteur.25 

CNPJ 1. Jg, Nr 56 v. 15. September 1872, S. 1. 
CNPJ 1. Jg, Nr 64 v. 25. September 1872, S. 1. 

15 Ebd. 
16 Ebd. 

CNPJ 1. Jg, Nr 66 v. 27. September 1872, S. 1. 
CNPJ 1. Jg, Nr 123 v. 1. Dezember 1872, S. 5. 
Ebd. 

18 CNPJ 1. Jg, Nr 66 v. 27. September 1872, S. 1. 
19 Ebd. 
20 CNPJ 1. Jg, Nr 105 v. 12. November 1872, S. 1. Administration und Expedition blieben aber in 

der Göttergasse Nr. 9. Ab dem 2. Jg, Nr 230 v. 8. Oktober 1873 sind sie wieder unter Göttergasse 
Nr. 9. verzeichnet. 

21 CNPJ 1. Jg, Nr 45 v. 3. 9. 1872, S. 5. 
22 CNPJ 1. Jg, Nr 73 v. 5. 10. 1872. 
23 CNPJ 1. Jg, Nr 83 v. 17. 10. 1872, S. 5. Schriftweise wechselhaft: Guttenberg oder Guten

berg. Ab 2. Jg, Nr 50 v. 1. 3. 1873 erscheint der Eigentümer nicht mehr. 
ÏA CNPJ 2. Jg, Nr 216 v. 21. 9. 1873, S. 6. 
25 CNPJ 2. Jg, Nr 228 v. 5. 10. 1873, S. 5. 
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Diese Fakten konnten dem Journal entnommen werden. Ede Neumann macht noch auf folgende 
Umstände aufmerksam: 1872 war Wien bereits im Weltausstellungsfieber. Neue Aktiengesell
schaften und Banken wurden gegründet, u.a. auch die „Franco Bank", die durch den Ankauf des 
(Constitutionellen) Neuen Pester Journal und des Ungarischen Lloyd auf gewisse Kreise Einfluss 
ausüben wollte. Diese Organe verfügten jedoch nicht über einen großen Leserkreis. Die Bank war 
bestrebt, Sigismund Bródy von der Fusion des (alten) Pester Journal mit dem CNPJ zu überzeugen. 
Bródy verkaufte das Blatt für 60.000 Forint an die Franco Bank und die Fusion kam zustande. 
(Bródys Blatt erschien zuletzt am 24. 9. 1872). 1873 wurde infolge des Börsenkrachs (9. Mai) 
auch die Franco Bank liquidiert und der Verlag an die Redaktionsmitglieder verkauft.26 Die drei 
neuen Besitzer wurden Sigismund Bródy mit fünf, Ignaz Schnitzer mit vier und Pál Zilahi mit 
einem Anteil. Bródy wurde zum Chefredakteur und verantwortlich für die politischen Artikel, 
Schnitzer stand an der Spitze des lokalen und des belletristischen Ressorts, und Zilahy war für die 
politische Berichterstattung, die parlamentarischen Berichte inbegriffen, zuständig.27 

1.3 Das journalistische Programm 

Wie es von den Herausgebern des Journals des Öfteren betont wurde, waren sie nie bestrebt, 
ihr journalistisches Programm detailliert im Blatt darzustellen. Anderthalb Jahre nach der Grün
dung des Blattes konnten jedoch in einer ganze Seite füllenden Anzeige - eigentlich auf dem Terrain 
der Konkurrenz, in den Spalten des Pester Lloyd - die journalistisch maßgebenden Richtlinien 
des CNPJ gesichtet werden.28 Allerdings wurde auch in diesem Fall gleich zum Auftakt mitgeteilt, 
dass die Kundgebung eines Programms als überflüssig erscheint: 

Ein Blatt, dessen Auflage die zehn Tausend übersteigt, hat es nicht nothwendig, 
ein Programm zu geben. Jede Nummer des 'Neuen Pester Journal' ist ein Programm, 
das in allen Kreisen der Bevölkerung, in allen Schichten der Gesellschaft gelesen 
wird. Daß unser Programm gekannt und gewürdigt wird, beweist uns der Umstand, 
daß die Auflage des 'Neuen Pester Journal' in den letzten drei Monaten um mehr 
als drei Tausend gestiegen ist. Indem wir daher beim Herannahen des neuen Jahres 
uns vertrauensvoll an das große Lesepublikum wenden, wollen wir nur ganz kurz 
die Prinzipien andeuten, von denen wir uns in unserer Wirksamkeit leiten lassen.29 

Das Journal plädiert für die politische Unparteilichkeit, will nicht als Sprachrohr einer Partei 
fungieren: 

'Das Neue Pester Journal' ist kein Blatt einer Partei, noch viel weniger das Blatt 
einer Roterie. In vollständiger Unabhängigkeit dient es ausschließlich den Interessen 
der Wahrheit und des öffentlichen Wohles.30 

26 NEUMANN, Ede: A fővárosi napisajtó fejlődése [Die Entwicklung der hauptstädtischen Pres
se]. = Typographia Nr 7 v. 16. 2. 1923, S. 2. 

27 NEUMANN, Ede: ebd, Nr 8 v. 23. 2. 1873, S. 2. 
28 Pränumerations-Einladung auf das politische Tageblatt: „NEUES PESTER JOURNAL. " = 

Pester Lloyd, 20. Jg, Nr 292 v. 20. Dezember 1873, S. 4. Hervorhebung im Original. Stark ver
kürzte Versionen des Programms sind auch in CNPJ 2. Jg, Nr 285 v. 24. Dezember 1873, S. 3 zu 
lesen sowie 3. Jg, Nr 292 v. 22. Dezember 1874, S. 1. 

29 Ebd. Hervorhebung im Original. 
30 Ebd. 
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Trotz verkündeter Unparteilichkeit bezieht es Stellung zu der aktuellen politischen Lage und 
gibt seine Parteisympathie kund: 

Das 'Neue Pester Journal' vertritt die Anschauung, daß das Land nicht für die Re
gierung, sondern die Regierung für das Land da sei. Und ebenso verhält es unser 
Blatt mit den Parteien. Keine Partei hat ausschließliches Privilegium auf die Leitung 
des Landes, zum allermindesten eine solche, deren Existenz nur durch künstliche 
Mittel aufrechterhalten wird. An die gegenwärtige Deákpartei, wie sie sich muth-
und kraftlos, in Fraktionen zerrissen, von dem Gifte der Korruption angefressen, 
dem Lande präsentirt, knüpft uns bloß die Gemeinsamkeit des Ausgangspunktes. 

Am nächsten stehen wir der Partei Ghyczy's, dem Zentrum. Wir wollen, wie 
diese, eine starke, aber liberale Partei. Mit dem Liberalismus muß nicht unbedingt 
die Schwäche gehen: im Gegentheil, für uns bedeutet der Liberalismus: Ordnung, 
Rechtssicherheit, Sparsamkeit, geregelte Staatsfinanzen, eine starke und eben 
deshalb geachtete Regierung, und reine Hände. 

Für diese Säulen eines gesicherten Staatslebens werden wir eintreten, frei und 
entschieden, in jenem Ton der Wahrheit und Offenheit, der uns bereits so zahlreiche 
Freunde erworben hat.31 

Die jeweilige Regierung soll sich darauf gefasst machen, dass ihr Tun und Handeln permanent 
vor den Augen der Öffentlichkeit geschieht, deren Augenmerk sich unerbittlich auf Sünden und 
Mängel richtet: 

Wir werden unserer Regierung Tag für Tag einen Spiegel ihres Thuns und Lassens 
vorhalten; wir werden die Sünden und Mängel in unserer Verwaltung unerbittlich 
aufdecken, die bureaukratische Willkür und Komitats-Paschawirtschaft bis in ihre 
geheimsten Schlupfwinkel verfolgen; den Schlendrian, die verdrossene Schablonen-
wirthschaft in unseren Aemtern unermüdlich befehden; wir werden die Korruption 
geißeln, auf welchem Gebiete und an welcher Stelle wir ihr auch begegnen. 

Das Organ setzt sich auch für das Wohl der Hauptstadt ein, damit diese sich zu einer Hauptstadt 
europäischen Ranges entfalten kann und zum Vorbild anderer ungarischer Städte werde: 

Die Grundprinzipien unserer politischen Haltung gelten zum größten Theile auch 
bezüglich der Stellung, welche wir gegenüber den 

Kommunalinteressen 
einnehmen. Auch bei der Verwaltung Budapest's sind es die Ordnung, die Rechtssi
cherheit, die Sparsamkeit, geregelte Finanzen und reine Hände, die wir als die uner
läßlichsten Erfordernisse dafür betrachten, daß die große Haupstadt Ungarns sich 
auch zu einer Großstadt im europäischen Sinne des Wortes entwickle. Unsere Stimme 
hat sich - wir dürfen dieß wohl sagen - in Angelegenheiten, welche die hauptstädti
sche Kommunalverwaltung betreffen, bereits einigen Einfluß erworben. Wir werden 
diesen Einfluß immer dahin geltend machen, daß die Großkommune Budapest in jeder 
Beziehung den Gemeinden der Provinz als würdiges Vorbild voranleuchte.33 

Ebd. Hervorhebung im Original. 
Ebd. Hervorhebung im Original. 
Ebd. Typografie des Originals. 
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Der Wirtschaftsteil des Blattes soll eine Erweiterung erfahren, um den Kaufleuten und Gewer
betreibenden mit vielfältigen und erweiterten Berichten aus dem In- wie auch aus dem Ausland 
mehr zu dienen: 

Für die Interessenten der 
Kaufleute und Gewerbetreibenden 

werden wir in der Weise Sorge tragen, daß der nationalökonomische Teil unseres 
Blattes, - welcher sich bisher stets dadurch auszeichnete, daß er unlauterem Schwin
del jedes Wort der Unterstützung verweigerte - von Neujahr ab eine entsprechende 
Erweiterung erfahre. Dadurch wird es uns ermöglicht, nicht nur telegraphische 
Berichte aus allen hervorragenden Handelsplätzen Europa's zu bringen, sondern 
auch bei ungarischen Provinzmärkten eingehendere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Unsere täglichen Berichte über die Getreide- und Effektenbörse sollen an Pünkt
lichkeit und Korrektheit Nichts zu wünschen übrig lassen.34 

Das Blatt setzt sich als Ziel, auch unterhaltende Lektüre für die Familie zu bieten. Dafür sind 
die kleineren Nachrichten, die Feuilletons sowie die Roman- und Feuilleton-Beilage gedacht: 

Nachdem wir in Kürze dargethan, wie wir die großen Interessen des öffentlichen 
Lebens behandeln, sei uns noch gestattet zu erwähnen, wie wir 

für die Familie 
bedacht sind. Abgesehen von der stets frisch und pikant redigirten Rubrik unserer 
'Tagesneuigkeiten' im Hauptblatte und unseres täglichen Feuilletons ebendaselbst, 
haben wir mit unserer 

„Roman- und Feuilleton-Beilage" 
welche täglich dem 'Neuen Pester Journal' beigegeben wird, die Gelegenheit ge
schaffen, auch die Freunde und Freundinen (sie!) einer leichteren Lektüre in ausrei
chendstem Maße zu befriedigen. Interessante Romane, amusante kleine Feuilletons, 
sorgsam gewählte Miscellen werden hier in reichster Fülle geboten.35 

Hinzugefügt wird noch die kurze Bemerkung, dass all dieses journalistische Unternehmen von 
Spitzenkräften des Faches ausgeführt wird: 

Wir wollen nur noch erwähnen, daß wir außer unseren ständigen Mitarbeitern 
noch eine Reihe von politischen und feuilletonistischen Schriftstellern von hervor
ragender Bedeutung für unser Unternehmen gewonnen haben. Für den politischen 
Theil unseres Blattes arbeiten publizistische Kräfte ersten Ranges; für den feuille
tonistischen die beliebtesten Namen der hiesigen und Wiener Journalistik.36 

Das Blatt wird als das „billigste Tageblatt" bezeichnet, das „nur die Hälfte des Abonnement
preises der andern politischen Tageblätter [koste]" und „das Halten jedes anderen Blattes über
flüssig machen [solle]".37 

34 Ebd. Hervorhebung im Original. 
35 Ebd. Hervorhebung im Original. 
36 Ebd. Hervorhebung im Original. 
37 Ebd. 



Közlemények 247 

].4 Neues Pester Journal 

Das Wort „Constitutionelles" wird bei der Benennung des Organs ohne jeglichen Kommentar 
seit dem 10. September 1874 weggelassen.38 Herausgeber und verantwortlicher Redakteur ist wei
terhin I. Schnitzer. Bereits im Sommer 1874 erfolgte die Übersiedlung der Administration und 
Expedition in den Leopoldstädter Kirchenplatz Nr. 2, in das Leitner80'16 Haus.39 Das bedeutete 
gleichzeitig das Hinüberwechseln in die Druckerie von Leitner, wo das Blatt in ca. 9.000 Exem
plaren gedruckt wurde.40 Am 14. 3. 1875 erfolgte abrupt die Übersiedlung in die Pesti Részvény
nyomda. Am folgenden Tag verkaufte Leitner seine Druckerei an Sigismund Bródy, der diese 
unter dem Namen „Hungária könyvnyomda és kiadóvállalat" weiterführte. 

Die Zeitung konnte für den bei der Gründung festgelegten Preis bezogen werden. Eine Preis
änderung erfolgte erst, als das NPJ ab dem 20. Juli 1876 auch am Montag erschien.41 

Zu den ungarischen Mitarbeitern des Neuen Pester Journal gehörten u.a.42 Antal Janisch, Hu
go Klein, Ede Mautner, Miksa Schlesinger, Ignaz Schnitzer, Adolf Silberstein, Albert Sturm, 
István, Arnold Vértessy.43 

1.5 Die Gliederung des Blattes 

Wie bereits aus dem journalistischen Programm von Ende 1873 hervorgeht, ist die Berichter
stattung primär für die Gebiete Politik, Kommunalinteresse und Volkswirtschaft vorgesehen, 
wobei auch der Unterhaltung Sorge getragen wird. Dieser Leitgedanke nahm auch Einfluss auf 
die Gestaltung der Rubriken: 

Wir bringen, wie jedes große Blatt, täglich zwei, auch drei Leitartikel, einen er
schöpfenden Reichstagsbericht, wir registriren sämmtliche Erscheinungen des politi
schen Lebens im In- und Auslande, unser Feuilleton ist ein buntes und abwechs
lungreiches, unsere Tagesneuigkeiten und Miszellen sind mit großer Sorgfalt gewählt, 
jede Nummer unseres Blattes hat eine Romanbeilage, wir bringen Original-Tele
gramme aus allen Centren der politischen Welt. Kurz, wir bieten um den möglichst 

38 NPJ Nr 205 v. 10.9.1874. 
39 Nr 126 v. 4. Juni 1874. 
40 NEUMANN, Ede: A fővárosi napisajtó fejlődése [Die Entwicklung der hauptstädtischen 

Tagespresse]. Folge VIII. = Typographia Nr 9 v. 2. 3. 1923, S. 2. 
41 NPJ Nr 167 v. 20. 7. 1876. Der Preis beträgt fl.14- 7-3,5-1,2. 
42 Bezieht sich auf den behandelten Zeitraum. Keine vollständige Liste der Mitarbeiter. Kon

sultiert wurde: SZINNYEI, József: Magyar írók élete és munkái [Das Leben und Werk ungarischer 
Schriftsteller]. Bp. 1980-1981. (Reprint). Des Weiteren: (Sz), Band- und Seitenzahl. 

