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EGY TIZENNYOLCADIK SZÁZAD VÉGI 
IRODALMI PLÁGIUM 

IVICHICH FERENC NAGY SÁNDOR-
ES TELEMAKUS-„FORDÍTÁSAI" 

Aligha akad olyan irodalomtörténész, akinek ismerősen cseng a 
fülébe Ivichich Ferenc neve, de ha valaki történetesen a róla szóla 
cikknél üti fel Szinnyei Magyar írók élete és munkái című művét, csak-
nem egyhasábos ismertetést olvashat személyéről. A hangyaszorgalmú 
bibliográfus az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött iratok alapján 
meglehïtôs részletességgel vázolja Ivichich életpályáját, akinek pedig 
mindössze egyetlen munkáját látta: az ugyancsak az OSzK-ban őrzött, a 
„Curtius írásaiból versekben foglaltatott" históriáit világbíró Nagy 
Sándorról.1. Megemlít azonban Szinnyei két olyan további művet is, 
amelyekről egy, a cikkéhez felhasznált kéziratjegyzékből szerzett tudo-
mást, Telemakus, illetve Poliarcus és Argesilaus históriáját, s ezek szer-
zőségét is nagy valószínűséggel Ivichichnek tulajdonítja, hollétük azon-
ban, mint írja, nem ismeretes. 

A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusában rábuk-
kantari az említett két mű egyikének leírására, amely az egyszerű 
szürke papírkötéssel borított, gerincén halványpiros vignettán arany 
„TELEMAKUS MAGYAR VERSEKBEN" feliratot viselő kéziratos 
kötet belső címlapjának rövidített formája. A címlap teljes szövege a 
következő: 

TELEMAKUS 
MELY 

FENELONIUS SALIGNIAI FERENCZTÖL, 
KAMERÂKI ÉRSEKTŐL, 

FRANCZIA NYELVEN ÍRATTATOTT, 
AZ UTÁN 

TISZTELENDŐ TRAUTWEIN GERGEL ÚRTÓL 
DEÁKRA, 

HALLERKÖI MÉLTÓSÁGOS GROFF UR, 
TEKÉNTETES NEMES MARAMAROS VÁRMEGYÉNEK 

F ö ISPÁNYA 
ÁLTAL PEDIG 

MAGYARRA FORDÍTTATOTT; 

1 OSzK Kézirattár Quart. Hung. 35. 
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AZ UTÁN 
MAGYAR HAZÁNK F ö , KÖZÉP, - ÉS ALACSON 

RENDEINEK ÖRÖMÉRE, KEDVES MULATSÁGÁRA 
MÉLTÓSÁGOS, FÖ TISZTELENDŐ 

GRÖFF SZALAI BARKÓCZI FERENCZ 
EGRI PÜSPÖK E ö EXCELLENCZIÁJA 

DICSÉRETES KÖLCSÉGÉVEL KI NYOMTTATTATOTT, 
ÉS 

ÜDÖ-MULÁS-KÖZBEN 
RONGYOS, SOVÁN VERSEKBEN FOGLALVA ÍRATTATOTT, 

Ivichich Ferenc által. 
SZ. ANTAL NEVÖ MEZŐ VÁROSBAN, 
T. NEMES HONT-VÁRMEGYÉBEN;2 

A bőbeszédű, barokkos címlapból a kéziratra tulajdonképpen csak 
az első öt és az utolsó négy sor vonatkozik. Kézírással készült, piros és 
fekete nyomtatott nagybetűk váltakoznak rajta. A szerző nevét kisebb 
dőlt betűkkel szemmel láthatóan később szúrták be a megfelelő helyre. 
Hogy a kettő azonos kéztől származik-e, nem állapítható meg teljes 
bizonyossággal, mivel a rajzos nyomtatott betűkről nehéz egyéni sajá-
tosságokat megállapítani. A tinta színéből azonban úgy tűnik, hogy a 
betoldás a címlap készítőjétől származhat, valószínűleg maga Ivichich 
egészítette ki a szöveget a névvel, talán rögtön a címlap elkészülte után. 
A Telemakus-cmúzp írása, a betűk színe és formája teljesen megegyezik 
az Ivichich munkájaként számon tartott OSzK-beli Nagy Sándor-his-
tória címlapképével, hasonló a kettő felépítése és jellege, ami arra vall, 
hogy a két mű készítője azonos személy, bár a Nagy Sándor-história 
címlapjára a szerző neve és a kor megjelölése „Ivichich Ferencz XVIII. 
század" csak utólag került rá, idegen, feltehetően egy könyvtáros ceru-
zaírásával; valószínűleg ugyanő írta rá a kéziratra a könyvtári jelzetet is. 

Ismeretes, hogy Fénelon utópisztikus, politikai és nevelési regénye 
világszerte igen nagy sikert aratott. Eckhardt Sándor a forradalom 
előtti francia irodalom legnagyobb hatású művének nevezi3, Köpeczi 
Béla pedig a mű közép- és kelet-európai elteijedettségét vizsgáló és bizo-
nyító összefoglaló tanulmányában egyebek mellett azt is kifejti, hogy az 
a különböző országok eltérő politikai és kulturális fejlődésének a függ-
vénye, ami egyúttal megszabta, hogy a fordítók mit, milyen módon 

2 Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 15. 
3E[ckhardt] Slándor]: Kozma Ántal: Fénelon Télémaque-jának egy 

XVIII. századi magyar verses feldolgozása. (Recenzió) EPhK, 1932. 75. 
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emeltek ki a mű erkölcsi-politikai mondanivalójából és szépirodalmi 
értékeiből.4 Hogy a Telemakus-történet nemcsak az irodalomban, 
hanem a képzőművészetben is hatott, azt Galavics Géza kutatásai tanú-
sítják, aki a 18. század második felében Magyarországon végbement 
életszemlélet- és ízlésbeli változásokat két, a Telemakus-történetből 
vett jeleneteket ábrázoló, a sárvári várban és egy soproni lakóházban lát-
ható falképsorozat darabjait elemezve mutatja be s . 

A pannonhalmi kézirat első látásra egy olyan ismeretlen, magyar 
nyelvű verses Telemakus-fordítást, illetve -átdolgozást látszik tartal-
mazni, amelyről a szakirodalomban eddig nem történt említés6 . 

