
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Számvetés és Magyar Arithmetica. Senki sem méltatta még jelentőségéhez illő 
módon a reneszánsz népies számtankönyveinek társadalomformáló szerepét. A középkori 
átlagember matematikai ismeretei megdöbbentően alacsony színvonalon állottak. 
MELANCHTHOK ily módon vezeti be egy matematika professzor előadásait a wittenbergi 
egyetemen (1517): „Ugy vélem, hogy a hallgatóságot elriasztja e tudományok nehéz voltá
ról alkotott előítélet. Ami a számtan alapvetését illeti, — amelyet már az iskolában gyako
rolnak és a mindennapi életben alkalmaznak — nagyot tévednek, akik rendkívül nehéznek 
tartják. Ez a tudomány közvetlenül az emberi értelemből fakad és teljességgel kifejthető... 
a szorzás és osztás szabályai persze már sokkal több szorgalmat igényelnek, de a figyelme
sebbek ezeket is hamar el fogják sajátítani . . ."1 

A négy alapművelet ismerete vagy éppen a hármasszabály helyes alkalmazása 
ezekben a századokban azonos tanulmányi szintet képviselt, mint ARISTOTELES logikájá
nak megértése és a római jogban való járatosság. Csak egy természettudományos diszcip
lína hágott föléje: a naptárkészítésé, ezenbelül a mozgó ünnepek, a nap- és holdfogyatko
zások kiszámításának művészete. Aki erre képes volt, annak az időjárásjóslatát is elhitték. 

A XV. század utolsó negyede óta nemzeti nyelveken megjelenő számtankönyvek egy 
évszázad alatt gyökeresen változtattak ezen az állapoton a közép-európai államokban. 
Az első olasz nyelvű szám tankönyv (Treviso 1478) címében is rámutat arra, hogy a korszak 
elején az aritmetika tudományát azonosították a kereskedéssel: ,,.. .larte delà merchadan-
tia chiamata vulgarmente larte de l'abbacho."2 Ez azonban arra is utal, hogy jóllehet 
régóta alkalmazták már az arabs számjegyeket: a számvetőtábla, az abacus uralkodó volt 
még. 

Ezt a tényt nemcsak az a körülmény bizonyítja, hogy a korai számtankönyvek 
zömében a számolópénzekkel táblán történő „kalkulálás"3 megelőzi az arabs számjegyek 
oktatását. A latin címek általában ilyképpen hangzottak: Ars Supputandi tant per calculas 
quam per notas arithmelicas. Ezt a legnagyobb sikerű szerzők: Jacob KÖBEL és Adam 
R I E S E is kifejezésre juttatják könyvcímeikben.4 Hanem bizonyítja az a számtalan bájos 
fametszet, amely elénk varázsolja a korabeli számtantanárt és kereskedőt, amint éppen 
számot vet. 

1 Idézi MENNINGER, K.: Zahlwort und Ziffer. Breslau, 1934. 342 — 343. I. 
2 Az első német nyelvű számtankönyvet Bambergben (1483, Hain 13 713), az első franciát a század végén 

Lvonban adták ki (Livre des Geiz), az első angolt a király orvosa, Robert RECORDE (The grounde of artes. London, 
1542) írta. 

3 KERTÉSZ Manó mutatta ki, hogy ,,számvetés"kifejezésünk az abacuson való számolás módszeréből, az 
érméknek az értékjelző vonalakra való vetéséből ered (Szokásmondások. Bp. 1922. 197 — 202. L). De a római calculus is 
a számoláshoz használt kavicsokat jelenti, amiképpen a francia „jeton" a táblára vetett pénzről nyerte nevét. A görög 
,,pszephizein = kövecskézni, számolni", az angol ,,to cast = vetni, számolni" egészítik ki a sort. 

4 KÖBEL: Das neve Rechepüchlein Wie mann uff den Linien vnnd Spacien mit Rechèpfenninge . . . Oppenheim, 
1518 vagy RIESE: Rechnung auff der Linihen vh Federn. Erfurt, 1525. Az utóbbi — tollal való — számolás az arabs 
számjegyekre utal. RlESE tudatosan részesítette előnyben a kalkuláris módszert: „Ich habe befunden in underweisung 
der Jugend, dass alhweg die, so auff den linien anheben, des Rechnens fertigen und lauftiger werden, denn sie so mit 
den Ziffern, die Feder genannt, anfallen." Idézi DEUBNER F.: Adam Ries, der Rechenmeister des deutschen Volkes. 
Z. Gesch. Naturwiss. 1962. 3. 1. 