43 Antal Janisch (fl876): Verfasste hauptsächlich seine Erlebnisse über Amerika (Sz, 5, 357); 
Hugó Klein (geb. 1853): Feuilletonist, Kritiker (SZ, 6, 500f); Ede Mautner (1824-1889): Feuille
tonist und Theaterkritiker (Sz, 8, 907); Miksa Schlesinger (geb. 1846): Mitarbeiter (Sz, 12, 450); 
Ignaz Schnitzer (1839-1892): Gründer des Blattes, Mitarbeit von 1869 bis 1880, danach zog er 
nach Wien und schickte noch weitere fünf Jahre Feuilletons dem Blatt zu. (SZ, 12, 539f); Adolf 
Silberstein (1845-1899): Mitarbeiter zw. 1874 und 1880, ausgezeichneter Übersetzer (Sz, 12, 
1008-1012); Albert Sturm (geb. 1851): Feuilletonist und Leiter der Rubrik „Gerichtshalle" (Sz, 
13, 99f); István Toldy (1844-1879): Veröffentlichungen; bei SZINNYEI nicht erwähnt (Sz, 14, 
233-237); Arnold Vértessy (1836-1911): Veröffentlichungen; bei SZINNYEI nicht erwähnt. (Sz, 14, 
1153-1157). 
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geringen Preis ein Blatt, das nach jeder Richtung hin gemäß den Anforderungen eines 
großen Blattes eingerichtet ist.44 

Die ersten drei Seiten des Blattes werden der umfassenden politischen Berichterstattung ge
widmet. Gleich auf der ersten Seite, über dem Strich, ist ein Leitartikel untergebracht, auf der 
zweiten folgen die Berichte aus dem Reichstag und kleinere Artikel. Auf dem nächsten Blatt sind 
die in überwiegendem Teil außenpolitischen Artikel situiert, bei wichtigeren Anlässen von einem 
Spezial-Berichterstatter zugesandt. Falls noch Platz vorhanden ist, sind hier der „Lokal-Anzeiger" 
und die ,,Städtische[n] Neuigkeiten sowie die „Tagesneuigkeiten" zu lesen. Letztere Rubrik erfährt 
ihre Fortsetzung oft auf Seite vier, wo noch die Meinungen der Leser („Stimmen aus dem Volke"), 
die „Vereinsnachrichten", eventuell die „Gerichtshalle" ihren Platz haben. Letztere kann auch auf 
der kommenden Seite gedruckt sein, in der Umgebung der Rubriken „Theater und Kunst", „Tele
gramme" sowie „Der kleine Kapitalist". Auf den Seiten fünf und sechs wird ausgiebig über 
Wirtschaftsnachrichten referiert: 

„Seit Kurzem hat auch die volkswirtschaftliche Rubrik unseres Blattes wesent
liche Reformen, wir können kühn sagen, Bereicherungen erfahren. 

Wir werden nach jeder Richtung hin unsere Leser nicht allein über die einzelnen 
Stadien wichtigerer volkswirthschaftlicher Fragen und durch rascheste Mittheilung 
aller Vorgänge in Finanz-, Bank- und Börsenkreisen zu unterrichten in der Lage 
sein, sondern ihnen auch authentische Geschäftsberichte und Preisnotierungen aller 
wichtigeren Handelsartikel, sowie die telegraphischen Börsen- und Waarenberichte 
aus Wien und den ausländischen Börsen- und Handelsplätzen bieten."45 

Auf Seite fünf ist noch der Name des verantwortlichen Redakteurs und des Verlegers (oder 
Herausgebers, Eigentümers) verzeichnet. Auf den Seiten sieben, acht sind zahlreiche Inserate zu 
lesen, die von leichteren Lektüren gefolgt werden: Auf den letzten Seiten des NPJ befindet sich das 
„Theater-, Vergnügungs- und Fremden-Blatt des NPJ", in das auch das „Roman- und Feuilleton-
Zeitung des NPJ" eingebettet ist. Zu betonen ist aber, dass es keine strikte Plazierung der einzel
nen Rubriken nach Seiten im Blatt vorhanden ist, das Blatt verfolgt die systematische thematische 
Gliederung nach den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Unterhaltung. 

2. Literatur im Neuen Pester Journal 

Anknüpfend an die Gliederung des Blattes wird es ersichtlich, dass im Blatt auch für Unter
haltung reichlich Platz eingeräumt wurde. Dem Publikum wurden Feuilletons auf die übliche 
Weise, unterm Strich, angeboten, begonnen auf der ersten Seite und fortgesetzt auf der zweiten 
und dritten, eventuell in der Beilage. Hatte sich etwas im kulturellen Leben ereignet, wurde davon 
in den kleineren Rubriken (Tagesneuigkeiten; Theater, Kunst und Literatur) berichtet. Nach zwei 
Monaten des Bestehens wurde die „Roman- und Feuilleton-Zeitung"46 dem Blatt beigefügt, wo 
neben Feuilletons in erster Linie Fortsetzungsromane gedruckt wurden. 

Betrachtet man die literarischen Beiträge der Zeitspanne 1872-1878, gelangt man zur Feststellung, 
dass das Blatt die Beiträge aus der Nationalliteratur in guter Übersetzung und über die ungarische 
Literatur- und der gesamten Kulturlandschaft von namhaften Feuilletonautoren veröffentlich-

NPJ 3. Jg, Nr 292 v. 22. Dezember 1874, S. 1. 
NPJ 3. Jg, Nr 216 v. 23. September 1874, S. 1, wiederholt u.a. in Nr 217. 
NPJ 1. Jg, Nr39v. 27. 8. 1872. 
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te.47 Mit den Primärtexten aus der ungarischen Literatur im Pester Lloyd konnte es jedoch nicht 
mithalten: Mór Jókai war in der untersuchten Epoche jedes Jahr im Lloyd präsent, im NPJ dagegen 
kaum. 1873 wurde von ihm in der Feuilleton-Sparte „Auf der Soirée des Königs" veröffentlicht.48 

1874 wurden mehrere Jokai-Beiträge aus anderen Organen entnommen. Beim Abdruck von „Auf 
der Wiener Börse" kam es zur Bemerkung: 

Jókai, der bekanntlich dieser Tage eine Reise nach Berlin angetreten, eröffnet 
heute im 'Hon' eine Reihe von Feuilletons über seine Reise. Wir greifen aus der uns 
vorliegenden ersten Serie die obige humorvolle Skizze heraus.49 

Sein Beitrag „Bismarck und ein ungarischer Romanschriftsteller" wurde als Leitartikel veröf
fentlicht.50 Die „Zwei Geschichten von Petőfi"51 wurden aus Jókais Tarka élet, der Beitrag „Ein 
Druckfehler" dem Üstökös52, „Sobri Jóska's Gefangennehmung"53 dem Hon und im Jahre 1876 
„Eine Sträflings-Kolonie" dem Életképek54, entnommen. Das Gedicht „Apotheose" gelang 1877 
zum Druck.55 In diesem Jahr kam es auch zur Veröffentlichung seiner Erzählungen 'Görög tűz'/ 
'Griechisches Feuer'; sie wurde in der Rubrik für Tagesneuigkeiten bereits mehrere Wochen vor 
Beginn angekündigt.56 Der ganze Titel lautet: „Griechisches Feuer. Erzählungen aus der Ge
schichte allerlei rechtgläubiger Völker. Von Moriz Jókai." Hinzugefügt wird: „Vom Verfasser 
autorisirte Uebersetzung. - Nachdruck verboten. D. Red."57 

Von János Arany findet man die Ballade „Das Bahngericht", in Übersetzung von Albert Sturm.58 

Breitgefächerter war die Tätigkeit des NPJ was die Vermittlung der Produkte der Weltliteratur 
anbelangt.59 Das Blatt brachte zahlenmäßig wesentlich mehr Originalveröffentlichungen von 
deutschsprachigen Autoren als der Pester Lloyd. Ada Christen veröffentlichte nur im NPJ; im 
überwiegenden Teil erschienen von ihr deutlich gekennzeichnete Original-Feuilletons.60 Sacher-

47 U.a. über die Kisfaludy-Gesellschaft, Jókai, E. Szigligeti, Baron J. Eötvös, Petőfi, F. Pulszky, 
F. Toldy, Baron S. Kemény, P. Gyulai, E. Tóth, Graf G. Zichy, J. Arany, G. Csiky, G. Heckenast. 

48 NPJ 2. Jg, Nr 266 v. 2. 12. 1873, S. 1-2. 
49 NPJ 3. Jg, Nr 45 v. 25. 2. 1874, S. 1-2. 
50 NPJ 3. Jg, Nr 51 v. 4. 3. 1874, S. 1. 
51 NPJ 3. Jg, Nr 175 v. 2. 8. 1874, S. 2-3. 
52 NPJ 3. Jg, Nr 192 v. 25. 8. 1874, S. 3. 
53 NPJ 3. Jg, Nr 214 v. 20. 9. 1874, S. 3-4. 
54 NPJ 5. Jg, Nr 227 v. 18. 9. 1876, S. 1-2. 
55 NPJ 6. Jg, Nr 271 v. 30. 9. 1877, S. 1. 
56 NPJ 6. Jg, Nr 145 v. 27. 5. 1877, S. 5. 
57 NPJ 6. Jg, Nr 156 v. 7. 6. 1877, S. 1-2. Ende : Nr 189 v. 10. 7. 1877, S. 1-2. 
58 NPJ 7. Jg, Nr 67 v. 8. 3. 1878, S. 1. 
59 Im Blatt wurden auch viele Feuilletons zum Leben und Werk einzelner Literaten veröffent

licht. Was die deutschsprachige Literatur angeht, u.a. über Goethe, Anzengruber, Grillparzer, H. 
v. Fallersleben, Heine, Lenau, Fr. Spielhagen, A. Grün, H. Laube, Gutzkow; über französische 
Literaten: über Sardou, Jules Janin, V. Hugo, Dumas, G. Sand, Voltaire, A. Daudet, Corneille; 
des Weiteren über Petrarca, Byron und Björnstjerne Björnson. 

60 Magdalena, begonnen = NPJ Nr 139 v. 19. 12. 1872, S. 1-2, Ende: Nr 142 v. 22. 12. 1872, 2. 
Beilage; Letzte Liebe. = NPJ Nr 233 [falsche Numerierung] v. 5. 11. 1873, S. 1-3; Unter der 
Schminke, = Nr 264 v. 29. 11. 1873, S. 1-3; Eine Christnacht. = Nr 286 v. 25. 12. 1873, S.l-3; 
Irrlichter. = Nr 54 v. 7. 3. 1874, S. 1-3; Im rothen Salon. = NPJ Nr 94 v. 25. 4. 1875, S. 1-3; Ein 
Nachtbild. = Nr 134 v. 13. 6. 1875, S. 1-3; Ein Stammbuch Deák's. = NPJ Nr 149 v. 29. 6. 1875, 
S. 1-2; Dichtende Aristokratinen. = NPJ Nr 164 v. 17. 7. 1875, S. 1-2; Ein Bekenntniß. (sie!), = NPJ 
Nr 324 v. 24. 12. 1876, Beilage. Nicht als Original-Feuilleton sind verzeichnet: Ein Christabend. 
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Masoch war in beiden Organen vertreten, im NPJ überwiegen allerdings nicht die Original-Feuil
letons.61 Seine Frau, Wanda Dunajew, meldete sich im Jahre 1874 mit zwei Original Beiträgen.62 

Von Karl Emil Franzos, dem ehemaligen Chefredakteur des alten, eingestellten Pester Journal, 
erschienen mehrere Beiträge im Jahre 1873, jedoch handelt es sich um Übernahmen.63 

P. K. Rosegger publizierte nur drei Kurzgeschichten 1874 im PL, war jedoch für das NPJ von 
1872 bis 1876 permanent tätig; 1875 veröffentlichte er im Blatt neun Mal unterm Strich. Sämtli
che der hier edierten Werke fanden später - oft erweitert - Aufnahme in seine Novellensamm
lungen. Ohne die Aufgabe der Rosegger-Forscher vorwegzunehmen, sollen an dieser Stelle einige 
Beispiele aufgeführt werden. Sein Werk „Dreihundert vierundsechzig und eine Nacht" lässt sich 
auch im Sammelband „Waldheimat" nachlesen.64 Dass Rosegger im Blatt veröffentlichte, wurde 
seitens der Redaktion sehr geschätzt und folgenderweise kommentiert: 

Wir glauben den zahlreichen Lesern unseres Blattes gewiß keine angenehmere 
Ueberraschung breiten zu können, als indem wir ihnen durch die vorliegende reizen
de Skizze den Beweis liefern, daß auch Meister Rosegger uns seine schätzenswerthe 
Unterstützung zu Theil werden läßt. D. Red.65 

In einer Anzeige wurde auch auf die Neuerscheinung seines Volkskalenders aufmerksam gemacht: 

Neuer illustrirter Volkskalender für 1873. 
In allen Buchhandlungen zu haben: 

Das neue Jahr. 
Deutscher Volkskalender für Oesterreich- Ungarn. 

Von 
P. K. Rosegger. 

160 Seiten mit 34 Bildern. - Preis geheftet 60 kr.66 

= NPJ Nr 143 v. 24. 12. 1872, S. 1-2; Ein Vagabund. = NPJ Nr 65 v. 19. 3. 1873, S. 1-3 sowie 
Im Armenhause. Ein Bild aus dem Leben. = NPJ Nr 115 v. 22. 5. 1875, S. 1-3. 

61 Allein wurde Eine Schreckensfahrt. Lebensbild aus Ostgalizien; als Original-Feuilleton an
gegeben. = NPJ Nr 57 v. 11. 3. 1874, S. 1-3. Des Weiteren handelt es sich um Übernahmen: Der 
Pelt von Königin von Palmyra. = Nr 62 v. 22. 9. 1872, Beilage; Ein frommer Bandit. = Nr 112 v. 
15. 5. 1873, Beilage. Zwei Werke wurden aus seinen „Sozialen Sittenbildern" entnommen: Vor
märzliche Polizei-Geschichten. = Nr 209 v. 13. 9. 1873, Beilage sowie Ein interessantes Duell. 
Aus den Papieren eines Polizeibeamten. = NPJ Nr 216 v. 21. 9. 1873, B. 

62 Der Klub der Grausamen. = NPJ Nr 10 v. 14. 1. 1874, S. 1-3 und Der Roman eines Mön
chen. = NPJ Nr 66 v. 21. 3 1874, S. 1-3. 

63 Die Werke Chinesisches. = NPJ Nr 72 v. 28. 3. 1873, S. 1-3 und Indisches. = NPJ Nr 54 v. 
5. 3. 1873, S. 1-2 sind als Original-Feuilletons bezeichnet. Ansonsten handelt es sich um Über
nahmen: Geschichten meiner Großmutter I-V, zwischen Nr 3 v. 4. 1 und Nr 31 v. 7. 2. 1873; 
Graf und Wildschütz. Eine lustige Geschichte. = Nr 56 v. 7. 3. 1873, S. 1-2; Ein Mitglied der 
„Thérèse". Eine Geschichte aus der Bach-Zeit. = Nr 58 v. 9. 3. 1873, S. 1-2; Wessen Schuld. 
Eine alltägliche Geschichte. = Nr 63 v. 16. 3. 1873, S. 1-2 sowie Geheilt! Eine Geschichte für 
Witwen. = Nr 67 v. 21. 3 1873, S. 1-2. 

64 Erschienen im NPJ Nr 20 v. 2. 8. 1872, S. 1-3. Im Buchformat: Waldheimat. Erzählungen 
aus der Jugend. Bd. 1. Leipzig: Staackmann o. J ('1877), S. 221-277. 

65 Ebd, Nr 20. 
66 NPJ Nr 126 v. 5. 12. 1872, S. 8. Fortsetzung des Textes: Mit Beiträgen von Robert HAM-

MERLING, L. GRUBER, Julius PEDEZAMI, P. K. ROSEGGER, Adalbert STIFTER, Emile Mario VACANO 
und Adolf WEISS. Gustav Heckenast's Verlagsbuchhandlung, Pest. 
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„Auf Pompeji's Trümmerstätte"67 sowie „Der Dom des heiligen Petrus"68 wurden abermals im 
Band „Am Wanderstabe" gedruckt. „Das Geheimniß von Orsova. Nach den Mittheilungen eines 
Emigranten"69 erschien in Roseggers Sammlung , Allerhand Leute" unter dem Titel „Der Emigrant".70 

Drei Geschichten über Adelsberg wurden mit unveränderten Titeln in die Ausgabe „Feierabende" 
aufgenommen.71 Daneben kam es noch zur Veröffentlichung zahlreicher Original-Feuilletons.72 

Eines wurde aus dem oben erwähnten Kalender entnommen: 

Wir entnehmen diese niedliche Erzählung dem soeben im Verlage von Gustav 
Heckenast in Pest erschienenen zweiten Jahrgang des von Rosegger herausge
gebenen trefflichen Volkskalenders: 'Das neue Jahr.' - D. Red.73 

Bei den Fortsetzungsromanen bevorzugte der Pester Lloyd Produkte französischer Autoren, das 
Neue Pester Journal dagegen übernahm neben zahlreichen französischen Romanen auch sämtli
che Ergüsse englischer Romanciers. Häufig wurden die Werke anonym veröffentlicht, der Name 
des Übersetzers wurde selten bekannt gegeben, was auch auf das Niveau dieser Abdrucke schließen 
lässt. 

Von deutschen Autoren wurde Karl Haffners „Ein Vampyr oder Spanien und Ungarn"74 sowie 
Edmund Karls „Die Geheimnisse von Pest u. Ofen" gedruckt.75 Da sich bei zwei Werken weder 
Autor noch Übersetzer ausfindig machten lassen, und auch der Satz „Roman aus dem Englischen 
/Französischen" fehlt, entstammen diese vermutlich deutschsprachigen Autoren. Die Ankündi
gung des Werkes „Dunkle Schicksale"76 ließ lediglich verlauten: „Wir glauben zur Empfehlung 

67 NPJ Nr 115 v. 23. 11. 1872, S. 1-2, im Buch von P. K. ROSEGGER: Am Wanderstabe. Wi
en/Paris/Leipzig, Hartleben, 1882, betitelt als In den Ruinen von Pompe}, S. 368-375. 