Ha egy pillantást vetünk a fentebb közölt címlapra, látható, hogy 
szövegezése két, Magyarországon alapvető jelentőségű, nyomtatásban 
megjelent prózai Telemakus-fordításra utal: Trautwein Gergely Kassán, 
1750-ben megjelent latin fordítására, és Haller László magyar nyelvű átül-
tetésére, amely első ízben 1755-ben, ugyancsak Kassán látott napvilá-
got. Haller neve ugyan furcsán megcsonkítva került Ivichich címlap-
jára, de ez alighanem csak figyelmetlenség eredménye. A Haller-fordítás 
kiadásának költségeit viselő, akkor egri püspök Barkóczi Ferencről 
szóló sorok viszont szó szerinti átvételek a Haller-fordítás nyomtatott 
címlapjáról. A két korábbi műre utaló hosszú és kacskaringós szöveg 
mellett szinte eltörpülnek a kötet valóságos tartalmára vonatkozó, 
Ivichich személyét és a fordítás helyét megjelölő szerénykedő közlések. 

A Haller-fordítással való kapcsolatra utal a kötetben az is, hogy a 
verses szövegbe, amennyire lehetett, a megfelelő helyekre beillesztették 
a Hallernél olvasható, az egyes „könyvek" summáját tartalmazó össze-
foglalások kéziratos másolatát7. A summákat azonban más kéz írta, s 

"Köpeczi Béla: A Télémaque Közép- és Kelet-Európában. In: 
„Sorsotok előre nézzétek." A francia felvüágosodás és a magyar kultúra. 
Szerk.: Köpeczi Béla és Sziklay László. Bp. 1975. 1 7 - 3 8 . - L. még: 
Eckhardt Sándor: Télémaque en Hongrie. Revue des Etudes Hongroises 
et Finno-Ougriennes, 1926. 166-171 . 

5 Galavics Géza: Francia regény két XVIII. századi falképsorozaton. 
(Fénelon Télémaque-jának hazai fogadtatásához.) In: Művészet és fel-
világosodás. Szerk.: Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig. Bp. 1978. 
393—415. 

6 A nyugat-európai nyomtatott és kéziratos Télémaque-fordításokat 
és átdolgozásokat Kozma Antal: Fénelon Télémaque-jának egy XVIII. 
századi magyar verses feldolgozása. Pécs, 1932. c. disszertációja 
(47-52 . ) , a közép- és kelet-európai változatokat Köpeczi Béla idézett 
munkája veszi számba. 

7 Ivichich verses szövege folyamatosan van leírva, vagyis az egyes 
könyvek nem kezdődnek új lapon. így a summákat - ha a következő 
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számozatlan lapjai nyilvánvalóan utólag kerültek a folyamatosan számo-
zott verses szövegbe. Megállapíthatatlan tehát, hogy a szerző' intenciója 
alapján ragasztották-e be őket, ő maga akarta-e ezzel is hangsúlyozni 
műve kapcsolatát Haller fordításával, mert ha igen, akkor ezzel is -
mint az egész címlappal - a valódi forrás leplezése volt a célja. 

Ivichich e kézirata nem eredeti állapotában maradt ránk; utolsó 
lapján ui. a következő reclamans olvasható: „História Poliarcusrul. Első « 
könyv.8". Ez a valaha a következő lapon kezdődő mű azonban a mos-
tani kötetben nincs benne, sőt a jelenlegi kötésben hely sincs a számára, 
annak sincs azonban jele, hogy kiszakították volna belőle. A kötet tehát 
egykor, jelenlegi kötésének elkészülte előtt a mainál többet tartalma-
zott, legalábbis a Szinnyei által Ivichich kéziratjegyzékéből közölt har-
madik verses művét, a Poliarcus és Argesilaust, amely azóta elveszett 
vagy valahol lappang. 

Eljutva a kötet külső jegyeinek számbavétele után a mű tulajdonkép-
peni szövegéhez, minél többet olvasunk el belőle s minél inkább megfor-
máljuk magunkban róla szóló véleményünket, annál erősebbé válik az 
az érzés, hogy ez az ítélet nagyon ismerősen cseng, mintha éppen a Tele-
makus-irodalomban valaki már megfogalmazta volna előttünk mindazt, 
amit Ivichich fordításáról jellemzésként elmondhatunk. Azt ti., hogy a 
fordításnak csak az a célja, hogy versbe öntse a történetet, de ezt olyan 
bonyolult, nehézkes módon teszi, hogy a mű mondanivalója csaknem az 
érthetetlenségig elhomályosul. A fordító nem ragaszkodik az eredeti 
szöveghez; sok benne a bővítés, de gyakoriak a kihagyások is, nem 
törekszik hűségre, csak afféle rímkovács módjára formálja meg magyar 
nyelvű versbe szedett históriáját. Fénelon regényének mondanivalóját 
hiába keressük benne: az átdolgozás csak a puszta cselekményt foglalja 
úgy-ahogy versekbe, szinte teljesen mellőzve a politikai, pedagógiai, 
elmélkedő, tanító célzatú részleteket. Mindez pedig nem más, mint 
Kozma Antal jellemzésének summázata Hriágyel Márton sajópüspöki 
plébános kéziratos Telemakus-fordításáról9. 

Ha viszont Ivichich Nagy Sándor-históriájába olvasunk bele, Király 
György jellemzése ötlik fel bennünk, aki ugyancsak Hriágyel Márton 
egy művéről, Nagy Sándor históriájáról a következőket írja: „Érdekes, 
hogy Curtius művének még a XVIII. század közepe táján is akadt egy 
verses földolgozása, Hriágjell !] Márton sajópüspöki plébánostól (1758.) 

könyv kezdete véletlenül nem esik éppen a lap első sorára - csak azon 
lapok elé vagy mögé lehetett beragasztani, amelyeken a hozzájuk tar-
tozó könyvek kezdődnek. 