228 Kisebb közlemények 

A korai, ábra nélküli aritmetikakönyveket ugyanis 1491 óta5 egyre több illusztrált 
munka követte, bennük a példákat érzékeltető metszetek mellett gyakran megtaláljuk 
az asztalon számot vető mester képét is. A legkorábbiak egyike a még szimbolikus tartalmú 
Margarita Philosophica metszete (1504), amely szembeállítja PyTHAG-OBASt, mint az. 
abacus és BoETltrst, mint az arabs számjegyek feltalálóját.6 KöBEL könyve 1514-
beli kiadásának ábráját KERTÉSZ közli; kevéssé ismert a bécsi Henricus GRAMMATEUS, 
számos magyar vonatkozású példája miatt figyelmet érdemlő műve.7 A képen látható 
gótikus asztalra vésett abacusok egyeznek a két fennmaradt XV. századi bázeli példá
nyéval8. (3—4. ábra) 

A hazai aritmetikakönyvek címlapjainak csupán egyikén leltem igen kicsi, a szám
vetőasztalra utaló fametszetet, ez az 1592-beli HELTAi-féle Cisio. Azonban köze

lebbről vizsgálva az asztallapon nyoma sincs a vízszintes „lineáknak", ugyanakkor 
nem illenek a képbe a bal oldalon alázatosan várakozó alakok. Nézetem szerint a XVI. 
században divatos délnémet naptárak vagy perikopás könyvek egyikéből átvett faduc-
cal állunk szemben, a kép a rossz sáfárt felelősségrevonó gazdát ábrázolja (LuKÁCS Ev.iQ.). 

De nem mindig az asztal lapjára karcolt, vésett vagy rajzolt vonalakon számoltak. 
Külön számolótáblák is léteztek9, és igen elterjedt volt a számolóabrosz is. Utóbbit együtt 
látjuk az arabs számjegyekkel való alkalmazás példájával a híres Petrus APPIANUS ingols-
tadti csillagász számtankönyvében10, amelyet ritkasága miatt itt közlünk. 

Ezek az abroszok nem újítást képviseltek, hanem a korai középkort idézik.Valószínű, 
hogy maga a nemzetközivé vált francia „bureau—iroda" kifejezés az ófrancia Burel = 
spanyol buriel „posztó" szóból származik11, amely kimutathatóan a XV. század óta fel-

5 Ekkor jelent meg Firenzében az első pazarul illusztrált számtankönyv Phillipus CALANDRI tollából Giuliano 
dei MEDICInek ajánlva. 
« MENNINGER: / . m. 263. 1. (2. b ábra) 
7 Ayn new kunstlish Buech . . . Wien, 1518. 
8 A bázeli Historisches Museumben levő asztalokat ismerteti MENNINGER: / . m. 256—57. 1. 
» Uo. 260., illetve 265. 1. 

10 Ein Nevce Vnd tvolgegrundte vnderweysung . . . Leipzig, 1543. 
11 WlLHELMSEN, L.- English Textile Nomenclature. Bergen, 1943. 
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vette a számolóasztal jelentést12, de kétségtelen, hogy az angol udvari gazdasági iroda 
„Court of Green Cloth" elnevezése jóval korábbi időszakra, talán a XII. századra utal.13 

E számolóabroszok élete rendkívül szívós volt, a XVIII. században még használták a 
bajor városok költségvetési munkáinál, és valószínű, hogy népszerű ,,snur"-játékunk is 
erre vezethető vissza.14 

A számtankönyvek mellett természetesen sok más ábrázoláson is fennmaradt az 
abaeus nagy népszerűségének bizonysága.15 Minek köszönhette ezt, hiszen az arabs szám
jegyek minden szempontból gyorsabb, biztosabb és könnyebben ellenőrizhető módszert 
képviseltek? Apapírinség önmagában nem ad megnyugtató magyarázatot. Talán a Téli 
rege egy idézete segít ki bennünket (IV. felv. 2. szín): „Clown: Let me see: Every 'leven 
wether tods; every tod yields pound and odd shilling: fifteen houndred shorn, what comes 
the wool to? . . . 
— I cannot do't without compters."16 

Az arabs számjegyek tizedes rendszere csődöt mondott a korabeli pénz-, súly- és 
egyéb mértékrendszerek bonyolult, ősi duodecimális, vigezimális felépítése miatt. Marad
junk a SHAKESPEARE-Í példánál: ha egy fertálymázsa mai jelzéssel l/l-£-ot hoz a konyhára, 
1500 
• = 136,3 fertálymázsa esetén egvszerű szorzás nem segít rajtunk, hiszen 20 shilling 

11 
ad 1 fontot és nem száz. Ilyen feladványokat bizony könnyebb volt „számvetéssel" megol
dani. Nem csoda hát, hogy nemcsak MAEÓTHI professzor könyvében él még e módszer, de 
GOETHE apja is azzal számolt. Szimptomatikus jelenség, hogy az utolsó számolóérméket 
XVI. LAJOS képével verték Franciaországban: a decimális rendszer bevezetése a francia 
forradalom vívmánya. Egy 1797-re tehető példány (Neumann V-30109) már késői epigonnak 
tekinthető. 