68 NPJ Nr 133 v. 13. 12. 1872, B. im Buchformat: s. oben (Am Wanderstabe), betitelt als Von 
der Kirche des heiligen Petrus, S. 346-353. 

69 NPJ Nr 120 v. 25. 5. 1876, S. 1-2. 
70 Allerhand Leute. Wien/Pest/Leipzig, Hartleben 51895 (4888) S. 337-343. 
71 Feierabende. Lustige und finstere Geschichten. Wien/Pest/Leipzig, Hartleben, 41886. Der 

Adelsberger Baßgeigenkrieg. Eine wahr- und ernsthafte Geschichte. = Nr 192 v. 22. 8. 1873, B 
(die Zeitung wird wird auf Seite eins mit Nr 191 versehen) bzw. S. 210-217; Die Touristen von 
Adelsberg. Eine Begebenheit aus unseren Tagen. = NPJ Nr 235 v. 10. 10. 1875, S. 1-3 bzw. als 
Die Adelsberger Touristen. S. 184-190; Der Burgermeister (sie!) von Adelsberg. = NPJ Nr 149 
v. 2. 7. 1876, B bzw. S. 153-160. 

72 

1873: Edelweiß, Nr 13 v. 17. 1 (kein O-Feuill.); Der „Taschendrucker-Sepp". Ein leuchten
des Beispiel der Sparsamkeit. Nr 91 v. 20. 4; Der gedroschene Drescher. Nr 190; Roderich mit 
der halben Million. Nr 243 (eigentlich 233) v. 5. 11; 1874: In der HölV. Nr 189 v. 20. 8; Der 
Drachsler Joggel. Eine Sondergestalt aus dem Dorfe, Nr 204 v. 8. 9; Der Altweibersommer. Ein 
Spätherbstbild aus der Steiermark, Nr 214 v. 20. 9; Sankt Joseph der Zweite. Ein Charakterbild 
aus katholischen Landen, Nr 285 v. 13. 12; 1875: Erinnerungen eines Lärchenbaumstabes, Nr 67 
v. 23. 3; Die Wallfahrt in's Grab, Nr 117 v. 25. 5; Ein Haupttreffer, Nr 146 v. 26. 6; „An meinen 
Michel". Ein Geschichtchen aus den Bergen, Nr 171 v. 25. 7; Der letzte Schuß. Eine Geschichte 
aus den Bergen, Nr 208 v. 8. 9; Zum Tage der Heiligen, Nr 253 v. 31. 10; Wer waren wir? Ein 
Abenteuer in Ungarn, Nr 282 v. 5. 12; Im Hause des Wildschützen. Aus dem Tagebuche eines 
Freundes, Nr 298 v. 25. 12; 1876: Zwischen Schnee und Gluth. Aus dem Tagebuche eines 
Einsamen, Nr 233 v. 24. 9. 

73 NPJ Nr 243 (eigentlich 233) v. 5. 11. 1873, B. 
74 Noch im alten Pester Journal begonnen, endete in Nr 96 v. 1. 11 1872, B. 
75 Beginn: Nr 50 v. 8. 9. 1872, B, Ende: Nr 93 v. 23. 4 1873, B. 
76 Beginn: Nr 149 v. 2. 7. 1876, B Ende: Nr 236 v. 27. 9. 1876, B. 
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dieses neuen Romans nichts weiter sagen zu sollen, als daß auch diese Arbeit von demselben 
Autor herrührt, dessen Roman: 'Eine Kette durch's Leben' bei den Lesern unseres Blattes so außer
ordentlich Beifall gefunden."77 

Aus dem Französischen gelangte jährlich ein Roman zum Abdruck. Von Ponson du Terrail 
erschienen „Die Verräther",78 von Adolphe Belot „Das Feuer Weib".79 Paul Févals „Der Blut-
Schatz" erschien in Übersetzung von A. Scarneo;80 von Fortuné de Boisgobey wurde „Der Gefan
gene des Ministers" veröffentlicht.81 Bei den weiteren Fortsetzungsromanen werden lediglich die 
Übersetzer mit Familiennamen (Scarneo, Wild) angegeben.82 

Die englischen Fortsetzungsromane erschienen fast immer ohne Autorenangabe. Bei Mrs. [M. 
E.] Braddons „Die Gunst des Augenblicks"83 und bei Wilkie Collins' „Die Nebenbuhler"84 wurde 
die Ergänzung „Nach dem Englischen von A. Scarneo" hinzugefügt. Bei dem Romanen „Ein Sonn
tagskind"85 wurde lediglich das mitgeteilt, dass er denselben Verfasser wie „Ein schweres Ge-
heimniß"86 hat und bei „Eine Künstlerin"87 wurde angegeben, dass es sich dabei um den Autor von 
„Cora"88 handelt. Bei „Die Königin aus der Fremde"89 wurde hinzugefügt, dass es denselben Über
setzer wie die vorangegangenen Romane haben: „Die deutsche Übertragung entstammt derselben 
bewährten Feder, welche bisher die englischen Romane für unser Blatt bearbeitet." „Lea"90 erschien 
nach dem Englischen von Elisa Modrach, der Autor jedoch wurde nicht angegeben, lediglich: er 
„entstammt der Feder eines der beliebtesten englischen Autoren". 

ÚJVÁRI HEDVIG 

77NPJnr 148 v. 1.7. 1876, S. 4. 
78 Beginn: Nr 2 v. 12. 7. 1872, B, Ende. Nr 48 v. 6. 9. 1872, B. 
79 Beginn: Nr 186 v. 13. 8. 1873, B, Ende: Nr 218 v. 24. 9. 1873, B. 
80 Beginn: Nr 65 v. 20. 3. 1874, B, Ende: Nr 144 v. 26. 6. 1874, B. 
81 Beginn: Nr 356 v. 24. 12. 1877, B. 
82 Aus den Tiefen des Grabes. Roman nach dem Französischen. Begonnen in Nr 96 v. 26. 4. 

1873, B; Das Vermächtniss eines klugen Mannes. Roman nach dem Französischen von A. Scarneo. 
Beginn: Nr 145 v. 27. 6. 1874, B, Ende: Nr 211 v. 17. 9. 1874; Das Geheimniß des Präsidenten. 
Nach dem Französischen von H. Wild. Beginn: Nr 9 v. 13. 1. 1875, B, Ende: Nr 63 v. 18. 3. 
1875, B; Der Schatz der Philadelphier. Roman nach dem Französischen von A. Scarneo. Beginn: 
Nr 328 v. 28. 12. 1876, B, Ende: Nr 74 v. 15. 3. 1877, B; Die Libelle. Roman nach dem 
Französischen von F. Wild. Beginn: Nr 74 v. 15. 3. 1877, B, Ende: Nr 104 v. 15. 4. 1877, B. 

83 Beginn: Nr 214 v. 20. 9. 1874, B, Ende: Nr 8 v. 12. 1. 1875, B. 
84 Beginn: Nr 64 v. 19. 3. 1875, B, Ende: Nr 91 v. 22. 4. 1875, B. 
85 Beginn: Nr 273 v. 25. 11. 1875, B, Ende: Nr 41 v. 20. 2. 1876, B. 
86 Beginn: Nr 187 v. 13. 8. 1875, Ende: Nr 272 v. 24. 11. 1875, B. 
87 Beginn: Nr 343 v. 11. 12. 1878, B. 
88 Beginn: Nr 277 v. 6. 10. 0878, B, Ende: Nr 319 v. 17. 11. 1878, B. 
89 Beginn: Nr Nr 177 v. 28. 6. 1877, B, Ende: Nr 291 v. 20. 10. 1877, B. 
90 Beginn: Nr 292 v. 21. 10. 1877, B, Ende: Nr 355 v. 23. 12. 1877, B. Weitere englische 

Fortsetzungsromane: In zweiter Ehe. Beginn: Nr 105 v. 16. 4. 1877, B, Ende: Nr 179 v. 30. 6. 
1877, B; Ebbe und Fluth. Beginn: Nr 197 v. 18. 7. 1878, B, Ende: Nr 276 v. 5. 10. 1878, B. 



FIGYELŐ 

In memóriám Bodolay Géza 

Közgyűjteményi Tudományos Napok az Országos Széchényi Könyvtárban. A bicentená-
riumát ünneplő Nemzeti Könyvtárban Monok István főigazgató 2002. szept. 20-án Közgyűjteményi 
Tudományos Napok címmel útjára indította a könyvtár egyik új rendezvénysorozatát. A főigaz
gató köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Könyvtár, mint országos közgyűjtemény nemcsak 
az ünnepi évfordulóhoz kapcsolódó kiállításokon kíván együttműködni más közgyűjteményekkel, 
hanem a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét kívánja megteremteni az új rendezvénysorozattal. 
Ennek keretében nagyobb számú szakmai érdeklődő ismerheti meg vidéki közgyűjtemények mun
katársainak tudományos kutatási eredményeit, amelyek biztosítják a közgyűjteményi feladataik 
sikeres teljesítését. Ezek nemcsak helyi, hanem országos jelentőségűek is, mivel az egyes helyi 
közgyűjtemények működése összegződik az országos közgyűjteményi munka színvonalában. A szak
mai nyilvánosságnak ezért külön nyereség, ha személyes közvetítéssel is tájékozódhat a helyi köz
gyűjteményekben folyó tudományos és közművelődési tevékenységekről. Elsőként a Pápai Köz
művelődési Társaságot és a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeit 
látta vendégül a jubiláns intézmény. 

Őket és a szép számú érdeklődőt köszöntötte Koncz Erika, a NKÖM közgyűjteményi helyettes 
államtitkárasszonya és Kovács Zoltán Pápa város polgármestere is. Üdvözlő szavaikból nyilván
valóvá vált, hogy nemcsak ünnepi alkalmakkor találkoznak a közgyűjtemények eredményeivel, 
problémáival, hanem ismerik és elismerik a kevésbé látványos hétköznapi erőfeszítéseket is. Az 
üdvözlések emelkedett hangulatát fokozta a pápai Szent Cecília énekkar szereplése, valamint 
Horváth András, a pápai Református Gimnázium tanulójának szavalata. Minden egykori pápai 
diák szívesen hallgatja meg Kozma Andor „Karthágói harangok" c. versét, ami a híres kollégiumi 
történelemórát idézi fel. A költeményben Bocsor István professzor Karthágó és Róma küzdelmé
vel emlékezik és emlékeztet a szabadságharcra. A vers nem esztétikai értékével hat mindenkori 
hallgatójára, talán nem is íródott ezzel az igénnyel. Annak a szellemiségnek kívánt emléket állíta
ni, amit a Református Kollégium tanárai igyekeztek tanítványaikba tovább örökíteni. 

A jelenkori kollégium tanárait most egy matematikus képviselte, aki szintén egy 200 éves ün
nepeltnek a jövőt előlegező gondolataira irányította a figyelmet. Őt éppoly feszült figyelemmel 
hallgatta a közönség, mint egykor Bocsor Istvánt. Dr. Kálmán Attila igazgató úr nehezebb hely
zetben volt, mint másfélszázados elődje. Bolyai János „Ujj más világa" c. előadásában nem tá
maszkodhatott közismert tényekre, közös élményekre. Saját összefoglalása szerint: „vázlatosan 
ismertette azt, hogy a matematikus nem mérésekkel vagy kísérletekkel bizonyítja állításainak 
helyességét, hanem azt mutatja meg, hogy az a már elfogadott egyszerűbb állításokból (tételekből) 
szigorúan logikailag következik. Azok pedig még egyszerűbbekből. A tételláncok végén vannak 
az axiómák, a szemléletből következő nyilvánvaló állítások. A kétszáz éve (1802. dec. 15-én Ko
lozsvárott) született Bolyai János az egész geometria-tudomány alapját képező, több mint kétezer 
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éves euklideszi axiómarendszer bizonytalanságait tisztázta, felépítette az évszázadokon keresztül 
(eredménytelenül) vitatott párhuzamossági axióma mellőzésével az ún. abszolút geometriát, va
lamint a párhuzamossági axióma átfogalmazásával egyik megalkotója lett a modern fizikában jól 
alkalmazható legelső nemeuklideszi geometriának, az ún. Bolyai-Lobacsevszkij geometriának (más 
néven hiperbolikus geometriának)." Arra is kitért, hogy Lobacsevszkij részletesebb írta le a prob
léma megoldását, Bolyai pedig nem fejtette ki önálló publikációban az elméletét, így jogos a Bolyai-
Lobacsevszkij elnevezés. Előadása a legnagyobb pedagógiai erényt valósította meg: a megértetés 
igényével fordult a régen volt középiskolás hallgatósághoz, aki ezt megérezve feszült figyelemmel 
követte a szemléltetéssel alátámasztott mondatokat. A varázslat idejére érteni is vélték Bolyai 
zseniális gondolatát, és többen irigykedve gondoltak a mai kollégiumi diákokra: ha a matematika 
órát nekik is Kálmán Attila tartotta volna ... ! 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatója Köntös László 
vállalta a Pápai Református Gyűjtemények, mint kutatóhely bemutatását. Ebben a formációban 
1958 óta léteznek a gyűjtemények, de a kezdetek a Református Kollégium létrejöttéig (1531) 
nyúlnak vissza. A rendszerváltás nyitott új lehetőséget az addig hősies erőfeszítéssel az állomány
védelem és szintentartás túllépésére. A legnagyobb eredmény: önálló jogi személy lett a Gyűjte
mény, külsőleg megújult, munkatársi közösségébe pedig az anyag megkívánta szakembereket 
hívhatott meg. Ez tette lehetővé a kiadványok, köztük forrásközlések megjelentetését, többek kö
zött a Dunántúli Református egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 
1265-1525, Források Pápa város 1848/49. évi történetéből, a Pápai könyvtárak a századfordulón c. 
kiadványokat, valamint az Acta Papensia folyóirat létrehozását. Ezek a legbeszédesebb bizonyí
tékok a gyűjteményekben folyó kutató, feldolgozó munkára. 

Az egyes gyűjtemények vezetői és munkatársai ezt előadásaikkal is igazolták. Mezei Zsolt 
a Nagykönyvtár vezetője az 183l-es kolerajárvány pápai lefolyását foglalta össze, megállapítva, 
hogy a város lakosságának ötéves természetes szaporulatának megfelelő számarányú volt az áldo
zatok száma. Ezzel megakadt a település demográfiai fejlődése. Hudi József főlevéltáros „Alfabe-
tizáció az újkori Magyarországon" c. előadásában a társadalomtörténet kvantitaiv megközelítésének 
egyik lehetséges módszereként ismertette az írástudás vizsgálatát. A források elemzésével a csalá
dok, kisközösségek írni tudásának kiszélesedési irányait bemutatva a helytörténet-kutatás fontos 
területe válik országos tendenciák felismerési folyamatává. A témáról tudományos konferenciát is 
rendeztek Pápán, aminek anyagát az Acta Papensia 2002/1-2. számában közzétették. A hazai vá
rosi polgárosodás pesti és országos példáját követte Pápa az 1830-as években létrehozott kaszinóval. 
Jakab Réka muzeulógus a polgári életforma egyik szórakozási formájával, a fürdőre járással is
mertette meg a hallgatóságot. Bemutatta a pápai kaszinó és a Pápa környékén lévő ugodi fürdő 
gazdasági kapcsolódását, a kulturált szórakozás, a polgárság szellemi és gazdasági érdekeinek 
öntevékeny megszervezését. László Péter a Gróf Esterházy Károly Kastély-és Tájmúzeum igazga
tójának vetítettképes előadása a Reformárus Gyűjtemények múzeumának egyik különleges műtár
gyát, az egyiptomi múmiát és múmiakoporsót ismertette meg a közönséggel. A kollégium egykori 
diákja, Markstein Károly Kairóban vásárolta 1884-ben az Akhmimban folytatott ásatásokból 
fölöspéldányként a műkereskedelembe került leleteket, amelyek közül a koporsó Kr.e. 1186-1070 
körül készülhetett, a múmia pedig Kr.e. 945-342 közötti ismeretlen középkorú férfi lehet. A kol
légium reményei szerint ez az ajándék a múlt század második felében divatba jött egyiptomi gyűj
temények pápai megvalósulását ígérte. Ez azonban csak a kor törekvéseinek szimbóluma maradt. 