8 Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 15. 415. p. 
9 Kozma Antal: I. m. 5 3 - 7 2 . 
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[. . . ] Csak azért említjük e helyt, mert egészen Horvai stüusában írott 
verses krónika, s bátran készülhetett volna a XV. században, nyelve, ver-
selére fejlettebb, de rímtechnikája Tinódiéval vetekedik".' 0 

A nyomok tehát mindkét esetben Hriágyel Mártonhoz vezetnek, 
akinek művei sem a maguk korában, sem késó'bb nem jelentek meg 
nyomtatásban, - bár a fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az Eckhardt 
Sándor találó szavai szerint „zötyögős magyar strófákban" fordított 
történetek a publikálást nem is igen érdemelték volna meg. 

Hriágyel Márton falusi magányában számos hosszabb-rövidebb törté-
netet megverselt, közülük most csak az Ivichichcsel kapcsolatosan 
figyelmet érdemlő három művét vesszük tekintetbe, a Telemakust a 
Világbíró Nagy Sándort és a Poliarcus és Argenist. Munkái nagyobbrészt 
több példányban fennmaradtak, de a különböző autográf darabok egy-
másnak nem puszta másolatai. A szövegben észrevehető eltéréseken 
kívül a szerző versei zárószakaszában maga is elmondja, hogy munkájá-
nak egy-egy darabját mikor írta, később mikor öntötte új formába ül. 
mikor másolta le újra. 

Telemakus-itdolgozása ma három példányban ismeretes, ebből egy 
Egerben, kettő Esztergomban található11. Az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtár példánya Hriágyelnek több munkáját tartalmazza, a Telema-
kuson kívül a minket érdeklő darabok közül a Poliarcus és Argenist is. 
A címlap szerint a kötet 1756-ban Sajópüspökiben készült, a Telema-
kus-történet végén a szerző az 1757. július 29-i dátumot adja meg. A 
második példány az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban van, 
ahová Batthyány József érsek gyűjteményének részeként került. Külön 
címlapja nincs, az első lapon felül ez olvasható: „Magyar versekben fog-
laltatott Telemakus", utána rögtön kezdődik a szöveg. A kötet Hriá-
gyelnek csak ezt az egy munkáját tartalmazza, az utolsó versszak szerint 
1757 „Karácsony havának első fertállyában/ Másodszor le-írtam ezt 
ezen formában" - tehát a korábbi egri verzió átdolgozása. 

A harmadik, ugyancsak Esztergomban őrzött kézirat „Hat Magyar 
Históriák" kezdetű címlapján szerepel a helység, Sajópüspöki és a 
szerző, Hriágyel Márton neve is. A kötet Kozma Antal disszertációjának 
készülte idején lappangott, 1960-ban az Országos Széchényi Könyvtár-
ban bukkant fel, majd visszakerült Esztergomba. A Hat Magyar Histó-

1 0 Király György: Világbíró Nagy Sándor mondája régi irodalmunk-
ban. ItK, 1918. 241. 

1 1 Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0015; - Esztergom, Fő-
székesegyházi Könyvtár, Collectio Batthyanyana Cat. X. História Tit. V. 
f.; - Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Mss. II. 232. (G. I. IV. 10.) 
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riák nem hat, hanem hét Hriágyel-művet tartalmaz, köztük a Szinnyei 
által Ivichich műveként említett mindhárom munkát, a Telemakust, a 
Világ-Bíró Nagy Sándort és a Poliarcus és Argenis históriáját is. A záró-
strófa a Telemakust az egri kézirathoz hasonlóan 1757 július „végső fer-
tállyára" keltezi, a leírás dátumaként pedig 1759 március 20-ika szere-
pel. 

A három Hriágyel-kézirat címlapját és záróstrófáját az Ivichich-féle 
kötetével összehasonlítva kitűnik, hogy a címlapok közül az egri kéz-
irattal állapítható meg némi hasonlóság, amely ugyancsak utal a Traut-
wein-fordításra, az egri kötet azonban Ivichich átvételei közül csak 
kettőt tartalmaz. Mindhárom mű együtt csak az esztergomi Hat Magyar 
Históriákban található meg. 

A három záróstrófából kettő, az egri és a Hat Magyar Históriáké azo-
nos, a Batthyány-gyűjteménybeli eltér tőlük; Ivichiché megfelel az első 
kettőének, azzal az eltéréssel, hogy míg azokban „Ezer hétszáz ötven 
hétnek folyásában" olvasható, Ivichich ezt a sort „Ezer hétszáz nyolc-
van tíznek folyásában" formára alakította át, furcsa, franciás számnév-
képzéssel, hogy leplezze a plágiumot. (Ez azért meglepő, mert később, 
amikor egy álláskérő kérvényében felsorolja nyelvtudását, nem említi a 
francia nyelvet.) 

A Hriágyel-változatok és Ivichich művének szövegösszevetéséből sem 
állapítható meg egyértelműen, melyiket vehette alapul Ivichich. 
Hriágyel kéziratai jelentéktelen mértékben ugyan, de gyakran eltérnek 
egymástól, van úgy, hogy az egyik, van, hogy a másik kettő azonos, de 
nem mindig ugyanaz a kettő egyezik. Az Ivichich választotta megoldás 
is egyszer az egyik, másszor a másik Hriágyel-kéziraténak felel meg, elő-
fordul azonban az is, hogy szövege valamennyitől eltér. Nem követi 
betű szerint egyik ismert kéziratot sem, szövege leginkább az egrinek 
felel meg, de nem minden esetben. Az is kétségtelen, hogy Ivichich vál-
toztatásai Hriágyel szövegeihez képest semmivel sem jelentenek lényege-
sebb eltéréseket, mint a három Hriágyel-kézirat egymás közötti különb-
ségei. Néhány példa: 

. . . ismert barlangjából - szokott barlangjából; 

. . . reménysége sincsen - vigasztalást nem vár; 

. . . nem bátoríttatott - nem vígasztaltatott; 

. . . seregeknél - vitézeknél; 

. . . kereste volt - siratta volt; 

. . . el merítésekről - elmerülésekről; 

. . . tagok ne romlyanak - tagok ne follyanak - tagok romlásának; 