Mégis a XVI. század közepén a szám tankönyvekben is csökkenni kezd a számvetés 
oktatásának jelentősége. Petrus APPIANTJS munkájának 1543-i kiadásában a könyv legvé
gén nyer némi helyet17, Christoff RUDOLF idézett népszerű művében a címben is kifejezésre 
j u t a módszer fontosságának csökkenése 18. Adam R I E S E műve 1656-ig még legalább 108 
kiadásban jelenik meg19, de az abacus-számolással foglalkozó rész a teljes terjedelem 
5—6%-ára zsugorodik. Geníma FRISITJS 1561-beli kiadása már egyáltalán nem tartal
mazza.20 Ezzel szemben elszaporodnak a pénz- és mértékátszámítási, szorzó, osztó és 
kamatláb táblázatokat tartalmazó könyvek. Maga R I E S E is szerkesztett egy ilyet21, 
Franciaországban és Olaszországban igen szép kivitelű és gyakorlatias megoldások szü
lettek, amelyek Európa-szerte elterjedtek.22 A XVII. század második felében a hivatalos 
aritmetika oktatás Nyugat-Európában teljesen megfeledkezik az abacusról, bár oly 

12 Olivier de LA MARCHE így ír MEKÉSZ KÁROLYról (1474); „Luy mesmes siet au bureau à ung bout, jede et 
calcule comme les autres." 

1 3 MENNINGER: / . m. 261. 1. 
14 A müncheni Nationalmuseum példányainak képét Két gyermekjáték eredete (Ethnograpliia, 1957. 3. sz.) 

•c. cikkemben közlöm. 
16 Az általam ismert legkorábbi ábrázolást egy 1487-beli nürnbergi antiszemita brosúra (FOLTZ: Die Rechnung 

des Ruprecht Kolberger) tartalmazza. Urs GRAF egy 1512-beli metszetén JUDAS számolóasztalról nyeri el harminc ezüst
jét. Számolóasztalt ábrázoló fametszet díszíti LUTHER Deutscher Katechismusát(i530), a Petrarca Trosispiegelt (1530), 
nem szólva egy sereg számológarasról az 1530 —1700 közötti korszakból, amely a módszert illusztrálja. 

18 SZÁSZ Károly fordításának felhasználásával: „Lássuk csak. Minden tizenegy ürü egy fertály mázsa: Minden 
fertálymázsa egy font, s néhány (helyesen: egy) shilling. Ha tizenötszázat nyirünk, — mennyi esik é r te? . . . — Szá
mológaras nélkül nem tudom kiszámítani." A fordító nem ismerte a compter (counter) = számolóérme kifejezést 
és megkerülte a problémát, amikor így írt: „Soha sem bírom az ujjamon kiszámítani." 

*' A b2—c6 jelű 9 lapon. 
18 Künstliche rechnung mit der Ziffer vnd mit den zal pfennigen . . . Wien, 1548. 
13 DEUBNER: I. m. 
20 Arithmeticae practicae Methodus facilis. Paris, 1561. 
21 Ein Gerechnet Büchlein auffden Schaffet, Kimer vnd P fundtgewicht . . . Leipzig, 1536. 
22 Említést érdemel pl. ALEXANDRE JEAN Arithmétique au miroir-ja (h. n. 1636), amely teljesen rézbe metszve 

látott napvilágot és PÂDUAI JULIUS CAESAR sok kiadást megért munkája. 
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szívós, hogy TENNULITJS még 1667-ben így rója meg a francia tudósokat: „Sic etiam 
hodie calculum ridicule ponunt docti viri et post inventas fruges glandibus vescuntur." 

Milyen szerep jutott a számvetésnek a magyar művelődéstörténetben, és hogyan 
tükröződik ez a hazai számtankönyvekben? 

KERTÉSZ Manó idézett műve az egyetlen, amely a kérdést több oldalról megvilá
gítja, bár olvasása nyomán könnyen túlbecsüljük az abacuson történő számolás elterjedt
ségét és jelentőségét Magyarországon. 