A Református Kollégium gyűjteményeiben a kutatás és tudományos munka feltételeit ellehe
tetlenítette az 1950-es évek kultúrpolitikája. A város szellemi és kulturális életében 1950-es évek
től az adódó lehetőségeket megragadva a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Jókai Kör igyekezett 
átmenteni és gyarapítani Petőfi és Jókai egykori iskolavárosának kulturális értékeit. Ez a tévé-
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kenység új lendületet kapott a Pápai Művelődéstörténeti Társaság létrejöttével (1988). A Társaság 
célkitűzése Pápa város tudományos, kulturális és művelődéstörténeti, irodalmi, képzőművészeti 
értékeinek részben tudományos, részben közművelődési bemutatása. A Társaságnak pápai és bu
dapesti tagozata működik, és elsősorban a pápai elnökök, Tungli Gyula és utóda Hermann István 
illetve a budapesti társelnök Hubert Ildikó rátermett, lelkes, és önzetlen szervezői tevékenységé
nek köszönhetően nemcsak lehetőséget biztosít az egykori pápaiaknak, pápai diákoknak a kap
csolattartásra, hanem azt valódi tartalommal tölti meg. 

Ebben az esetben is a tények, azaz a konferencia-rendezések, kiadványsorozatok megemlítése 
önmagáért beszélne, de ezen a helyen éppen a szép számú rendezvény és kiadvány felsorolására 
nincs lehetőségünk. Példaként álljon itt mindegyik tevékenységből egy-egy: A Magyar Olvasótár
sasággal országos és nemzetközi kitekintéssel közösen rendezett „Szó és Kép" c. konferencia. 
Jogosan büszke a Társaság a Rózsa György összeállította Az öt évszázad pápai látképei c. két
nyelvű, illusztrációkat tartalmazó kiadványára. Az elektronikus adathordozók is szerepet kaptak a 
kiadványok létrehozásában. így született meg a Pápai képeslapok c. CD. Pápai irodalmi alkotók 
és helytörténészek munkáinak pedig természetesen „házi" kiadója a Társaság, a Jókai Mór Városi 
Könyvtárral együttműködve. A folyamatos kiadvány megjelentetéshez szerencsére nem kell nél
külöznie a pápai közgyűjteményeknek sem a város vezetésének, sem a város közintézményeinek, 
sőt még az egyéni szponzorok támogatását sem. 

A gyakorlatban egészen bizonyosan ezek az eredmények nem születtek olyan gördülékenyen, 
ahogy Hermann István előadásában hallhattuk. Éppen az volt ennek a bemutatkozásnak - a tudo
mányos eredmények megismerésén, valamint a Tinódi-lant díjas Szabó István vezette közös pápai 
daltanuláson kívül - az egyik legnagyobb élménye, hogy a pápai közgyűjtemények munkatársai 
nem a munkakörülményeiket ismertették, hanem érzékelhető elkötelezettséggel számoltak be mun
kájukról, eredményeikről. Ez lenne a pápai szellemiség? Petőfi, Jókai és az egykori híres refor
mátus és bencés Alma mater üzenete? 

Az előadássorozat első rendezvénye igazolta a rendezők törekvéseit. A hallgatóság a Társaság 
és a Pápai Református Gyűjtemények működéséről, a pápai közgyűjtemények munkatársainak 
kutatási eredményeikről való beszámolóit érzékelhető figyelemmel követte. Különös öröm volt 
a Társaság budapesti tagjainak számára ez a délelőtt, hiszen a személyes jelenlét ismételten meg
erősítette mind az érzelmi, mind a tudatos kapcsolódás szálait. Mindkettőben nagy érdemei van
nak a Társaság társelnökének, Hubert Ildikónak. 

Köszönettel tartozik a hallgatóság a Nemzeti Könyvtárnak, hogy lehetőséget biztosított olyan 
közgyűjteményi vezetők, munkatársak megismerésére, akik azonnal reagálni és élni tudtak a mun
kájukat előrevivő országos és helyi lehetőségekkel, és a legjobb értelemben vett lokálpatrióta el
kötelezettséggel, szakmai felkészültségükkel a magyar művelődéstörténet egyik jövőbeni fejezetét 
valósítják meg Pápán. 

A beszámolónak van egy nagyon fájdalmas aktualitása. Alig egy éve a Művelődéstörténeti Tár
saság vezetősége és budapesti tagjai Bodolay Géza és Bodolay Ágnes vendégeiként a budapesti 
bemutatkozás lehetőségeit tervezték. A vendéglátók biztosította inspiráló környezet pápai szelle
misége a gondolatok tetté válását segítette. Bodolay Géza, a pápaiak Géza bácsija az írásbeli 
köszönetünket - közös reményünk szerint - már az Úr örök házában olvassa. 

KÖRMENDY KINGA 
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Modenái corvinakiállítás „a holló jegyében". A Biblioteca Estenseben 2002 novembere és 
2003 februárja között rendezett „mostra", mustra az első önálló corvinakiállítás volt, amelyet 
valaha olasz földön szerveztek. A kiállítás hangzatos főcímét - „Nel segno del corvo", „A holló 
jegyében" - a következő alcím egészítette ki: „libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino", 
azaz „könyvek és miniaturák Corvin Mátyás könyvtárából". Könyv itt természetesen - középkori 
szóhasználat szerint - kódexet, kézzel írott könyvet jelent. „A holló jegyében" három hónapon át 
67 olasz és külföldi corvinkódexet tekinthettek meg a látogatók, sőt a corvinák mellett gyönyör
ködhettek Borsó d'Esté híres, gazdagon illuminait kétkötetes Bibliájában, amely a modenai gyűj
temény méltán kiemelkedő darabja. 

A kiállítás létrejöttében nagy szerepet játszott az olasz-magyar kulturális kapcsolatoknak az 
utóbbi években jól érzékelhető fellendülése. A közös Európa égisze alatt a két ország között a tu
dományos és művészeti együttműködés régi hagyományai elevenedtek fel, de kialakultak új for
mák is, új hagyományok is születtek. Közös kutatási programok kezdődtek, korábban megszűnt 
folyóiratok szerveződtek újra, és újak indultak, számos együttes európai projektre és programra 
került sor. A modenai corvinakiállítás fontos eseménye volt az olaszországi magyar év rendez
vénysorozatának, megnyitóját megtisztelte a magyar nagykövet és számos magasrangú olasz kul-
túrpolitikus, mind állami, mind tartományi szinten. A reprezentatív kiállítási katalógusba köszöntő 
sorokat írt az olasz és a magyar kultuszminiszter, az OSzK főigazgatója és az olasz kulturális örökség 
főigazgatója, Francesco Sicilia, akit az olasz-magyar közös könyvtárügy terén kifejtett tevékeny
ségéért a magyar állam 2002 során magas kitüntetésben részesített. 

A megélénkülő olasz-magyar kultúrkapcsolatok jelentős fejezetét alkotják a 2000. évben első
ízben Budapesten, azóta pedig kétévenként, Rómában, majd Nápolyban szervezett olasz-magyar 
könyvtárostalálkozók. Különösen az első volt az, amelyik döntően befolyásolta a magyar corvina
kutatások- és kiállítások ügyét. Ekkor mutatta be ugyanis Angela Dillon-Bussi azokat a corviná
nak tekinthető, ma a firenzei Laurenzianaban őrzött kódexeket, amelyek Mátyás megrendelésére 
készültek ugyan, de a nagy király váratlanul bekövetkezett halála miatt már nem jutottak el Budá
ra, hanem készen vagy félig készen a Mediciek tulajdonába kerültek. A levéltári kutatások ered
ményeképp frissen azonosított közel félszáz corvinából mutathattunk be aztán 19 darabot 2002 
nyarán, az OSzK fennállásának 200. évfordulója tiszteletére rendezett, „Uralkodók és corvinák" c. 
jubileumi kiállításunkon. Még egy hatékony előadás hangzott el a budapesti konferencián. Ernesto 
Milano, a Biblioteca Estense igazgatója foglalta össze a modenai corvinák sorsát, különös tekin
tettel a Modenából Budapestre elszármazott két darabra. Előadása, talán éppen azért, mert feltű
nően kerülte a két corvina 20. századi vándorlásának politikai motívumait, továbbgondolásra 
késztette Mikó Árpád művészettörténészt abban az irányban, hogy a műtárgyak miként válhattak 
és válhatnak bármikor politikai játszmák sakkfiguráivá. Kiállítási katalógusunkban olvasható Mikó 
Árpád izgalmas elemzése - többek közt - arról, hogyan nyújtott segítő kezet Mussolini a trianoni 
sokkból lassan magához térő Magyarországnak a két corvina átadásával. A történeti igazságszol
gáltatás jegyében az Országos Széchényi Könyvtár figyelemreméltó gesztust tett a Biblioteca Estense 
felé: mindkét modenai eredetű corvinájáról digitális úton készült, bőrbe kötött facsimilét ajándé
kozott a gyűjteménynek. 

Maga Modena, pontosabban a Biblioteca Estense egykor 17, ma 15 corvinájával a legnagyobb 
corvinalelőhely Olaszországban, megelőzve Firenzét és a Vatikáni Könyvtárat. Korábbi feltétele
zések tévesen Ippolito d' Este személyéhez, az Esztergomban, majd Egerben működő „kis prí
máshoz" kötötték a ferrarai-modenai corvinák eredetét, ma azonban ez a nézet nagy biztonsággal 
elvethető. A Modenában őrzött corvinák zömét a 16. század második felében Velencében vásá
rolták az akkor még Ferrarából uralkodó d'Este-hercegek számára. Az ötven, esetleg száz corvina 
Velencéig vezető útja azonban ma már nem követhető nyomon. A d'Esték 1598-ban Ferrarából 
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Modenába kényszerültek, mert városukat bekebelezte a Pápai Állam. Nem világos, hogy a corvinák 
megvásárlása a költözés előtt vagy után történt-e, mint ahogy az sem, hogy pontosan hány darabot 
sikerült megszerezniük, és hány veszett el a költözés során. Két corvina egyéb úton jutott az Estei 
hercegekhez. Sajnos minden könyv, amelyik bekerült a hercegi család magángyűjteményébe, egy
forma, vörös, zöld vagy barna aranynyomásos modern bőrkötést kapott, egy kivételével így jártak 
a corvinák is. A hercegi gyűjtemény 1880-ig a Palazzo Ducaleben székelt, akkor került mai épületébe 
a városi múzeummal és levéltárral együtt, s itt nyilvános, sőt egyetemi könyvtárként működik. 

A Biblioteca Estense Universitaria az egyik legjelentősebb, leggazdagabb olasz kézirat-, ős
nyomtatvány-, metszet- és térképgyűjtemény. Rendszeresen szervez kiállításokat saját anyagából, 
és ad otthont külföldi gyűjtemények olasz vonatkozásban is érdeklődésre számító bemutatóinak. 
Annak ellenére teszi ezt, hogy egyetlen kiállítóterme reprezentatívnak korántsem nevezhető, 
viszont galériájáról történelmi hangulatot árasztanak a d'Este-gyűjtemény ott tárolt kötetei. A 
kiállítások katalógusai az Ernesto Milano szerkesztette „II giardino delle Esperidi", a „Hesperidák 
kertje" című, impozáns sorozatban kerülnek közlésre. 

Ilyen előzmények után rendezték meg „A holló jegyében" c. nemzetközi covinakiállítást, amely
nek katalógusa már a 18. kötet lett a „Hesperidák kertjében". A kiállítás címe azt engedné sejtetni, 
hogy a rendezők nem pusztán utalnak a Mátyás címerében szereplő fekete madárra, hanem a mö
götte húzódó humanista tartalmat állítják koncepciójuk középpontjába. Tudvalevő ugyanis, hogy 
humanisták leleménye volt a Corvinus-név, a holló és a gyűrű is abból a célból, hogy Mátyás ille
gitim származását elfedjék, és humanisták ajánlották magát a könyvtárat is legitimációs tényezőként 
a sokáig megkoronázatlan, törvényes utóddal nem rendelkező király figyelmébe. A mi kiállításunk
nak ez volt a kiindulópontja. A modenaiak is humanista corvinákat szándékoztak összegyűjteni, 
mégpedig úgy, hogy a teljes olaszországi anyag mellé a lehető legtöbb külföldi darabot kölcsön
kérik. Noha mintegy 80 darabra számítottak, ennél valamivel kevesebb, 67 corvina gyűlt össze 
olasz, magyar, német, osztrák és lengyel könyvtárak anyagából. Bár a szóba jöhető anyag ennél 
mind számszerűen, mind jelentőségében nagyobb, több nem fért volna el a rendelkezésre álló 
térben. Nem is a tartalmilag ide kívánkozó darabokat hiányoljuk, hiszen számos oka lehet annak, 
miért nem adnak kölcsön műtárgyakat, és minden kiállítás kompromisszumok eredménye. Inkább 
a megszerzett anyag elrendezésével kapcsolatban van hiányérzetünk. A rendezők ugyanis a leg
egyszerűbb megoldást választották: a corvinákat lelőhelyük szerint csoportosították. így szépen 
sorban egymás mellé került a 15 modenai corvina, utánuk 17 magyar következett, először az OSzK 
13 darabja, aztán az EK-ból három, végül az Akadémiáról egy. A magyar anyag után négy bécsi 
corvina jött, amelyeket a németek: három müncheni, két erlangeni és egy göttingeni követett, a kül
földiek sorát Naldus zárta Torunból. Az olasz lelőhelyek sorrendje: Parma 1, Roma 1, Velence 4, 
Voltéira 1, Verona 3, Milano 2, Firenze 11, Nápoly 1, a Vatikán pedig két corvinával képvisel
tette magát. Persze a két egyházi szerkönyvet, a budapesti Gradualét és a nápolyi Coralét kivéve 
(ez utóbbi először szerepel corvinaként Beatrixnek szóló ajánlása okán) így is humanista könyve
ket láttunk, a humanisták által felfedezett antik szerzőket, kedvelt egyházatyáikat, állandó olvas
mányukat, a Bibliát, végül kortárs humanista szerzők különféle műveit a kor divatos, jellegzetes 
műfajaiban. És a könyvek, miniatúrák és kötések így is gyönyörűek voltak... Elképzelhető lett 
volna azonban egy olyasféle tartalmi csoportosítás, mint amilyet mi hoztunk létre 1990-ben, Mátyás 
király halálának 500. évfordulójára rendezett „Bibliotheca Corviniana 1490-1990" c. kiállításun
kon, amelyen 131 hazai és külföldi corvina tükrében azt akartuk megmutatni, milyen az a korszerű 
művelődéseszmény, amelynek egy reneszánsz uralkodó könyvtárának meg kell felelnie. Az Osztrák 
Nemzeti Könyvtár ugyanezt a tartalmi elvet érvényesítette „Matthias Corvinus und die Bildung 
der Renaissance" c. 1994-es, saját corvináiból rendezett kiállításán, mert ez az elv ab ovo benne 
van az anyagban, csak ki kell fejteni belőle. A modenai anyagban is benne volt, hiszen pl. Borsó 
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d'Esté kétkötetes Bibliáját nem pusztán vendégszereplőként lehetett volna bemutatni, hanem hoz
zákapcsolva a Mátyás számára készült, ugyancsak az uralkodói reprezentációt szolgáló három 
kötetes firenzei Bibliát, amely ezúttal mindhárom kötetével, a jól ismert, befejezett Psalteriummal 
és a két alig ismert befejezetlennel együtt jelen volt, és ott volt Modenában a híres erlangeni 
Biblia is, amelynek díszes bőrkötésén supralibrosként Mátyás arcképe látható. Szinte automatiku
san kitapintható a kiállított anyagban pl. a görög történetírók latinra fordított csoportja, római 
történetírók, római költők és római drámaírók együttesei, keleti és nyugati egyházatyák stb., stb., 
ezeket mind össze lehetett volna hozni vizuálisan is érzékelhető kiállítási egységekké. Vagy lehe
tett volna bibliofil szempontú kiállítást csinálni, olyat, mint a mi 1996-os, millecerteiiáriumi 
ciméliakiállításunk volt, amelyen önálló ciméliaegyüttesként mutattuk be Mátyás király nálunk 
őrzött 35, írott és nyomtatott könyvét, ám akkor talán a corvináknak mai őrzőhelyeikre vezető útját 
kellett volna megjeleníteni, hiszen a látogató esetleg elmerenghet azon, miért van pl. három Livius 
Veronában. És lehetett volna művészettörténeti, könyvfestészeti koncepcióra építeni. Nem ötlete
ket akarok adni post festa, csak az elszalasztott lehetőséget sajnálom azt hangsúlyozva, hogy még 
ebben az aránylag egyszerű elrendezésben is csodálatosan hatottak Mátyás könyvei, és így is alka
lom nyílott néhány ritkán látható, nehezen hozzáférhető darab megtekintésére, hogy csak a római 
Biblioteca Casanatense híres, rajzos növénytani corvinájára utaljak. És megint láthattunk corviná
kat az uj firenzei leletből. Összefoglalva azt mondhatjuk az első olaszországi corvinakiállításon 
nem annyira a főcímben rejlő humanista gondolat jelent meg, inkább csak az alcímben jelzett 
valósult meg: szép könyveket és szép miniaturákat láttunk Mátyás könyvtárából. 