. . . építenek - míveltenek - készítenek stb. 
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A Világbíró Nagy Sándor Hriágyel kézírásában egy példányban 
maradt fenn, az esztergomi Hat Magyar Históriákban. Két utolsó 
versszakában 1757 május 11-ére teszi műve befejezését, s közli, hogy 
„az utolsó napján tettem uj subában / két-ezer kilenc-száz s ennehány 
strófában." - Ivichich a neve alatt szereplő' OSzK-beli Nagy Sándor-
kézirat címlapján - a TelemakusXól eltérően - elmulasztotta saját korá-
ba, 1790íe transzponálni a versszakot : meghagyta az 1757-es évet, de a 
strófák száma helyett nála ez olvasható az utolsó sorban: „Hatvan 
esztendőnek ez Írásában" - ami nehézkesen ugyan, de azt jelenti, hogy a 
szerző hatvan esztendős volt műve megírásakor. Ez a szám megfelel 
Hriágyel életkorának, aki a Hat Magyar Históriák végén maga írja, hogy 
1757-ben „aetatis suae anno sexagesimo" járt. Ivichich tehát nyilván 
nem a Hat Magyar Históriákban található verziót használta, hanem egy 
másikat, amelynek végén a szerző kora szerepelt a versben. Van is egy 
ilyen kézirat a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár birtokában, Hriágyel 
neve ugyan nem szerepel rajta szerzőként, csak a másolóé: Palugyay 
Ádámé és a másolás időpontja: 1762. ' 2 E kötetnek - bár eredete meg-
állapíthatatlan1 3 - valami köze kell, hogy legyen Ivichich Telema-
kusíhoz, amelytől a felállításnál csak két szám választja el, mert szenny-
lapjának verzóján huszadik századi ceruzaírással a következő szavak 
olvashatók: „Ivichich Ferenc ? (L. Szinnyei V. 237.)", a címlap alsó 
részén pedig ugyanez a kéz a következőket jegyezte fel: „Ivichich csak 
1767-ben született!" A mű záróstrófája majdnem betű szerint azonos az 
OSzK-beli Ivichich-féle kéziratéval: „Az utolsó napján tettem új subá-
ba I Hatvan esztendőben ezen írásában. Vége." 

Ivichich tehát vagy a Palugyay-féle másolatból, vagy esetleg egy 
másik, de annak szövegével egybevágó kéziratból dolgozott. A szöveg 
azonosságán kívül csak a címlapon a fordítás helyeként feltüntetett 
Szent Antal mezőváros bizonyítja kétségkívül a plágiumot, ez vall egy-
értelműen arra, hogy Ivichich nem egyszerűen lemásolt magának egy 
müvet, amely megtetszett neki s birtokolni akarta. 

A Poliarcus-históna Hriágyel-féle verses változata ma három pél-
dányban ismeretes ugyan, de mivel Ivichich szövege nem maradt ránk s 
csak a már idézett jegyzék tartotta fenn az emlékét, az összehasonlításra 
nincs lehetőség. A fentiek alapján azonban nem kétséges, hogy Ivichich 
ezt a művét is Hriágyeltől orozta el. 

Az sem lehetetlen, hogy Ivichichnek egy olyan, ma már talán nem 
létező Hriágyel-kézirat volt a birtokában, amelyet - a nyomokat eltün-

1 2 Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 13. 
1 3Szabó Flóris szíves közlése. 
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tetendő — maga semmisített meg, hiszen joggal hihette, hogy a magá-
nyos falusi pap egykori irodalmi tevékenységéről már nem tud senki. 
Hriágyel 1790-ben már 93 éves lett volna, lehet, hogy Ivichich tudott is 
1763-ban bekövetkezett haláláról, s arra is bízvást számíthatott, hogy 
rég a sírban nyugszanak mindazok, akik esetleg emlékezhettek volna a 
néhai plébános fordítói-verselői kedvtelésére. Egyébként sincs semmi 
jele annak, hogy Ivichich már 1790-ben a nyilvánosság elé kívánt volna 
állni „műveivel." Arra talán nem is gondolt, hogy Hriágyel írásai több 
példányban és változatban készültek, nyugodtan leírta tehát a szövegü-
ket, mintha ő maga foglalta volna őket versekbe 1790-ben, Szent-
antalon, ahogy a címlapon hírül adja. 

Adatok híján nem tudjuk, hogy mi volt Ivichich célja a plágiummal. 
Lehet, hogy csak ismerősei, közvetlen környezete előtt akart irodalmi 
alkotóként tündökölni. Tagadhatatlan viszont, hogy nemcsak hiúságból 
cselekedett: harminc esztendővel később, amikor körülményei úgy for-
dultak, hogy - nem először - áruba kellett bocsátania „muzeumát", 
egy 1820. október 5-én készült felajánlási listán így ír kéziratairól: 
„Manuscripta, oder Handschriften dreyerley verschiedenen Gegen-
ständen in reinsten ungarischen Wersen geschrieben durch den Franz v. 
Ivichich [ . . .] Die Geschichte Alexanders des Grossen, 2° Telemacus die 
Geschichte von der Stadt Troja, dann 3° die Historie von Poliarco und 
AgesUao.'" 4 Tehát magáéinak vallotta őket. 

Újabb hat esztendő elteltével, a plágium elkövetése után 36 évvel 
Ivichich a három mű kiadását is tervezi. (Hogy mi volt az indítéka, arról 
a továbbiakban még szó lesz.) Jankovich Miklósnak szóló, 1826. január 
23-i levelében azzal a kéréssel fordul a neves gyűjtőhöz, akivel „múze-
umocskája" révén már jó ideje kapcsolatban állt, hogy ha nem sikerülne 
közbenjárásával a Nagy Sándor- és Poliarcus-történetek kiadásához a 
cenzori engedélyt elnyernie, akkor haladéktalanul küldje el őket 
Pozsonyba a 7e/emûA:HS-kézirattal együtt a hazai jog professzorához, 
Virotsil Antalhoz, akitől ő majd megkapja.1 s 

A kiadásból nem lett semmi, hogy miért, nem tudjuk, mivel a művek 
tartalma és szelleme ellen aligha lehetett kifogás, esztétikai értékeit 
pedig a cenzúra nem vizsgálta, feltehetően a költségeket nem tudta 
Ivichich előteremteni hozzá. 

Az már a véletlen igazságtétele, hogy míg az eredeti verselő, Hriágyel 
Márton már Toldy Ferenc irodalomtörténetében kapott néhány elis-
merő s z ó t 1 6 , Király György tanulmánya és Kozma Antal disszertációja 

1 4 OSzK Kézirattár Fol. Germ. 695. 4. 9. f. 
1 5 OSzK Kézirattár Fond 16/370. 
1 6 Toldy Ferenc:/! magyar költészet története. Pest, 1867. 310. 