Szóljunk néhány szót a katalógusról. Nem is annyira magáról a katalógusról, mint a kiállítás és 
a katalógus viszonyáról, először általánosan, aztán in concreto. 

Az utóbbi évtizedekben világszerte elharapózott kiállításmánia - „mostrománia", ahogy e jelen
séget Szilágyi János Gyögy már 1990-ben nevezte a Holmi hasábjain - kitenyésztette saját repre
zentatív, olykor monstruózus katalógusműfaját. A katalógus kényszere alól nehéz kitérni, és tényleg, 
a kiállítás efemer, a katalógus viszont megmarad. (Ad absurdum vive a dolgot egyesek azt állítják, 
nem is kiállításokat kéne csinálni, hanem csak katalógusokat.) Kérdés az, megáll-e önmagában, 
katalógus nélkül a kiállítás. Márpedig - véleményem szerint - meg kell állnia. Sőt, a jó kiállítás 
feliratok nélkül is megáll. A kiállítás ugyanis nem monográfia, nem tudományos értekezés, és 
nem is az értekezés illusztrációs anyaga, hanem elsősorban vizuális ügy, látvány, amelynek saját, 
öntörvényű rendszere van. Létrehozására egészen más eszközöket kell igénybe venni, mint tanul
mányíráskor. Önálló jelentéssel bíró terek, formák, síkok, színek, fények, anyagok - ezek tartoz
nak a kiállítási arzenálba, s hozzájuk ma már elengedhetetlen feltétel audiovizuális, interaktív 
tényezők jelenléte. S mi kerüljön a katalógusba? Mindaz, ami ezekkel az eszközökkel nem mond
ható el? Új eredmények közzététele? Az eddigi ismeretek összefoglalása? A katalógus illusztrálja 
a kiállítást, vagy a kiállítás a katalógust? Egyáltalán, mikor rendezzünk kiállítást? Évfordulóra? 
Egy lezáruló korszak ismertetésére? Vagy csak akkor, ha különleges, új mondanivalónk van régi 
vagy új kérdésekhez? Állítsunk-e ki könyveket, amelyek tartalmi értékei, belső szépségei „nem 
jönnek át" a tárlókon? Vagy csak gazdagon illusztrált, szépen kötött könyvekre szorítkozzunk, 
melyek esztétikai értékei magukért beszélnek? Természetesen nincsenek általánosan érvényes, 
egyedül üdvözítő receptek a felmerülő kérdésekre, én is csak azért teszem fel őket, mert gyakorló 
kiállításrendezőként és katalógusszerkesztőként többször szembesültem már velük. Tudom, hogy 
a lehetőségek széles skálájából lehet megoldásokat választani mind a kiállítás, mind a katalógus 
adekvát megvalósításához. Milleniumi kiállításunkon pl. Nagylucsei Orbán Psaltériumához fűződő 
kodikológiai felfedezésünket tettük közzé, és új leletet, új tudományos eredményeket közvetítet
tünk tavalyi corvinakállításunkon is, ill. mindkét kiállításunk katalógusában. Kérdéses, elég-e egy 
kiállításhoz az újdonság ereje önmagában - nyilván kell hozzá egy zseniális látványtervező is, 
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meg egy olyan katalógus, mely továbbgondolásra tud serkenteni. De nem az a célom, hogy saját 
kiállításainkat dicsérjem, Modenáról beszélünk, jelesül a modenai katalógusról. 

Az első, ami szembetűnik rajta, az természetesen a címlap, amelyen az egyik modenai corvina 
fekete hollókkal sűrűn ellátott lapszélkerete veszi körül a Thuróczi-krónikából átemelt Mátyás
ábrázolást. Ez a hibrid grafikai rögtönzés több szempontból is kifogásolható. Eleve a legegysze
rűbb művészi megoldás, ha a kiállított tárgyak valamelyikét reprodukáljuk a pr-anyagon, ahelyett, 
hogy önálló grafikai alkotássá sűrítenénk kiállításunk koncepcióját. Legyen szabad ebben az össze
függésben megint saját példánkra, Schmal Károly figyelemfelkeltő, egyesek szerint sokkoló hatású 
grafikáira utalnom. De a Thuróczi-krónika Mátyás-portréjának felhasználása ellen sok minden 
szól. A Thuróczi-krónika nem szerepelt a kiállításon. A Thuróczi-krónika nyomtatvány. A Thu
róczi-krónika szövege nem humanista. A Thuróczi-krónika stílusa gótikus. Mindezek ellenére -
modenai kollégáink közlése szerint - a kiadónak (II Bulino edizioni d'arte) annyira megtetszett 
saját ötlete, hogy nemcsak a katalóguson, de a meghívón és a plakáton is élt vele. Ettől eltekintve 
csak szuperlatívuszokban lehet a katalógusról nyilatkozni mind nyomdai kivitelezését, tipográfiai 
elrendezését, fekete-fehér és színes technikáját, mind tartalmát illetően. A szerkesztőknek sikerült 
megtalálni a helyes arányt az összefoglaló jellegű és az új eredményeket is közlő tanulmányok 
között. Különösen azok a témák tarthatnak számot nagyobb érdeklődésre, amelyek a nemzetközi 
kutatásban is új szempontokat tudtak felvetni és eredményeik most a corvinaanyagon kerültek 
kipróbálásra. Elsősorban az epigrafikai, az emblématikai és a levéltári vizsgálódásokra alapozó 
három olasz publikációra gondolok ebben az összefüggésben. Nyilvánvaló, hogy közülük - akárcsak 
Dillon Bussi esetében láttuk -, csak a levéltári anyag alapos feldolgozása hozhat olyan új tényeket 
napvilágra, amelyek módosíthatják eddigi ismereteinket a corvinakutatások terén. Mindazonáltal 
sajnálatos, hogy a külföldi kutatás előtt a magyarországi corvinakutatás utolsó 15-20 évének 
eredményei nem ismertek, még az idegen nyelven hozzáférhető munkák sem. Viszont azt is meg 
kell állapítanunk, hogy az olaszok mind a könyvfestészet, mind a humanizmus- és reneszánsz 
kutatások terén úgyszólván verhetetlenek. A katalógusban közölt tanulmányok és mütárgyleírások 
sorrendje némiképp eltér a nálunk megszokotttói, vagyis attól, hogy előbb jönnek a tanulmányok, 
aztán a leírások. Itt elsőként az általános igényű feldolgozások olvashatók Mátyásról, a királyról, 
a Corvina-könyvtár létrejöttéről, ill. továbbéléséről, majd a modenai levéltári forrásokról magyar 
és olasz kutatók tollából. Ezután - lazán követve a kiállítás elrendezését - az olasz anyagra vonat
kozó, olasz szerzőktől származó tanulmányok következnek és a modenai, majd a többi olasz könyv
tár corvináinak a műtárgy leírásai. Új egységként a magyar corvinákkal (újkori történetükkel, budai 
művészeti és kötészeti vonakozásaikkal) foglalkozó munkák szerepelnek magyar szerzőktől, végül 
a magyar és a többi európai gyűjteményből kölcsönzött anyag tárgyleírásai zárják a kötetet. Mind az 
egyes tanulmányok, mind a leírások gazdag bibliográfiai szereléket kaptak. Kár, hogy a fordítók nem 
tudták megtenni az utolsó simításokat és néhány idegen (magyar és német) név elírása benne maradt 
a szövegben. A két szerkesztőt, Paola di Pietro Lombardit és Milena Riccit, kik egyúttal a kiállítás 
kurátorai is voltak, feltétlen elismerés illeti úttörő munkájukért. 

Végezetül utalnék arra a gondolatra, amely a katalógus egyik beköszöntőjében olvasható. 
Eszerint a modenai kiállítás és a mi „Uralkodók és corvinák" c. kiállításunk ikertestvérek. Való
ban azok? Bizonyos fokig igen, amennyiben mindkettő humanista szempontokból indult ki, és az 
olasz és a magyar fél kölcsönösen nagy számú műtárgyat bocsátott a másik rendelkezésére. A kon
cepciót, a látványtervet és a kivitelezést tekintve azonban elég nagy köztük a különbség. Én in
kább úgy módosítanám a fenti mondást, hogy ha a kiállítások ikertestvérek is, semmiképpen sem 
egypetéjű ikrek. 

KARSAY ORSOLYA 



260 Figyelő 

A CoIIectio Canonum Anselmi Lucensis szövegváltozatai. Kánonjogi kutatások és eredmé
nyek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. Az elmúlt 
évtized a kánonjog kutatásának magyarországi fellendülését hozta. Ez elsősorban annak köszön
hető, hogy önálló képzési és kutatási lehetőség nyílt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az 
Erdő Péter által megszervezett és vezetett Kánonjogi Posztgraduális Intézetben. Az Intézet ma
gyar és idegen nyelvű szakfolyóirata, a Kánonjog és a Fólia Canonica mellett több könyvsoro
zatot is indított. A „Studia" sorozat 3. kiadványa a magyarországi egyházjog középkori történeté
ről közöl tanulmányokat Erdő Péter szerkesztésében.1 Az egyes dolgozatok a kánonjogi kéziratok 
veszprémi használatát,2 az esztergomi könyvtárakban lévő kánonjogi kódextöredékeket,3 a 12. 
századi esztergomi zsinatok egyes határozatait4 és a középkori egyetemeken tanuló esztergomi ka
nonokok kánonjogi kéziratait ismertetik.5 A „Dissertationes" sorozat első kötetével az Intézet 
azonnal bekapcsolódott a nemzetközi kánonjogtörténeti kutatásokba. Szuromi Szabolcs Anzelm 
O. Praem: A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi szabályok az Anselmi CoIIectio Canonumban 
címen közreadott dolgozata a középkori egyetemi oktatást és joggyakorlatot meghatározó jogi 
szöveggyűjtemények egyik forrásának új módszerű elemzése. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kánonjogi Posztgraduális Intézet IV. Dissertationes 1. Bp. Szent István Társulat, 2000.) 

A l i . században meginduló gregoriánus reform hatására több új egyházi joggyűjtemény kelet
kezett. Ezek közül kiemelkedik az 1081-1107 között összeállított, Alphons M. Stickler bíboros 
által „legjobb gregoriánus joggyüjteményként" számon tartott „CoIIectio Canonum Anselmi Lu
censis". Ez a gyűjtemény lényeges forrása a „Concordia discordantium canonum"-nak, közismer
tebb nevén a „Decretum Gratiani"-nak (1140), melynek keletkezésétől számítja a jogtörténet az 
egyházjog önálló tudományként való művelését és egyetemi oktatásának kezdetét. Ennek köszön
hető, hogy a nyolcvanas évektől megélénkült a tudományos érdeklődés Anzelm gyűjteményének 
különböző szövegtanúi iránt. 

A Luccai Szent Anzelm (1036-1086) által összeállított szisztematikus kánongyüjtemény 
13 könyvből áll, amelyek főképp pápai leveleket, továbbá zsinati kánonokat, patrisztikus szöveg
részleteket, római jogi törvényeket és más korábbi gyűjtemények anyagát tartalmazzák. Jelentős
nek kell tekintenünk a félig hamis pszeudo-izidori gyűjtemény (847-852) közvetlen és közvetett 
hatását a pápai levelek terén. A kutatás mind a mai napig használja azt az alapvető csoportosítást, 
amelyet Paul Fournier 1901-ben állított fel, és amely 'A', 'B' és ' C recenzióra, továbbá 
a Bibliotheca Apostolica Vaticana Barberinus lat. 535-ben található 'Bb' verzióra osztja Luccai 

1 Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Szerk. bev. ERDŐ Péter. 
Bp. 2002. /Bibliotheca Institut! Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro 
Pázmány nominatae III. Studia 3.1 

SOLYMOSI László: Könyvhasználat a középkor végén. In: Tanulmányok... i. h. 13-68. 
3 ERDŐ Péter: Középkori kánonjogi kódextöredékek Esztergomban. In: Tanulmányok... i. h. 

69-74. 
4 SZUROMI Sz. Anzelm: Az Ankyrai Zsinat kánonja az első két Esztergomi Zsinaton. In: Tanul

mányok. .. i. h. 77-86. UÖ: Az első három Esztergomi Zsinat és a magyarországi egyházfegyelem 
a 12. században. In: Tanulmányok... i. h. 87-142. UŐ: A keleti egyházfegyelem befolyása a korai 
magyar zsinatokon. In: Tanulmányok... i. h. 143-153. 

KÖRMENDY Kinga: A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esztergomi 
vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esztergomi egyház 
1543 előtti könyvállományában. In: Tanulmányok... i. h. 157-188. UŐ: A 14-15. századi bolo
gnai egyetem könyvkultúrájának egy magyar vonatkozású kódexe. In: Tanulmányok... i. h. 189— 
210. UŐ: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a 16. század elején. In: Tanulmá
nyok... i. h. 211-223. 
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Anzelm gyűjteményének a fennmaradt kéziratokban fellelhető szövegformáit.6 A recenziók datá-
lásában megoszlanak a vélemények. Három fő irányvonalat lehet felfedezni az egyes recenziók 
elemzésével foglalkozó kutatók törekvései között. Az első, és talán német iskolának is nevezhető 
kutatási irányt Peter Landau neve fémjelzi és az egyes kéziratok egymástól való függését vizsgálja. 
Arra törekszik, hogy a Fournier által csoportosított szövegtanúkat további alcsoportokra bontsa és 
azokat egy kronologikus sorba rendezze.7 De ebbe az irányba sorolható Giuseppe Motta kutatása 
is, amely a 'B' és a ' C recenzió kiegészítéseit együtt tartalmazó Velencei kódex (Biblioteca 
Nazionale di S. Marco Cl. IV. LV [2243]) elemzésével az egyes recenziók kiegészítéseinek elté
réseit vizsgálta.8 Az említett szerzők a 'B' recenziót a XI. század végére, míg a ' C recenzót 1115 
és 1125 közé helyezik. A másik fő irányt leginkább angolszász területen dolgozó kutatók művelik: 
Martin Brett,9 Uta-Renate Blumenthal,10 Kathleen G. Cushing,11 akik elsősorban nem az egyes 
recenziók közötti kapcsolatokat keresik, hanem a recenziók tartalmával foglalkoznak. Ez a cso
port a 'Bb' verzió korai datálására épít. Cushing elfogadja Berman érvelését, amely a gregoriánus 
időszakot nagyszabású, gyökeres, egyházi, politikai és társadalmi átalakulásként mutatja be, ame
lyet összefoglalóan a „revolutio" szóval jellemez.12 Ennek az átalakulásnak lenne a kiemelkedő 
példája a „Collectio Anselmi Lucensis". 

A harmadik kutatási irány a szövegváltozatokat abból a szempontból vizsgálja, hogy Luccai 
Anzelm müve kiemelkedően fontos forrását képezi a Gratianus Mester által 1140 körül összeállí
tott „Decretum"-nak. Ehhez a vizsgálathoz azonban szükséges mind az anzelmi szövegvariánsok 
kéziratos anyagának kodikológiai elemzése, mind pedig a szövegfejlődés lépcsőfokainak és indo
kainak meghatározása. Ezt a kutatási irányt képviseli az Instituto de Derecho Europeo Clásico és 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete együttműködésében folyó 
program. Az elmúlt két évben a két intézet kísérletet tett a kánongyűjtemény eredeti kánon állo
mányának rekonstruálására és az azt legjobban megőrzött kézirat meghatározására. A Vatikáni 
Könyvtár állományához tartozó kéziratok elemzése során Szuromi Szabolcsnak kellő módon 
sikerült alátámasztania, hogy a Vat. lat. 1361-es kódex valójában Luccai Anzelm gyűjteményének 
korai szöveghagyományát tükröző kézirat, melyet Chartres-i Szt. Ivó „Panormia" című művének 

FOURNIER, P.: Observations sur diverses recensions de la collection d'Anselme de Lacques. 
= Annales de l'Université de Grenoble (13.) 1901. 427-458. reprint: FOURNIER, P: Mélanges de 
droit canonique. II Ed. KÖLZER, P. Aalen, 1983. 635-666. 

7 LANDAU, P.: Erweiterte Fassungen der Kanonessammlung des Anselm von Lucca aus dem 
12. Jahrhundert. In Sant' Anselmo, Mantova e lotta per le investiture (Atti del Convegno In
ternationale di Studi. Mantova 23-24-25 maggio 1986.) Ed. GOLINELLI, P. Bologna, 1987.323-338. 

8 MOTTA, G.: La redazione «"A" aucta» della «Collectio Anselmi episcopi Lucensis». In: Stu
dio in honorem Eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stichler. Ed. LARA, C. R. I. Roma, 1992. 
374-449. /Studia et textus históriáé iuris canonici 1.1 

BRETT, M.: The canons ofthe First Lateran Council in English Manuscripts. In: Proceedings 
ofSixth International Congress of Médiéval Canon Law. Berkeley, 1980. Città del Vaticano 1985. 

10 BLUMENTHAL, U. R.: The Beginnings of the Gregorián Reform: Some New Manuscript 
Evidence. In: Reform and Authority in the Médiéval and Reformation Church. Ed. LYTLE, G. F. 
Washington DC, 1981. 1-13. UŐ: Fälschungen bei Kanonisten der Kirchenreform des 11. Jahr
hunderts. In: Fälschungen im Mittelalter. II. Hannover, 1988. 241-267. /MGH Schriften 33/27 

11 CUSHING, K. G.: Papacy and Law in the Gregorián Revolution. The Canonistic Work of Anselm 
of Lucca. Oxford, 1998. Vö. BLUMENTHAL, Uta-Renate recenziója. = Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung (87.) 2001. 542-543. 

12 BERMAN, H. J.: Law and révolution. The formation ofthe western legal tradition. Cambrid
ge Mass. - London, 1983. 
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részleteivel kötöttek egybe. Az egyes 12. századi kéziratok szövegkritikai vizsgálata nyomán 
kirajzolódott, hogy a gyűjtemény variánsainak keletkezése mögött nagy valószínűséggel a katedrális 
iskolai oktatást kell keresnünk, melynek folyamán több lépcsőben történt a gyűjtemény kiegészí
tése. Úgy tűnik, hogy Manlio Bellomo álláspontja, amely meghaladottnak tekinti a hagyományos 
német „zárt irodalmi mű"-re épülő elméletet és az oktatásban használt müveket folyamatosan 
bővülő, a változó oktatói hangsúlyokat lépésről-lépésre beépítő szövegként értelmezi, már Luccai 
Anzelm gyűjteménye kapcsán is alkalmazható. Ezzel azonban indokolatlanná válik az egyes re
cenziók egymásra épülő osztályozása ('B', 'C'), illetve késői datálása (vö. német iskola), egyben 
lehetőség nyílik a 'B' és a ' C recenzió közel azonos keletkezési idejének felvetésére és 1105— 
1107 közötti elhelyezésére. Szuromi a lus Ecclesiaeben közzétett legújabb tanulmányában összegzi 
a fennmaradt szövegtanúk kodikológiai vizsgálatának és a joggyűjtemény egyes változatai szöveg
kritikai elemzésének eredményeit.14 A szerző három nagyobb időszakot különböztet meg a szöveg
hagyományban. Az első időszakban a gyűjtemény magját képező eredeti kánonok úgy egészültek 
ki újabb jogi szövegrészletekkel, hogy azokat téma alapján beillesztették az eredeti kánonok közé. 
Szuromi véleménye szerint ez a székesegyházi oktatás folyamán történt, amikor a kánonista pon
tosabb meghatározását akarta nyújtani az egyes kérdéseknek, más példákkal jobban megvilágítva 
azt a hallgatók számára. Ehhez a kiegészítéshez a kompilátor főképp Chartres-i Szent Ivó munkáit 
használta fel. Ez tehát az az időszak, amikor a hagyományos, Fournier által meghatározott, három 
recenzió keletkezik. A második időszakban a kánongyűjtemény további szövegekkel bővült, amely
nek indoka már a mindennapi gyakorlati használat. Ekkor egészül ki a gyűjtemény az újabb pápai 
dekretálisokkal és zsinati kánonokkal, különös tekintettel az I. Lateráni Zsinat anyagára. Az újabb 
egyházfegyelmet tartalmazó kánonokat már nem az eredeti kánonok közé helyezték el, hanem 
általában tematikusán az egyes könyvek végére illesztették. Az utolsó időszak már fizikai értelem
ben vett bővítést jelentett, mivel ekkor téma és szöveghasonlóság alapján egybe másolták, vagy 
egybe kötötték Anzelm gyűjteményét Chartres-i Szent Ivó „Panormia" című művének részletei
vel, összefoglalva így a „Decretum Gratiani" előtt használatban lévő kánongyűjtemények leglénye
gesebb anyagát. A vázolt sajátosságok alapján a szövegfejlődés középkori fejlődésének végpontját 
a 13. század közepében lehet meghatározni. 

A kánonjogi forrástörténeti érdeklődés az utóbbi években a felhasznált római jogi és patrisz-
tikus szövegrészletek felé fordult. A vizsgálat homlokterében a „Decretum Gratiani" helyezkedik el 
(vö. Peter Landau, Jean Gaudemet f, José Miguel Viejo-Ximénez kutatásait),15 de a gregoriánus 
időszak gyűjteményei is érdeklődésre tartanak számot, mint például Luccai Szt. Anzelm vagy 
Deusdedit kardinális gyűjteménye (vö. Uta-Renate Blumenthal, illetve Szuromi Szabolcs kutatá
sait). A napvilágra került új adatok tükrében még inkább bizonyítottnak látszik, hogy Anzelm 
gyűjteménye a katedrális iskolai oktatás terméke, hiszen a római jogi kánon állomány csak mini
málisan növekedett, annak ellenére, hogy a XI. század végétől a római jog egyre erőteljesebb 
hatását fedezhetjük fel a kánonjogi oktatásban. Látható, hogy Anzelm gyűjteményének szövege 
elsődlegesen az új egyházi jogforrásokkal bővült ki (dekretális levelek, zsinati kánonok), amelyek 
elengedhetetlenek voltak a hatályos egyházfegyelem értelmezésében. Éppen ezért azon római jogi 
szövegrészleteken túlmenően, amelyek hozzátartoztak a gyűjtemény eredeti kánonállományához 

13 SZUROMI, SZ. A.: Somé observations concerning whether or not BAV Vat. lat. 1361 is a text 
from the Collection ofAnselm ofLucca. = lus Ecclesiae (13.) 2001. 693-715. 

14 SZUROMI, SZ. A.: Somé observations on the developing of différent versions ofthe Collectio 
Canonum Anselmi Lucensis (A comparative analysation of Biblioteca Mediceo-Laurenziana S. 
Marco 499 with other manuscripts of Anselm's Collection). = lus Ecclesiae (14.) 2002. 425-449. 

15 Vö. VIEJO-XIMÉNEZ, J. M.: «Concordia» y «Decretum» del Maestro Graciano. In memó
riám Rudolf Weigand. = lus Canonicum (39.) 1999. 333-357. 
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és megfelelő külső megalapozását adták az egyházfegyelemnek, nem volt szükséges továbbiakkal 
kiegészíteni a gyűjteményt.16 Külön kérdést képez az egyházatyáktól származó anyag kérdése 
Luccai Szent Anzelmnél, mivel a „Collectio Anselmi" patrisztikus kánonjainak jelentős hányada 
Szuromi Szabolcs szövegkritikai vizsgálata szerint bekerült a „Decretum Gratiani"-ba, ellentétben 
a római jogi részletekkel, melyekből elenyésző számban vesz át Gratianus Mester. 

A spanyol-magyar együttműködésben zajló kutatási program tehát, mind a szövegtanúk kialakulási 
indokainak vizsgálatában, mind pedig az egymáshoz való viszonyuk megállapításában alapvető új 
eredményeket ért el, amelynek során megfelelő módon sikerült a többi kutatási irány részeredmé
nyeit egységes teóriába ötvözni. Úgy tűnik, hogy Szuromi (Budapest) és José Miguel Viejo-Xi-
ménez (Las Palmas)17 szövegkritikai vizsgálatai nemcsak Luccai Szent Anzelm gyűjteményének 
fejlődésére, hanem a „Decretum Gratiani" patrisztikus szövegállományának kialakulására vonat
kozóan is új adalékokkal szolgálhatnak. 

A „Collectio Anselmi Lucensis" szövegkritikai kutatásának eredménye nem pusztán a gregoriá
nus joggyűjtemények és a „Decretum Gratiani" keletkezésének, szövegállományuk kialakulásának 
tekintetében figyelemre méltó, hanem a kánonjog itáliai és magyarországi (esztergomi) székesegy
házi (káptalani) iskolákban folyó oktatására vonatkozóan is új támpontokkal szolgál. Az anzelmi 
gyűjtemény VII. könyvének 102. kánonjával összhangban van az I. esztergomi zsinat (1100) LXVI. 
kánonja, amely arról intézkedik, hogy minden főesperesnek rendelkeznie kell egy kánongyűjte
ménnyel (breviar/i/um canonum). A magyar szakirodalom eddig csak annyit állapított meg, hogy 
ez valamelyik Gratianus előtti kánongyűjtemény lehetett. Szuromi Szabolcs az anzelmi reform
gyűjtemény szövegkritikája nyomán nevesítette a Magyarországon számbajöhető gyűjteményeket.1 

így a kánonjog 12. századi magyarországi használatának és oktatásának, a főesperesek kánonjogi 
ismereteinek 12. századi tartalma is pontosabb megvilágítást kapott az egyetemes kánonjogtörté
neti eredmények mellett. 

KÖRMENDY KINGA 

Vö. SZUROMI, Sz. A.: Roman Law texts in the 'A', 'B', 'C recensions of the Collectio Ca
nonum Anselmi Lucensis, and in BAV Vat. lat. 1361 (A comparative overview on the influence of 
the roman law on différent canon law collections up to the Decretum Gratiani.) In: La cultura 
giuridico-canonica medioevale. Prémessé per un dialogo ecumenico. Roma, 14-15. Marzo 2002. 
(Megjelenés alatt.) 

1 Vö. ViEJO-XrMÉNEZ, J. M.: La recepción del derecho romano en el derecho canónico. = lus 
Ecclesiae (14.) 2002. 375-4-14. 

18 SZUROMI SZ. Anzelm: Az Ankyrai Zsinat kánonja az első két Esztergomi Zsinaton. In: Ta
nulmányok... i. h. 86. 
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Az esztergomi székeskáptalan jegyzőköny
ve. (1500-1502, 1507-1527). Közzéteszi SOLY
MOSI László. Bp., 2002. Argumentum Kiadó. 
258 1. 

Az esztergomi székeskáptalan 16. sz. eleji jegy
zőkönyvét Luigi Marsigli olasz hadmérnök 1686-
ban, Buda felszabadításakor találta, amikor kor
vinák után kutatott. Több kézirattal együtt ma
gával vitte, majd kéziratgyűjteményével együtt 
a bolognai Egyetemi Könyvtárra hagyta. 

Az esztergomi székeskáptalan Bolognában őr
zött 16. század eleji jegyzőkönyvéről 1868 óta 
van tudomásunk Szilády Áron közlése alapján. 
Veress Endre részletes ismertetése után (Ma
gyar Könyvszemle 1906) Lukcsics Pál az 1920-as 
évek közepén, két nyáron tanulmányozta a kéz
iratot Bolognában. Kutatásának eredményeit az 
Esztergom Evlapjai 1927. évi évfolyamában adta 
közre. 75 éven keresztül az ő megállapításaira 
és adatközlésére hivatkozhattak csak a kutatók, 
mivel a közelmúltig forráskritikai szempontból 
senki nem foglalkozott az eredeti kézirattal. Soly
mosi László az elmúlt tíz évben két középkor
végi egyháztörténeti forrás közreadásában vett 
részt (A veszprémi püspökség 1524. évi urbá
riuma, A veszprémi káptalan számadás könyve 
J495-1534), és kiadta a veszprémi egyház 1515. 
évi zsinati határozatait. Negyedik középkorvégi 
forráskiadványát, az esztergomi székeskáptalan 
16. sz. eleji jegyzőkönyvét, az Argumentum Ki
adójelentette meg 2002-ben. 

A jegyzőkönyv szövege előtt részletes tanul
mányban ismertette Solymosi László a kézirat 
sorsát, a jegyzőkönyvben szerepelő káptalani tiszt
ségviselőket és faladataikat, a káptalani birtokok 

művelését, a tizedkerületeket (térképekkel illuszt
rálva), a gazdálkodásból származó jövedelmek 
elosztását, valamint a jegyzőkönyvben rögzített 
határozatokat, akiadás szempontjait. 

A jegyzőkönyvből elsősorban vagyonkezelő 
szervezetként ismerjük meg a középkorvégi esz
tergomi kanonoki testületet. A gazdaságtörté
neti adatok elemzése mellett azonban Solymosi 
László felhívja a figyelmet a művelődéstörté
net, a társadalomtörténet számára is forrásként 
szolgáló adatokra, és az alapkövetkeztetéseket 
meg is fogalmazza. Ennek a jelentőségét a Be
vezetésnek a kanonoki testületről írt részében 
érzékelhetjük valójában, amikor a káptalan 1397-
es vizitációjával és a hozzácsatolt statútumokkal 
veti egybe a jegyzőkönyvben foglaltakat. (37-47. 
oldal.) Ugyanis Kollányi Ferenc tanulmánya ül. 
forráskiadása óta, (Esztergomi kanonokok 1100-
1900, az 1397-es vizitációs jegyzőkönyv kiadása. 
= Történelmi Tár 1901.) a középkori esztergomi 
káptalanról nem jelent meg áttekintő testület
történeti összefoglalás. Solymosi László az elmúlt 
száz év szakirodalmának, benne saját kutatási 
eredményei alapján ezt most nem mulasztotta 
el megtenni. A társtudományok művelői számára 
ezzel egy tisztázott hátteret biztosít a jegyző
könyv adatainak felhasználásához. 

Az esztergomi káptalan műveltségi viszo
nyaival, a kanonokok iskolázottságával foglalko
zó kutató számára a jegyzőkönyv teljes szöve
gének közreadása magától értetődően különösen 
jelentős. Lippai Mihály őrkanonok (1453-1476) 
kánonjogi egyetemi jegyzetében található egy 
rövid megjegyzés, amelyben a jó ló ismérveit 
sorolja fel. (ÖNB Cod. 5107 f. 548v.) A kodi-
kológus ezt annak tudta be, hogy a jogi eljárá-
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sokban szükséges helyszíni szemléhez nélkü
lözhetetlen a közlekedést biztosító jó ló. (Tanul
mányok a magyarországi egyházjog középkori 
történetéről. Szerk. ERDŐ Péter. Bp. 2002. 167.) 
Az előrelátó, jogban magasan képzett kanonok 
a lovak megítélésében is jártas kívánt lenni. 
A jegyzőkönyvben megerősítést talál erre a kö
vetkeztetésére. A káptalan minden évben külön 
meghatározta az egyes káptalani birtokokon, 
Ebed, Bajon és Csév határában a rétfelosztás 
módját. „A közlekedés szempontjából oly fontos 
lovak takarmányozása szükségessé tette, hogy 
a káptalan szénáról gondoskodjék. ... A kiosztott 
rétdarabok ... a jegyzőkönyv tanúsága szerint 
a középkor végén 18 és 27, 21-29, ill. Csév te
rületén 39 között mozgott."(16.) A csévi rétből 
minden kanonok (39) részesedett, valószínűleg 
már Lippai Mihály is, ha ez a felosztási arány 
előbbi hagyományon alapult. Csév birtokát ugyan
is Vitéz János 1472 tavaszán adományozta a káp
talannak a lelke üdvéért mondandó misék fejé
ben. A jegyzőkönyv határozatai két hasonló mi
sealapítvány létesítéséről tudósítanak. (26.) 

Az üléséken hozott határozatok majdnem 
mindegyike gazdasági jellegű volt és kollektív 
döntéssel született. Azonban saját kezűleg be
jegyzett egyéni határozatokat is megörökítettek. 
Solymosi László jegyzetben közli ennek a hét 
kanonoknak a nevét az évszámokkal. (51. 34. 
jegyzet.) Ennek a jelentőségét azzal érzékeltet
hetjük, ha emlékezetbe idézzük az esztergomi 
Capitulare (OSzK Cod. Lat. 408) 16. század 
eleji kezekkel sűrűn teleírt lapszéleit. Ehhez 
még hozzá kell tennünk azt is, amit Solymosi 
László a jegyzőkönyvről megállapított, hogy több 
kéz írása. Az összehasonlításra alkalmas kéz
írások a paleográfus rendelkezésére állnak! Név
vel vagy névtelenül előttünk állnak a 16. szá
zad eleji esztergomi káptalannak azok a tagjai, 
akik élték a közösségi életet. 