12 Irodalomtörténet 1983/1 
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révén pedig művei csekély tehetségének megfelelően, de mégiscsak el-
nyerték történeti helyüket, addig a plagizátor Ivichich neve, noha kéz-
iratai ugyanolyan országos és egyházi közgyűjteményekbe kerültek, 
mint Hriágyeléi, szinte teljesen ismeretlen maradt. 

Az Ivichich-kéziratok bemutatásával nemcsak a kor ismert magyar 
plágiumainak számát kívántuk szaporítani. Érdemes kissé közelebbről 
megnézni Ivichich egyéniségét és sorsát, mert életpályája és magatartása, 
- nem nélkülözve a torzulásokat - érdekesen tanúsítja, hogy a 18 -19 . 
század fordulóján egy a csekély vagyonú nemesség, illetve a városi pol-
gárság mezsgyéjén elhelyezkedő ember hogyan törekszik arra, hogy meg-
kapaszkodjék az értelmiségi élet valamely szerényebb posztján. 

Ivichich Ferenc 1767-ben született Rimaszombaton, apja a Koháry 
grófi, majd hercegi család szolgálatában állt. Iskoláit Selmecen kezdte 
meg, majd két esztendeig a pozsonyi akadémia filozófiai fakultásán 
folytatta. 1789-ben visszatért Selmecre, s a bányászati akadémia hallga-
tója lett, de apja halála miatt anyja és kisebb testvérei eltartása kedvéért 
abba kellett hagynia tanulmányait. Ö is a Koháryaknál kapott alkal-
mazást, először patvaristaként, majd levéltári registrator lett. Ekkoriban 
élt Szentantalon, a Koháryak fészkében, s itt és ekkor plagizálta 
Hriágyel műveit. 1793-ban gazdasági gyakornok. Anyja halála után meg-
nősült, egy selmeci bányatiszt leányát vette el, akivel anyai örökségére, a 
Pozsony megyei Kossutra költözött. Amikor három fia felcseperedett, 
alighanem iskoláztatásuk kedvéért, és talán mert vagyona nem volt elég 
a megélhetésre, visszaköltözött Selmecre, ahol borral, gabonával és 
szénával próbált kereskedni, de csődbe jutott. Többször folyamodott 
állásért Selmecen, eredménytelenül. 

Az 1808 és 1826 közötti időkből fennmaradt szinte minden vele 
kapcsolatos irat elhelyezkedési gondjairól és „múzeumocskájáról" szól, 
s gyűjteménye volt az, amelynek részleges eladásával pénzhez szeretett 
volna jutni, maga pedig a gyűjtés során szerzett ismeretek és képességek 
révén remélt elhelyezkedést. Sokoldalú érdeklődésének kialakulásához 
adva voltak a feltételek: már kezdő éveinek a színtere, Szentantal, a gaz-
dagon berendezett Koháry-kastély bizonyosan hatott a szépérzékére, 
hiszen a grófi levéltárat, ahol írnokoskodott, nyilvánvalóan a kastélyban 
őrizték, tehát rendszeresen meg kellett fordulnia benne. Még erősebb és 
több irányú indíttatást kaphatott ifjúkora színterén, Selmecen, ahol 
később évtizedeken át élt. A hatvanas évek utasának, Gottfried von 
Rotensteinnak leírása a városról szinte mindazt felsorolja, ami Ivichich 
érdeklődését is megragadhatta. A képzőművészetek iránt felkelthették a 
figyelmét a város nevezetes épületei: a Hellenbach-palota, a kamara 
épülete, a romos gótikus, fegyvertárként használt régi, és az őrtornyul 
szolgáló újabb vár; a templomok és kápolnák egész sora; a kamara házá-
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ban látható, uralkodókat és kamaragrófokat ábrázoló portrék, a piac-
téren álló, „pompás"-nak mondott szentháromságszobor. A bányász-
eszközök, amelyeket ugyancsak a kamaraházban őriztek, s amelyeket 
ünnepi felvonulások alkalmával a nyilvánosság előtt is végighordoztak a 
városon, éppúgy érdeklődést ébreszthettek benne a bányászat emlékei 
iránt, mint a bányatanácsosok, bányászpolgárok és bányászlegények 
különböző, díszes, fekete-piros és fehér-piros selyem viselete, amely 
hozzátartozott a város ünnepi arculatához. A halványkék selyem 
bányászruhát, amelyet II. József viselt ottjárta alkalmával, kiállítva is lát-
hatta. A tárnákban és a környező hegyekben található ásványok a mine-
ralógia iránt kelthettek benne érdeklődést, aminthogy keltettek is: 
Ivichich gyűjtőszenvedélyes lényegében kiterjedt mindenre, amihez csak 
hozzájuthatott.17 

Könyvtára a Nemzeti Múzeumnak beadott lista szerint 130 darabból 
álló, főleg magyar történelemre vonatkozó válogatott gyűjtemény volt; 
büszkén említi a rézmetszetekkel és térképekkel ékes darabokat és azt, 
hogy a folio és quart-alakú kötetek egyforma „francia", feltehetően 
klasszicista kötésben vannak, az oktáv formátumúak pedig vegyes, de 
egyforma tiszta kötést kaptak.18 Sajnos a könyvtárjegyzék nincs meg, 
de bizonyosra vehetjük, hogy Trautwein és Haller Telemakus-fordításai 
megtalálhatók voltak benne. 

Voltak még a gyűjteményben oklevelek és kéziratok, érmék és 
érmek gipszlenyomatai, kitömött emlősállatok és madarak, kígyócsont-
váz, lepkék képei, festmények, metszetek, szobrok, faragványok, 
ásványgyűjtemény, szarvasagancs és különféle ritka természeti képződ-
mények, sőt egy óraművel működtethető kis bányamodell is. Érdek-
lődése olyan tárgyi emlékekre is kiterjedt, mint 16 -17 . századi férfi-
cipők és egy janicsárpuska. 