A jegyzőkönyv adatai szerint a döntéshoza
talban a 39 fős kanonoki testületből átlagosan 
16 fő vett részt. Ők voltak azok, akik a kápta
lani székhelyen tartózkodtak, részt vettek a káp
talan feladatainak ellátásában. Ők alkották az 
értelmiségi középréteget. Amikor az esztergomi 
káptalannak, mint testületnek műveltségi szint

jéről beszélünk, tulajdonképpen őket kellene 
számba venni, hiszen a távollévőket csak a ja
vadalom jövedelme kapcsolta a testülethez. Pél
daként a Jagelló-kori humanisták esztergomi egy
házi javadalmaira utalunk. (Gosztonyi János, 
Thurzó Zsigmond, Csulai Móré Fülöp.) Gosz
tonyi János, a neves humanista, esztergomi őr-
kanonok, királynéi titkár, váci, majd győri püs
pök. Egyik könyvbejegyzése is alátámasztja, hogy 
nem tartózkodott Esztergomban. 1502-ben Szat
mári György társaságában Prágában intézett or
szágos ügyeket. (CSAPODI Bibi. Hung. N. 1578.) 
A humanista költő Garázda Péter, akire hason
ló pálya várt, de ő Vitéz rokonként hátrányos 
helyzetben lévén, egyetemi tanulmányai befe
jezése után nyitrai főesperesi javadalommal Esz
tergomban élt, a Szent István társaskáptalan 
prépostjaként halt meg (1476-1507). Adatunk 
van, hogy részt vett a káptalan a hiteleshelyi te
vékenységében. (GERÉZDI Rábán, Magyarság
tudomány I. 1942. 325. 1. jegyzet.) 

Garázda Péterrel 1469-ben, Firenzében volt 
együtt Telegdi János, aki helyette vállalta, hogy 
1470-ben Firenzéből Bécsbe hozza a Mátyás 
királynak ajándékozott oroszlánokat. Leontius 
(Oroszlános) melléknevéről Ritoókné Szalay 
Ágnes emlékezett meg Csonka Ferenc 80. szü
letésnapjára összeállított emlékkönyvben, 1996-
ban. Ő az „öreg Leó"-t 1502-ben találta utoljára 
említve. A jegyzőkönyvben Leontius canonicus 
a csévi rét 25. részét kapta 1500-ban. (63.) 

A kanonokok egyetemi tanulmányaira, mű
veltségére vonatkoztatható jegyzőkönyvi ada
tokról Solymosi László megjegyzi, hogy kevés 
információt nyújtanak és egyenetlenül. Csak egyet
len alkalommal jegyezte meg a jegyzőkönyv, 
hogy valaki egyetemi tanulmányokat végez. (45.) 
Ez az egyetlen említés azért értékes, mert esz
tergomi forrásból többel nem is rendelkezünk. 
Közvetett módon tudjuk csak regisztrálni az 
esztergomi javadalommal végzett tanulmányo
kat. A jegyzőkönyvben Körmöcbányái N. (Crem-
nica) néven szerepel egy kanonok 1500-ban. 
(63, 65.) Kollányi nem ismeri, Veress Endre 
a Ferrarában tanuló Paulus Schaider Craemni-
cianus canonicus Strigoniensis-t Kétházi Pál 
nagypréposttal (1489-1502) vélte azonosnak. 
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Gosztonyi János ugyanekkor szintén esztergomi 
javadalommal tanult Ferrarában. Gosztonyi Já
noshoz hasonlóan Paulus Schaider könyveinek 
sorsából arra következtethetünk, hogy élete Esz
tergomon kívül zajlott. Egyik kötete Bécsben, 
(CSAPODI B. H. N. 249.), a másik MTAK Kéz
irattár és Régikönyvek Gyűjteményében van. (CSA
PODI Bibi. Hung. N. 739.) A Nyás-féle formu-
láskönyvbe „supplicationis forma"-ként, egy kér
vényt másoltak be 1515-ből Körmöci Stayder 
(Scaijder ?) P.-től, akinek káptalani tagságára 
ekkor nem történt utalás. (Vö. BONIS György, 
Szentszéki regeszták N. 4182.) A jegyzőkönyv 
nem említi Bak János padovai kánonjogi tanul
mányait 1500-ban. 1502-ben biztosan Eszter
gomban tartózkodott már, mert kőházat kapott 
a káptalantól (45.), és a levéltári adatok tanú
sága szerint tevékenyen részt vett a káptalan 
ügyeinek intézésében. (Kollányinál Bulz név
alakban is!) Solymosi Lászlónak itt köszönöm 
meg, hogy az olvasati tapasztalatait szóban meg
osztva, Klementini János komáromi főesperest 
törölhetjük 1522-ből a doktori fokozattal ren
delkező kanonokok közül, mivel Körmendi Já
nos (1505-1531) komáromi főesperes nevének 
hibás olvasata. A fokozatok jelölése azonban sem 
a jegyzőkönyvben (44.) sem az egyéb források
ban nem következetes, így ebből a szempontból 
sem fogalmazhatunk meg végérvényes követ
keztetéseket a kanonokok tanultságának szín
vonalára. Természetesen sokkal biztonságosabban 
tekinthetnénk át ezt a kérdést, ha az esztergomi 
káptalannal kapcsolatban is rendelkezésünkre 
állna egy olyan forrásfeldolgozás, mint a bu
dai, győri, fehérvári, pozsonyi káptalané, amit 
Köblös József végzett el Az egyházi középréteg 
Mátyás és a Jagellók korában c. munkájában. 

Az archontológiai adatokkal kapcsolatban 
Solymosi László is utalt erre a hiányosságra. 
A kodikológusnak csak arra van lehetősége, hogy 
a meglévő adatokat az általa vizsgált források 
alapján korrigálja vagy kiegészítse. Néhány eset
ben ezek a források az egyetlenek. Turoni Mihály 
milkói püspök halálozási évszámáról Kollányi 
bizonytalan adatot közöl. Az OSzK Cod. Lat. 
359 jelzetű, ún. Palóci missaléjában, amelyik 
a székesegyház Szt. Fábián és Sebestyén oltá

rának volt tulajdona, megtalálható Turoni pon
tos halálozási dátuma. A 7r oldalán lévő be
jegyzés tanúsága szerint 1501. július 30-án halt 
meg. A jegyzőkönyvben szereplő episcopus Mil-
koviensis (1508) Turoni utóda, Ilsvai Pál esz
tergomi kanonok, akinek milkói püspökségéről 
a vatikáni forrásokon (1501) kívül missaléjá-
nak possessorbejegyzése is tanúskodik 1504-ből. 
(CSAPODI Bibi. Hung. N. 540.) 1511-től vati
káni forrás alapján már Burján László eszter
gomi és győri kanonok a milkói püspök. Az 
1513-1516 közötti Michael episcopus Molda-
viensis (Milkoviensis) possessorbejegyzéssel 
azonban eddig még nem sikerült találkoznia 
a recenzensnek. 

Azonban nemcsak archontológiai adatokkal 
gazdagodhatnak a kutatók. Régészeti, építészeti 
és a székesegyház oltárigazgatóságaira is fontos 
forrás a jegyzőkönyv. A székesegyház eddig is
meretlen Szt. Jakab oltáráról a jegyzőkönyvben 
rögzített határozatok egyike és egy könyvbejegy
zés közösen tanúskodik. A pozsonyi káptalan 
könyvtárába került 1543 után az az ősnyomtat
vány, ami a Szt. Jakab oltár tulajdona volt. (CSA
PODI Bibi. Hung. N. 2425.) A jegyzőkönyvben 
1518. nov. 5-én van az egyetlen említés ezen kí
vül a Szt. Jakab oltárának házáról. (128.) 

Marsigli saját beírása szerint a Bolognába 
vitt kéziratot „trovato nella biblioteca di Buda." 
A hagyatékában azonban több magyarországi 
vonatkozású kézirat is volt. Ezek a possessor-
bejegyzéseik ill. tartalmuk szerint a budai kolos
torok könyvtáraiból származhatnak. (CSAPODI 
Bibi. Hung. N. 299-303.) A máig csak hipoteti
kusan megválaszolható kérdés: hogyan kerültek 
esztergomi kéziratok Budára? Az esztergomi egy
ház 1543 előtti könyvtárából a fennmaradt kéz
iratok többségét 1686 után Budáról szállították 
Bécsbe. Lehetett-e együtt a jegyzőkönyv és a kó
dexanyag? Marsigli „biblioteca di Budá"-t írt. 
Csapodi Csaba ennek alapján a Budai II. gyűj
teménybe sorolta be a jegyzőkönyvet. (CSAPODI 
Bibi. Hung. N. 297.) Solymosi László szerint 
az esztergomi káptalan valamelyik budai házá
ban vehette magához Marsigli a jegyzőköny
vet. (9.) Ennek ellentmondani látszik Marsigli 
bejegyzése. A másik kézirat, ami a 18. századi 
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könyvtári bejegyzés szerint szintén a budai 
könyvtárból származik a Marsigli hagyatékban, 
egy ferences vonatkozású kézirat, aminek fe
rences volt a possessora is. Az nem valószínű, 
hogy ez a kézirat is az esztergomi káptalan bu
dai házában lett volna. Logikailag két változat 
lehetséges. Solymosi László véleménye alapján 
valószínű, hogy a káptalan egyik budai házá
ban volt jegyzőkönyvet a többi Budán található 
kódexszel, könyvvel együtt az egykori királyi 
könyvtár helyiségeiben raktározták a törökök. 
És ide szállíthatták az elfoglalt területekről, köz
tük Esztergomból is a már szultáni tulajdonnak, 
hadizsákmánynak tekintett kódexeket. (Vö. MKsz 
1880.270.) 1543-ban, Esztergom feladásakor a kéz
iratos anyag maradt elsősorban a várban. Ezek 
között is lehetett a jegyzőkönyv. A kódexlapba 
kötött, már nem aktuális jegyzőkönyv esetleg 
kimaradt a menekített levéltári anyagból, és az 
ostrom idején a várban lehetett. Innen is szál
líthatták Budára a többi esztergomi kézirattal 
együtt, ma még szintén ismeretlen időpontban 
a törökök. A tényeket valószínűleg sohasem is
merjük meg a maguk valóságában. Csak egy bizo
nyos, hogy Budán volt a jegyzőkönyv 1686-ban. 

Amennyire örvendetes a jegyzőkönyv kiadása, 
annyira fájdalmas, hogy már nem található 
a kézirat kódexlapborítója. Ezen lehettek olyan 
jegyzetek, amelyek utaltak volna a kézirat korábbi 
ül. budai sorsára. A legnagyobb veszteség azon
ban mégis az, hogy ez lett volna a második (!) kó
dextöredék, ami kétséget kizáróan a középkori 
Esztergomból származik. (Vö. MKsz 1997.133.) 

A recenzens fenti megjegyzéseivel csak ér
zékeltetni kívánt néhány kérdést, amivel a jegy
zőkönyv közreadásával a kutatók szembesülhet
nek. Számukra a megbízható forráskiadáson kívül 
a részletes ismertetést is magában foglaló be
vezető tanulmányhoz rendkívül átgondoltan szer
kesztett mutatókat készített Solymosi László. 
A középkorvégi Esztergommal bármilyen té
mában foglalkozók számára ezentúl minden út 
a jegyzőkönyvből indul ki. Biztos irányjelzőt 
kaptak Solymosi Lászlótól az esztergomi szé
keskáptalan jegyzőkönyvének közreadásával. 

KÖRMENDY KINGA 

Somkuti Gabriella: Az Országos Széché
nyi Könyvtár története 1802-1918. Szerk. M o 
NOK István. Bp. 2002. OSzK, 138 1., ül. 

A könyv az OSzK történetének mintegy fele 
idejét tárgyalja. Izgalmas, - a töténeti esemé
nyek folytán - olykor igen lehangoló olvasmány, 
mert valóban olvasmány, nemcsak dokumen
tum, nemcsak forrásmű. Két nagy egységre és 
további alfejezetekre tagolódik: az OSzK a pol
gári átalakulás (1802-1866), ül. a polgári fejlő
dés és kapitalizálódás korszakában (1867-1918). 
Az első rész kettő, a második négy fejezetből 
áll. 

A bevezetőben a szerző áttekinti a 18-19. 
század fordulójának magyar könyvtári kultú
ráját. S már megint a törökök... Sajnos nem üres 
szólam, hanem keserű valóság, hogy a nagy
jából másfélszázados török uralom nemcsak 
hátravetette Magyarország fejlődését, amelyet 
az ország vagy le tud(ott) dolgozni, vagy nem, 
de az elpusztult kolostori, főpapi, főúri és vá
rosi könyvgyűjtemények örökre elenyésztek. 
(A középkori magyar könyvkultúra töredékeit 
az OSzK-ban a Fragmenta Codicum csoport sze
degeti össze.) 

A könyv- és könyvtári kultúrában a 18. szá
zad folyamán végbement robbanásszerű fejlő
dés a magánkönyvtárakban zajlott. Ezek az új 
műveltség befogadásának helyei, ide érkeznek 
az akkori modern francia és német nyelvű 
könyvek. E magánkönyvtárak általában encik
lopédikus jellegűek. Ezekben a gyűjtemények
ben megváltozott a régi könyvtárakhoz képest 
az arány: a teológia háttérbe szorult, s a klasz-
szikus auktorok, történelem és jog mellett na
gyobb tér jutott a természettudományoknak, 
földrajznak, orvostudománynak és a techniká
nak. Somkuti a legjelentősebb könyvgyűjtőket 
név szerint is megemlíti, azt is hangsúlyozva, 
hogy a felvilágosodás eszméit hordozó köny
vek miatt némely könyvtárak a radikális gon
dolkodók találkozó helyévé váltak, s ennek 
meglett a következménye. E könyv főszerep
lője, Széchényi Ferenc (1754-1820) maga is 
szabadkőműves volt, s titkára és első könyvtá
rosa a kivégzett jakobinus, Hajnóczy József. 
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Időben a legnagyobb az első fejezet, amely
ben a könyvtár alapítását és első évtizedeit mu
tatja be a szerző 1802-től 1847-ig. Széchényi 
Ferenc nemcsak a bécsi Hofbibliothekot ismerte 
jól, ahol az igazgató, Michael Denis könyv- és 
könyvtárismereti előadásait is hallgatta, hanem 
felkereste a nagy európai könyvtárakat az ox
fordi Bodleianatól a londoni British Museum, 
a drezdai udvari és a göttingeni egyetemi könyv
táron át a nevezetesebb itáliai könyvtárakig. Ép
pen Hajnóczy kivégzése után (1795) visszavo
nult a politikától, s célul tűzte ki a magyar nyelvű 
könyvek és minden Magyarországon nyomta
tott könyv beszerzését. Gyűjtését a kéziratokra 
is kiterjesztette. Széchényi Ferenc kiadta nagy
cenki rendezett könyvtárának nyomtatott kata
lógusát, 550 példányban. Mindez már egy nem
zeti könyvtár körvonalait vetítette előre. 

Az alapítás adminisztrációja sem volt egy
szerű dolog, de az 1802-ben engedélyezett, s 
Pesten a pálosok barokk könyvtártermében 1803-
ban megnyílt Bibliotheca Hungarica Széché-
nyiano-Regnicolaris anyaga elég sok viszontag
ságot kellett megérjen. Már 1805-ben a francia 
hadak elől Temesvárra menekítették. 1808-ban 
a pálosok könyvtárterméből az egyetem egyik 
épületébe költöztették a könyveket. 1809-ben 
újabb háborús veszély miatt Nagyváradra me
nekítették, majd 1817-ben a könyvek az ún. 
Batthyány-villába kerültek (amelynek hatalmas 
kertjében épült fel 1837-45 között a ma már 
csak a Nemzeti Múzeumnak otthont adó klasz-
szicista stílusú Pollák-féle palota). Innen az 
1838-as pesti árvíz miatt a Ludoviceum épüle
tébe költöztették a könyvtárat. Itt 1847-ig je
lentős része nem is volt hozzáférhető. 

Sokan úgy tudják, hogy a Nemzeti Múzeum 
és a Széchényi Könyvtár egyszerre létesült 
(a kétszáz éves jubileumot így ünnepeltük!), 
pedig az 1807. évi XXIV. törvénycikk nyomán 
hozta meg az országgyűlés az 1808. évi VIII. tör
vényt, amely egy Magyar Nemzeti Múzeum ala
pítását mondta ki, s a Széchényi Könyvtárt ennek 
keretébe illesztette. Ez a továbbiakban döntően 
meghatározta a Könyvtár helyzetét, mert a Mú
zeum osztályainak és a könyvtárnak a közös költ
ségvetésből nem mindig arányosan jutott a pénz. 