Az üyen gyűjteményeket „Kunst- und Wunderkammer"-nek nevezi s 
e korban már régies típusúnak tekinti a művészettörténet, Magyar-
országon azonban többnyire még ilyenekkel találkozunk ekkor, s két-
ségtelen, hogy az ilyen múzeum létrehozása sokrétű érdeklődésre 
vall ." 

Nem titkolható azonban, hogy Ivichich e téren is gátlástalan gyűjtő-
nek bizonyul. 30 tételből álló kéziratlistájából pl. 10 tételben szerepel a 

1 7 G[ottfried] E[dler] v. R|otenstein]: Reisen durch einen Theildes 
Königreichs Ungarn . . . = Bernoulli, Johann : Sammlung kurzer Reisebe-
schreibungen. Berlin-Lpz., 1783. Bd. IX. 2 3 8 - 2 4 1 . 

1 8 OSzK Kézirattár Fol. Germ. 695. 4. f. 
" S i n k ó Katalm: Adatok a magyar műgyűjtés történetéhez. In: 

Művészet és felvilágosodás. Id. kiad. 545. 

11* 
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Koháry név: nem kétséges, hogy Koháry István levelezése, versei és 
egyéb iratai, a Koháry Judit felett elmondott gyászbeszéd, s feltehetően 
olyan más tételek is, amelyekről ez első látásra nem tűnik ki, a plágium-
mal egy időben, a Koháry-levéltárban való írnokoskodás idején ragadtak 
Ivichich kezéhez.50 

Később, megélhetési nehézségei ellenére Ivichich Selmecen bekap-
csolódott a helyi és környékbeli értelmiség körébe. Egy 1820-ban 
készült, múzeumát leíró listáját pl. aláíratja 12 különféle foglalkozású 
selmeci és a város közelében lakó személyiséggel, akik mintegy a gyűjte-
mény értékét igazolták ezzel. A nevek között ott találjuk Benyák 
Bernátot, a jeles piaristát, aki ekkor selmeci dékán volt, a szentantali és 
a selmeci plébánost, egy ügyvédet, egy gyógyszerészt, egy bányamér-
nököt és több selmeci szenátort, akik tehát ismerték a gyűjteményt és 
tulajdonosát is.21 Talán nem túlzás azt állítani, hogy az iraton szereplő 
nevek viselői valamiféle közös érdeklődésen alapuló baráti társaságot 
alkottak, s ez a magyar viszonyok között megfelelt azoknak a laza 
csoportosulásoknak, amelyekből szerencsés esetben külföldön kis-
városok szellemi életét szervezett keretekbe tömörítő próbálkozások 
csíráztak ki.2 2 

Ivichich azonban nemcsak szűkebb pátriájában alakított ki ilyen 
kapcsolatokat, hanem mint levelezéséből kiderül, nexusban állt 
Jankovich Miklóssal (kéziratai is utóbb jórészt Jankovich gyűjteményé-
vel kerültek az OSzK-ba). Pártfogói között tartotta számon Festetics 
Györgyöt és egy Révay grófot, akik azonban, úgy tűnik, nem sokat 
tettek érte. A pesti tudósok közül Kovachich Márton Györggyel, 
Horvát Istvánnal és Haliczky Antallal, a Nemzeti Múzeum őrével leve-
lezett. 

Amikor a szükség arra kényszerítette, Hogy gyűjteménye eladásából 
szerezzen pénzt, 1809 és 1826 között több alkalommal felajánlott 
belőle a nádornak a Nemzeti Múzeum számára. Miller Jakab Ferdinánd 
igazgató több alkalommal át is vett belőle.2 3 Ez azonban nem oldotta 
meg Ivichich anyagi gondjait. 1821-ben, egy Horvát Istvánnak szóló 
levél szerint Kovachich Márton György, egy 1826-ban Jankovichnak írt 

2 0 OSzK Kézirattár Fol. Lat. 99. 6 9 - 6 9 . v.; Fol. Lat. 2515 17 -17 . 
v. 

2 1 OSzK Kézirattár Fol. Germ. 695. 6 - 6 . v. 11. f. 
2 2Roche, Daniel: Le siècle des Lumières en province. Académies et 

académiciens provinciaux. 1680-1789 . Paris-La Haye, 1978.1. 17. 
2 3 OSzK Kézirattár Fol. Lat. 99. 6 9 - 6 9 . v.; 7 0 - 7 1 . f.; Fol. Lat. 

2515. 1 7 - 2 3 . f.; Ivichich - Horvát Istvánnak 1823. IV. 4. Levelestár; 
Ivichich - Jankovich Miklósnak 1826. III. 9. Fond 16/370. 
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levele szerint pedig Haliczky Antal biztatására folyamodást adott be a 
nádorhoz múzeumi vagy könyvtári segédó'ri állás érdekében.24 Kér-
vényében Kovachich József Miklós megürült könyvtári helyét vagy 
Sadler József múzeumi segédó'ri posztját kéri. Hivatkozik filozófiai és 
bányászati tanulmányaira, gyakorlatban elsajátított jogi és gazdasági 
ismereteire és levéltári praxisára. Felsorolja nyelvtudását: latinul, 
magyarul, németül és szlovákul tud. Utal könyvtárára és muzeális gyűj-
teményére, s azokra az ismeretekre, amelyekre létrehozásuk során tett 
szert: ért az emlősök és a madarak kitöméséhez, hüllők spirituszban 
való konzerválásához, valamint gipszmásolatok készítéséhez.2 s 

A kérvény nem hozott sikert. Horvát István Miller Jakab Ferdinánd-
nak szóló jelentésében azt írja, hogy a könyvtári állásra négy jelentkező 
akadt, Ivichichen kívül Mócsy Elek, Makray Benjámin és Döbrentei 
Gábor, de Horvát szerint egyik pályázó sem felel meg az állás követel-
ményeinek. Ivichichről szólva részletesen felsorolja a kérvényben foglal-
takat s hozzáteszi: „Eruditionis specimina hucdum nullaedidit." Javasla-
ta szerint Ivichichet inkább a múzeumi segédőri állásra kellene alkal-
mazni.26 

Ivichichnek alighanem tudomására jutott, hogy irodalmi munkás-
ságának hiánya volt az elutasítás oka, s feltételezhető, hogy végül is ez 
indította arra, hogy több mint harminc év múltán nyomtatásban akarja 
kiadni három plagizált művét. Talán azt szerette volna elérni vele, hogy 
ne hivatkozhassanak erre az akadályra, mert levelei tanúsága szerint még 
éveken át reménykedett abban, hogy megkapja a múzeumi állást. 