A Széchényi Könyvtár 1848-66 közötti 
szakaszát előbb a szabadságharc zaklatott ideje 
- hiszen a forradalom szinte a Nemzeti Múze
um épülete előtt kezdődött -, majd a politikai 
elnyomás határozta meg. A fejezet címe is erre 
utal: „Alvó évtizedek: a pangás időszaka". Bár 
erre az időre esik az újonnan elkészült múzeumi 
épületbe való beköltözés és a berendezkedés. 
A könyvtár ekkor még nagy és értékes magán
gyűjtemények konglomerátuma. A Múzeum igaz
gatója ez időszak alatt Kubinyi Ágoston, a könyv-
tárőr a sokoldalúan képzett Mátray Gábor volt. 
(Mátray fiatal korában hosszú évekig a Szé
chényi családnál nevelősködött. Később ő ala
pította meg a Nemzeti Zenedét, ő alapozta meg 
a magyar zenetudományt.) A roppant könyvtári 
feldolgozómunkához Mátray szinte semmi se
gítséget nem kapott, ő maga feszített tempóban 
kellett, hogy dolgozzon. 

Az 1867-es kiegyezés fellendülést eredménye
zett, az 1880-1900 közötti évek pedig a könyv
tár kiteljesedésének korszakát hozták. A könyv
tár új főhatósága a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium lett. Ekkor Eötvös József a kul
tusztárca vezetője, aki nemcsak a közoktatásra, 
hanem a közművelődésre is gondot fordított, s 
a Széchényi Könyvtárnak biztosította az állami 
költségvetésből a rendszeres évi dotációt. Eöt
vös még az állományfeltárást is új alapokra 
helyezte. A könyvtárrendezést 1875-re sikerült 
befejezni. Eötvöst 1872-ben Trefort Ágoston 
követte a kulturális miniszteri székben, aki be
vezette a múzeumok és könyvtárak állami szak
felügyeletét. A szakfelügyelőség ugyan csak 
később vált intézménnyé, de állami pénzforrá
sokat is elosztó tevékenysége mellett ki kell 
emelni, hogy kezdeményezte a hazai könyvtá
rosképzést (1898) a Széchényi Könyvtár kere
tein belül. Bár 1859-ben elkészült a Múzeum 
szervezeti és működési szabályzata, a könyvtá
ré 1889-re született meg. Ebben rögzítették a 
könyvtár egységeit: 1. Könyvtár - nyomtatványok, 
2. Kézirattár, 3. Levéltár, 4. Hírlapkönyvtár. 
A Hírlapkönyvtár őre id. Szinnyei József lett, a 
modern magyar biográfia és bibliográfia meg
teremtője. Érdekes, hogy a folyóiratok sokáig 
nem tartoztak a Hírlapkönyvtár gyűjtőkörébe, 
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ezeket csak az 1910-es évek végén egyesítették 
a napi- és hetilapok gyűjteményével. 

Az 1901-1913 közötti években a könyvtári 
személyzet számának állandó elégtelenségéből 
és a gyarapítási összeg örökös szűkösségéből 
eredő gondot az egyre jobban égetővé váló 
helyhiány is súlyosbította. Eközben közeledett 
a centenárium. A három napos ünnepségre 
(1902. nov. 25-27.) történeti és irodalomtörté
neti kiállítást rendeztek a könyvtár kincseiből, 
s az ünnepi beszédet Wlassics Gyula kultusz
miniszter mondta. Ö sajnos 1903-ban távozott 
e posztjáról. A helyhiány tíz év múlva is csak 
úgy enyhült, hogy bérelt helyiségbe kitelepí
tették a ritkábban használt anyagot. Folytató
dott az állomány differenciálódása, a zenemű
tár, színháztörténeti tár, térképgyűjtemény és 
kisnyomtatványok tára önállóvá alakulása egyre 
jobban körvonalazódott. Szükséges lett volna 
modernizálni a raktári felállítást, s a helypazarló 
szakrendről áttérni a numerus currensre, ezt nyil
vánvalóan a katalógusok reformjának kellett volna 
követnie. Elodázták ezt a gondot, pedig a régi 
rendszer lezárásával, s az új bevezetésével meg
oldható lett volna. 

1891-ben 26 szaktisztviselő közül 13 aka
démikus volt, 1902-ben 29 fő dolgozott a Szé
chényi Könyvtárban, ebből 15 tudományos 
munkatárs, 1913-ban a létszám negyvenre nőtt. 
1898-ban került napidíjasként a könyvtárba az 
első női alkalmazott, aki az első írógépet ke
zelte. Az első női könyvtáros 1911-től 1934-ig 
Rédeyné Hoffmann Mária volt, őt egy év múlva 
követte a színháztörténész Pukánszkyné Kádár 
Jolán. Pár évvel később Sebestyén Irén, majd 
Bartoniek Emma, Goriupp Aliz lett a könyvtár 
munkatársa és mindegyikük a magyar tudo
mányos élet kiemelkedő alakja. 

A gyűjtemény használata ingyenes volt. 1904-
től bevezették a délutáni nyitva tartást, de ezt 
hosszabbítani már nem lehetett. Az elektromos 
áramot csak a húszas években vezették be. 

A világháború évei alatt a gyűjteményt nem 
érte károsodás, de a Múzeum épülete már a 
háború előtt felújításra szorult volna, amire 
természetesen nem volt lehetőség. Sőt 1917-
ben még a réztetőt és a villámhárító rézvezeté

két is be kellett szolgáltatni. Abból sem lett 
semmi sokáig, hogy a természettudományi 
osztályoknak és a könyvtárnak önálló épületet 
emeljenek, pedig a könyvtári helyhiány ka
tasztrofális méreteket kezdett ölteni. 

A könyvtár egyes történeti korszakai után a 
szerző mindig szól a gyarapodásáról. Többször 
előkerül a kötelespéldány kérdése. A gyarapo
dással a feldolgozás nem tudott lépést tartani, 
szinte állandóan lemaradásban volt. Ezen az I. 
világháború évei alatt sikerült valamennnyire 
túljutni, de akkor a világháborús dokumentu
mok begyűjtése vezetett aránytalanságokhoz, 
sőt még adósság felhalmozást is eredménye
zett, mégis gyűjtemény torzó maradt. Korábban 
a rendkívüli hagyatékok vételére a minisztéri
um általában biztosította a külön pénzt. Mindig 
fontos szerepet játszottak az ajándékok (kö
zépkori kódexek, Corvinák, Pray-kódex, Hess-
féle Chronica), mégis voltak elszalasztott 
vételek, például Nagy István könyvei, vagy a 
Zrínyi könyvtár. - A könyvtár egyéb feladatai 
közé tartozott a nemzeti bibliográfia gondozá
sa. A könyvtár hivatalos orgánuma a Magyar 
Könyvszemle volt. 

Somkuti Gabriella név szerint megemléke
zik sok kiváló könyvtárosról érdemeiket ecse
telve. Emellett szól az állományvédelemről, a 
köttetés megszervezésésének gondjairól, említi 
Lázár Györgyöt és a két állandó könyvkötőcé
get, Leszik és Gottermayer cégét, s taglalja az 
állandó könyvkötőműhely iránti igényt. Szól a 
fotóztatás szükségességéről és megszervezésé
ről. 1898-tól megindult a könyv- és kézirat
restaurálás is a könyvtárban. - Fontos szerepet 
játszottak a könyvtár tevékenységében a kiál
lítások. A száz éves jubileumra rendezett kiál
lítás állandó jellegű volt. 1911-ben meg is 
újították, s katalógusát is újra kiadták. 

Csak elismeréssel szólhatunk Somkuti Gab
riella áldozatos kutatómunkájáról, mert látszik, 
hogy mennyi, a könyvtár működésére vonatko
zó dokumentumon rágta át magát, hogy föltárja 
az adatokat (beszerzési naplók, olvasói beíró-
könyvek, utasítások, beadványok és kérvények, 
hiányokkal kapcsolatos vizsgálati anyagok, 
stb.). Nem tehet viszont arról, hogy a számító-
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gépes szerkesztés ezúttal is vétett a tipográfia 
esztétikai szabályai ellen csúnya szóközeivel, 
néha már elviselhetetlenül (68. old. 1. bekezdés). 
Egy-egy sajtóhiba megbocsájtható (71. old. 5. 
sor), a 81. oldallal szembeni képaláírás (könny
tár!), de néhány elválasztás bosszantó: Széc-hé-
nyi (55. és 79. old.), Be-ethoven (93. old.) -
Az MTA Könyvtára ősnyomtatványainak posz-
zesszor-bejegyzéseiről megjelent tanulmányom
ban (Schriftenreihe des Komitees Österreich-
Ungarn, Bd. 3. 1994.) magam is linzi antikvá
riusnak vettem Rohrachert, akinek az OSzK 
duplumokat adott el, Vigyázó Ferenc pedig 
tőle vásárolt. Az innsbrucki könyvtárigazgató, 
Walter Neuhauser hívta fel figyelmemet, hogy 
Rohracher esetében a tiroli Lienzről van szó 
(69. old.). 

A művet szívszorító mondatok zárják, cé
lozva a világháborút követő még keservesebb 
évekre. Annál inkább várjuk a folytatást a má
sodik közel száz év történetéről, amely ugyan
csak nem volt zökkenőmentes, hiszen követke
zett a II. világháború és két rendszerváltozás, 
nem is szólva a királyi palotába költözésről. -
A könyvet az OSzK történetének a korszakra 
vonatkozó, válogatott irodalmi jegyzéke zárja 
mintegy 20 oldalon. A szöveg között 40 oldal
nyi számozatlan illusztráció színesíti a kiad
ványt. 

ROZSONDAI MARIANNE 

Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca 
Magliabechiana. Libri, uomini, idée per la 
prima biblioteca pubblica à Firenze. Firenze, 
2000. OIschki. XVI, 222 1. /Monografie sulle 
biblioteche d'Italia, Vol. 1X7 

Minden, a könyvvel kapcsolatos kutatás Itá
liában különleges nehézségekbe ütközik. En
nek alapvető oka az, hogy a subiacoi nyomda 
alapítása óta olyan tömegű könyv jelent meg, 
amelynek akárcsak bibliográfiai számbavétele 
is komoly, több intézetet igénylő kutatást 
jelent. A könyvtárak története hasonlóan belát
hatatlan, hiszen valamennyi városban találha

tunk olyan világi és egyházi gyűjteményeket, 
amelyek anyaga a könyvkultúra legrégebbi szá
zadaiba vezet vissza bennünket. A „Le grandi 
bibliotheche d'Italia" sorozat (Firenze, Nar-
dini) megpróbált ugyan egy áttekintést adni a 
legnagyobbakról, de még sok évtized szüksé
ges ahhoz, hogy akárcsak a valamilyen szem
pontból különleges gyűjtemények történetét 
módszeresen feltárják. A francia könyvtártör
téneti nagy összefoglaláshoz (Histoire des bib
liothèques françaices. Vol. I—IV. Dir. éditorial: 
Pascal FOUCHÉ. Paris, 1989-1990. Promodis.) 
hasonló vállalkozás Itáliában (és tegyük rögtön 
hozzá, Németországban is) még várat magára. 

A Piero Innocenti által szerkesztett sorozat 
- amelynek kilencedik kötetét most ismertetjük 
- 1954-ben indult a San Marco kolostor könyv
tárának a bemutatásával. Úgy tűnik szándé
kosan olyan könyvtárak történeti feldolgozását 
vette programjába, amelyek nem tartoznak a 
turisztikailag is érdekes gyűjtemények közé, mint 
amilyen például a Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, a Casanatense, az Angelica, az Estense 
vagy a Marciana (de folytathatnánk a sort). így 
a sorozat eddigi köteteiben a történeti, ma már 
esetleg önálló intézményként nem létező könyv
tárakkal találkozunk: a Biblioteca Nazionale 
Vittorio Emmanuele, a Corsiniana, a trentói 
városi könyvtár (Bibliotheca Communale di 
Trento), a bolognai San Domenico, a nápolyi 
San Tommaso, a genovai városi könyvtárak, 
vagy az egyetemi Libraria di Sapienza. 

A mostani kötet először is a címével lepi 
meg a könyvtártörténeti szakirodalmat követő 
közönséget. Berthold Louis Ullmann és Philip 
A. Sradler három évtizede megjelent monog
ráfiája a Medici gyűjteményekről, illetve a San 
Marco kolostor könyvtáráról (The Public Lib
rary of Renaissance Florence. Niccolo Niccoli, 
Cosimo de' Medici and the Library of San 
Marco. Padova, 1972. /Medievo e Umanesimo. 
10./) már címében is azt állítja, hogy Firenze 
első „nyilvános" könyvtárának történetéről ér
tekezik. Ezt a könyvtárat a korban egyedülálló 
módon, 1444-ben „ad utilitatem hominum sem-
piternam" bizonyos értelemben nyilvánossá 
tették. A Biblioteca Magliabechiana gyakorla-
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tilag 1747-ben nyílt meg a város közönsége 
előtt, mégis a könyv szerzői - ahogy az alcím
ből is kiderül - ugyancsak az első firenzei nyil
vános könyvtárról értekeznek. A francia („vers 
la bibliothèque publique"), vagy a német szak
irodalom („Vorformen der Öffenlichen Biblio
theken") a nyilvános gyűjtemények „előformái-
nak" értelmezi a humanizmus és a reformáció 
idején egy-egy szűk használói kör számára 
nyilvánossá tett könyvtárak történetét, és a mai 
értelemben vett nyilvános könyvtárak történe
tének kezdeteit a 18. század közepére helyezik. 

Maria Mannelli Goggioli könyve éppen azért 
érdekes, mert ezt a „nyilvánosság" gondolatot, 
annak könyvtártörténeti, politikai és társadalmi 
környezetét járja körül egy konkrét példa alap
ján. Az Antonio Magliabechi halála (1714) és 
a nyilvános könyvtár megnyitása (1747) között 
eltelt időszakban a toszkánai könyvtörténet 
szempontjából is több fontos esemény történt. 
A könyvtárak nyilvánossá, a szegényebbek -
akik nem tudtak magánkönyvtárat kialakítani 
maguknak - számára elérhetővé tételének 
gondolata Firenzében sem Magliabechi nevé
hez kötődik. 1703-ban Rómában meghalt a fi
renzei Francesco Marucelli, aki végrendele
tében a szegények számára alapítványt tett, 
könyvtárát pedig megnyittatni rendelte Firenze 
közössége előtt. A Magliabechi könyvtár ka
talogizálása, előkészítése a megnyitásra magá
tól értetődően vetette fel a két könyvtár egye
sítésének gondolatát. 1736-ban meghalt Anton 
Francesco Marmi is, aki Antonio Magliabechi 
végrendeletének végrehajtója volt, és aki saját 
könyveit - amelyek nem voltak meg a Maglia
bechi gyűjteményben - ugyancsak a közös célra 
rendelte. Ugyancsak jelentősen gyarapodott a 
könyvtár annak könyvtárosa, Giovan Luigi Toz-
zetti halálakor (1746). A könyv részletesen 
bemutatja azokat a tárgyalásokat, amelyek a 
két nagy könyvtár (Magliabechiana, Marucel-

liana) egyesítése körül folytak, és amelyek vé
gül is nem vezettek eredményre (a Biblioteca 
Marucelliana ma is önállóan látogatható gyűj
temény Firenzében). A kötet függelékében köz
lik a legfontosabb dokumentumokat teljes ter
jedelmükben, így az említett végrendeleteket, a 
könyvtárak egyesítésének tervét is. 

Egy könyvtár nyilvánossá tétele felveti az 
azokhoz való szabad hozzáférés gondolatát is. 
A 18. században azonban az egyházi cenzúra 
érvényes rendeletekkel bírt annak utólagos for
májában is. Tehát nem csupán a könyvek elő
zetes ellenőrzését szorgalmazták, a kereske
delmet ellenőrizték, hanem az olvasást, illetve 
olvastatást is. Ezért a könyv negyedik fejezete 
Toszkána cenzúratörténetének kortárs állapotát 
mutatja be, elemzi az 1736 és 1743 közötti, a 
nyomdákra és a kiadókra vonatkozó tiltó, il
letve szabályozó rendeleteket, továbbá a tiltott 
könyvek olvasásának körülményeit. 

A könyvtárak nem egyszerűen gyűjtemé
nyek, hanem működő intézmények. így nem 
elégséges a könyvek, kéziratok halmaza, ha
nem gondoskodni kell az épületről, szakértő 
személyzetről, a könyvek védelméről is. A mű
ködtetés gondja a városé volt, ezért is húzódott 
el évtizedekig a nyitás lehetősége. Ráadásul 
Marucelli és Magliabechi is komolyan gondolt 
azoknak a szegényeknek a könyvtárba csábítá
sára, akiknek akár kenyér gondjai is voltak. A sze
gényeknek való napi kenyérosztás ugyancsak 
anyagi terhet rótt a fenntartóra. 

A Biblioteca Magliabechiana 1861-ben hi
vatalosan egyesült a nemzeti könyvtárral. 1885-
ben, a Biblioteca Palatina dei Lorena beolvasz
tásával jött létre az a gyűjtemény, amelyet ma 
így neveznek: Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze. A Biblioteca Marucelliana - mint 
említettük - önálló maradt. 

MONOK ISTVÁN 
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