Ivichich Ferenc olyan szerény tehetségű, de érdeklődő, sok minden 
iránt fogékony ember volt, aki szerencsétlen körülmények által pályájá-
ról kilendítve mindennel megpróbálkozott, amitől megélhetését 
remélte. Olyan munkákhoz jutott, ahol némi jogi, gazdasági és levéltári 
szakismeretet szerezhetett, majd sikertelenül megpróbálkozott a gazdál-
kodással és a kereskedéssel is. Közben gyűjtött és olvasott, s utóbb az 
első nagy országos közgyűjteményekben létesített szerényebb értelmi-
ségi állások valamelyikét próbálta elnyerni. Törekvése sikertelen 
maradt. Hiúsága és gátlástalan gyűjtőszenvedélye arra vitte, hogy gyűjte-
ményét éppúgy részben lopással gyarapítsa, mint ahogy szellemi alkotó-
ként is más tollaival szeretett volna ékeskedni. 

2 4 OSzK Kézirattár Ivichich - Horvát Istvánnak 1822. IX. 21. Leve-
lestár. 

2 sOSzK Kézirattár Fol. Lat. 2515. 2 4 - 2 4 . v.; Ivichich - Jankovich 
Miklósnak 1826. III. 9. Fond 16/370. 

2 6 OSz К Irattár 1822. 
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Tudjuk ugyan hogy a régebbi korok egészen másként vélekedtek 
arról, amit ma plágiumnak nevezünk, só't voltak korok, amikor a nagy 
klasszikus elődök követése kifejezetten érdemnek számított, s el is vár-
ták ezt az írótól, ötletek, témák újrafelhasználása esetén valóban gyak-
ran ma sem éri sérelem a korábbi változatok szerzőit. Az átvételnek 
azonban számtalan módját és variációs lehetőségét ismerjük, s a 18. 
században, amikor ugyancsak gyakran találkozunk ilyenekkel, a kom-
pilációtól, adaptációtól, átdolgozástól egészen a részleges vagy teljes, de 
egyértelműen rosszhiszeműnek minősíthető plágiumokig, már meglehe-
tősen differenciáltan látták ezt a kérdést. 

Nagyon jellemző a helyzetre, hogy pl. Franciaországban egy olyan 
jelentőségű vállalkozásnál, mint amilyen az Enciklopédia volt, az ellen-
felek sorozatos támadásaiknál a plágium vádját tartották a leghatáso-
sabb fegyvernek, holott nyilvánvalóan mélyebb, általánosabb és elvi 
ellentétek miatt ragadtak tollat. Ez történt 1751-ben, amikor Berthier a 
jezsuiták lapja, a Journal de Trévoux hasábjain az Enciklopédia Pros-
pectus-ében közreadott tudományok rendszere miatt Bacon plagizálásá-
val vádolta meg a szerkesztőket, akik egyébként szövegükben még hivat-
koztak is Baconre.17 Ugyancsak a plágium vádját hangoztatta 1760-ban 
Fréron és Patte az Années littéraires-ben, amikor az Enciklopédiában 
közreadott planche-ok kapcsán a Réaumur-hagyatékból az Akadémia bir-
tokába jutott metszetekkel való rokonságra hívta fel a figyelmet s a fel-
használás jogtalanságát hánytorgatta fel. Az Akadémia vizsgálatot indí-
tott az ügyben s a bizottság megállapította, hogy az Enciklopédia szer-
kesztőit nem érheti vád.2 ' De maga az egyik szerkesztő, Diderot sem 
járt jobban, őt Fréron és Palissot Goldoni darabjainak plagizálásával 
vádolta meg, előbb a Fils naturel, majd a Père de famille bemutatása-
kor.5 9 Diderot barátai azután lefordították a szóban forgó Goldoni-
darabokát, hogy a vád alaptalansága a francia közönség előtt nyilván-
valóvá váljék. Az ilyen és hasonló példákat hosszan lehetne sorolni. 
Mindenesetre tény, hogy a plágium a század közepén már egyértelműen 
elítélő fogalom volt, de elsősorban ott, ahol élénk irodalmi és tudo-
mányos élet, érdeklődő olvasóközönség, a széles körű nyilvánosság lehe-
tősége s főleg a vádaknak és a védekezésnek teret adó gazdag és sokrétű 
folyóirat- és brosúrairodalom, könyvkiadás létezett. 

Magyarországon is ismerünk ebből az időből származó, sőt nyomta-
tásban nyilvánosságra hozott plagizált műveket mind a tudomány, mind 

1 7 Proust, Jacques:Diderot et l'Encyclopédie. Paris, 1962. 62. 
211 Proust, Jacques:I. т . : 4 9 - 5 0 . , 54., 56., 64., 66. 
2 9 Proust, Jacques: LEncyclopédie. Paris, 1965. 60., 63. 
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az irodalom területéről. Sartori Bernát pl. Magyar nyelven filosofia 
(Eger 1772) című munkájában részleteket vett ál Bertalanffi Pál Világ-
nak két rend-béli rövid ismerete (Nagyszombat 1757) c. művéből.30 Az 
eredeti könyv szerzője, Bertalanffi azonban már 1763-ban meghalt, nem 
érte meg s így nem is nehezményezhette Sartori kötetének megjelené-
sét. Egy másik esetben azonban, amikor Gyarmathi Sámuel Kolozsvárt 
1794-ben nem is csak részleteket vett át, hanem teljes egészében kiadta 
a saját neve alatt Gelei József Pozsonyban 1787-ben ugyancsak nyomta-
tásban megjelent Campe-fordítását, az Ifjabbik RobinzonX31, Gelei a 
kötet megjelenése után még több mint négy évtizedig élt, de hogy egyál-
talán tudomást szerzett-e róla, s ha igen, mit szólt hozzá, az legfeljebb 
valamilyen kéziratos forrás, elsősorban levél felbukkanásából derülhet 
csak ki. A tudományos és irodalmi élet fejletlensége folytán nálunk még 
alig volt olyan fórum, ahol ilyen viták, tiltakozások helyet kaphattak 
volna. Érdekes véletlen, hogy Ivichich plágiumával csaknem pontosan 
egy időben, az 1780-as évek végén fogalmazódott meg első ízben a szel-
lemi alkotás önkényes átvétele elleni tiltakozás Magyarországon, még-
pedig olyanok tollából, akik éppen új folyóirat létrehozása révén új 
orgánummal kívánták gazdagítani a szellemi élet szervezett kereteit. 

A komáromi Mindenes Gyűjtemény szerkesztőiről van szó, akik a 
Bétsi Magyar Kurír hasábjain bejelentették folyóiratuk megindítását. A 
vihar akkor tört ki, amikor a Magyar Kurir szerkesztője, Szatsvay 
Sándor a lapot üdvözölve azt írta, hogy a Magyar Kurir „annak velejét" 
majd átveszi, hogy olvasóit „tudománybéli dolgokkal is gyönyörköd-
tesse."3 2 Az e cikket követő tiltakozásra Szatsvay gúnyos támadás-
sal válaszolt, s az írók - Kazinczy Ferenc, Ráday Gedeon, Révai Miklós, 
Gvadányi József, Pálóczi Horváth Ádám, Fejér György és Görög 
Demeter - egyértelműen elítélő állásfoglalása már voltaképpen ennek 
az eljárásnak szólt. A kiváltó ok azonban a szellemi tulajdon jogtalan 
felhasználása volt, s törvényszerűnek tekinthetjük, hogy az ügy éppen 
egy folyóirat kapcsán robbant ki, s Kazinczy levelezésében csapódott le, 
amelynek korabeli szerepét gyakran szokták a periodikákat pótló orgá-
numéhoz hasonlítani. 

A szellemi alkotás átvételének ilyen megítéléséről persze Ivichich 
aligha szerezhetett ekkor tudomást. De 1826-ban, amikor arra készült, 

3 0 Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás 
korának első szakaszában. Bp. 1960. 155. 

3 ' Benkő Loránd: I. m.: 156. és Benkő Loránd: Egy XVIII. századi 
plagizáció nyelvi vonatkozásai. Nyelv-és írod. Tud. Közi. 1958. 4 6 - 4 7 . 

3 2 Kókay György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei 
(1780-1795). Bp. 1970. 3 1 6 - 3 1 8 . 
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hogy Hriágyel műveit sajátjaiként nyomtatásban adja ki, már más volt a 
helyzet. Ekkor zajlott az Élet és Literatura és a Tudományos Gyűjte-
mény hasábjain, a nyilvánosság előtt az első magyar plágiumperként 
számon tartott űn. iliászi per: Kölcsey tiltakozása az ellen, hogy kézira-
tos Homérosz-fordításából Vályi Nagy Ferenc a magáéba illesztett rész-
leteket, s hogy ezt a tényt Vályi halála után a kötet kiadója, Kazinczy 
sem közölte a bevezetésben, holott ő maga, Kazinczy volt az, aki a 
tulajdonában lévő Kölcsey-fordítást Vályi Nagynak odaadta. 

Ivichich kiadási tervét minden valószínűség szerint a pénztelenség 
hiúsította meg, mégsem egészen lehetetlen, hogy ő, aki kapcsolatban 
állt a pesti szellemi élet nem egy képviselőjével, és Selmeoen is egy értel-
miségiekből álló baráti körben forgott, tudomást szerezhetett az .iliászi 
perről, hiszen tudjuk, hogy a korabeli folyóiratokat megrendelőik 
számánál jóval népesebb olvasótábor forgatta, mert különösen vidéken, 
egy-egy példányuk kézről kézre járt. Ha pedig esetleg olvasott az ügyről, 
volt alkalma elgondolkodni a plágiumról. 

Angliában már 1709 óta, Franciaországban pedig 1792 óta rendelet 
biztosította a szellemi tulajdon védelmét. A szerzői jog fogalmának 
megalkotása persze nem elsősorban a mégiscsak kivételszámba menő, s 
főleg erkölcsi kárt okozó plágiumok miatt született meg, s a rendelet is 
csak sokadik céljául tűzte ki a plagizálásból eredő károk megelőzését 
vagy büntetését. Az írók hosszú és nehéz küzdelme elsősorban a jog-
talan kiadások, tehát a nyomdászok és kiadók immár visszaélésnek 
tekintett hatalma és önkényeskedése ellen folyt anyagi érdekeik védel-
mében, másrészt a színházaknak kiszolgáltatott, és méltánytalan hely-
zetükön kívántak változtatni. Nem véletlen, hogy a francia írók szervez-
kedésének az élére Beaumarchais állt, s kisebb korábbi részsikerek után 
elérték, hogy a forradalom idején megszületett a szellemi alkotás tulaj-
donjogát védő rendelet.3 3 

Magyarországon s általában Közép-Európában az írók több 
évtizeddel ezután szálltak síkra az írói tulajdonjogért. Itt is ők álltak a 
mozgalom élére: néhány korábbi cikk után Toldy Ferenc vetette fel a 
kérdést és foglalkozott részletesen a szellemi tulajdon jogi problémáival 
az Athenaeum és a Budapesti Szemle hasábjain 1838-ban és 1840-ben. 
Öt követte Vörösmarty cikke az Athenaeumban a színműírók helyzeté-

3 3 A „Décret sur la propriété littéraire" megszületését a Duc de 
Castries. Figaro ou la vie de Beaumarchais с. művében (Paris, 1972. 
4 3 9 - 4 4 5 ) 1792 július 19-ére teszi, míg Palágyi Róbert:/! magyar szer-

zői jog zsebkönyvében (Bp. 1959.14.) 1793 július 194 dátumot ad meg. 
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ről, majd mindezek nyomán a Kisfaludy Társaságban kidolgozták a tör-
vényjavaslatot, amelyet az 1843-44-es reformországgyú'lés elfogadott 
ugyan, de a magyar szerzői jogi törvény megszületésére még csak újabb 
négy évtized múlva, 1884-ben kerülhetett sor.34 

F. CSANAK DÓRA 

3 4Sándorffy Kamill: Törvényalkotásunk hőskora. Az 1825-1848 
évi reformkorszak törvényeinek története. Bp. 1936.2 9 1 - 1 0 7 . 