A „számvetés" szó és származékainak — természetesen eredeti értelemben való — 
használata a XVI. század első felénél korábbi időszakba nem vezethető vissza.23 

A század második felében azonban már képletesen is használják ezt a számítási 
technikát, ami széles körű elterjedettségét tanúsítja. SZAMOTA idéz egy 1550-beli adatot: 
„ . . . zam vetetlen woltam ez hytetlen gonoz emberre."24 TELEGDI pedig ezt a mondatot 
írja le: „Nem olyannak kell lenni a barátnak mint a számvető pénznek" (1580)25. A hason
lat persze LUTHER tői n . FRiGYEsig élő allegória, közérthetősége mégis a számvetőpénz 
használatának ismeretén alapszik.26 Végső fokon egyébként PoLYBiostól származik 
(V. könyv 16.). 

Ha mármost eltekintünk az „első magyar" számtankönyvtől, a SZILY Kálmán 
által ismertetett Arithmelica summa tripartita Magistre Georgii de hungaria valószínűleg 
Hollandiában megjelent ősnyomtatványtól,27 akkor az első már hazai és magyar nyelvű 
művet a debreceni Aritmeticában kell látnunk. 

Úgy tűnik, hogy az előzőben is esik szó az abacus-ról, de ebből magyarországi 
elterjedésére következtetni nem lehet, hiszen GYÖRGY mester alighanem Groningában 
letelepedett magyar teológus volt. A debreceni Aritmetica, azaz a Szamvetesnec ludomania 
viszont részletesen ismerteti a nevében foglalt módszert.28 

1577-ben jelent meg, vagyis csupán négy évvel az első spanyol nyelvű népies szám
tankönyv után.29 Természetesen nem eredeti mű, hanem Gemma FRISITTS, a kitűnő 
orvosprofesszor és földrajztudós30 egyik, talán már halála után erősen kiegészített 
és megváltoztatott müvének fordítása. A viszonylag késői megjelenés eléggé indokolja, 
hogy az arabs számjegyekkel való munkát ismerteti elsőnek és csak azután „követkes:c 
immár a calculussal való szám vetés". A könyvben egyébként a „cziffra" szó még korai30a j 
számjegy értelmében szerepel, de furcsa színkrézisként az ősi számvetésben is szerepet 
kap: „ . . . valamenni az szamnac . . . cziffraia vagyon, anni liniaval kell fellieb niulnod." 

Ami a számítási módszer leírását illeti, áll az, amit MARÓTHI 170 esztendő múlva az 
1591-beli kolozsvári Arithmeticáról állít: „igen homályos".31 Mégis több kiadást ért meg 
és — alaposan kibővítve és változtatásokkal — még 1693-ban is megjelent Kolozsvárt. 

23 Számvető 1517, számvetőpénz 1548. A számvetőtábla és asztal még későbbi (1592). 
24 Oklevél szótár. „Számvetés". 
25 Nyelvtörténeti szótár. „Számvetőpénz". 
26 A porosz királynak tulajdonított vers fenti hasonlatot világossá teszi: 

„Les courtisans sont des jetons 
leur valeur dépend de leur place: 
Dans la faveur des millions, 
et des zéros dans la disgrâce !" 

27 A múlt században a hamburgi könyvtárban létező példányt SZILT: Adalékolt a magyar nyeli' és irodalom
történethez. Bp. 1898 c. gyűjteményes munkájában ismerteti. Bővebben ld. HARS János: Hogyan számolt Magyaror
szági György mester 1499-ben. Bp. 1936. 

23 RMK I. 123. 
29 PEREZ DE MOTA: Tralado de mathematicas. Alcala, 1573. 
30 Gemma FRISIÜS Reiner (Dokkum, 1508 — Louvain, 1555) írta az első Glóbusztant (1530), tanítványa, 

MERCATOR, a róla elnevezett ma is használatos projekciós módszer feltalálója. Érdekes, hogy az első számtankönyvek 
írói általában nem voltak matematikusok. Sok köztük az orvos és földrajztudós. 

3oa K o r a i t i (je n e m eredetit írok, mert a szó arab jelentése „nulla" (as-sifr „az üres"), ahogyan TOLVAJ Ferenc 
Arithmeticá)ában olvassuk (Kolozsvár, 1698. RMK I. 1527): „Â czifrak magokban akármennyin is legyenek, de tsak 
semmi" (7.1.). 

31 MARÓTHI nem ismerte az 1577-i kiadást: „A Gemma Frisiusét ugyan láttam Deákul; mely derék jó munka. 
De nem tudom, ha azon módon forditottak-é Magyarra." 
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Ez idó'ben más hazai számtankönyv, pl. a német nyelvű Arithmeticae vulgaris nucleus 
(Ló'cse, 1698) már egyáltalán nem adott kalkuláris aritmetikát.32 

A XVII. század eleje óta azonban a számítási technikákat oktató könyvek teljesen 
háttérbe szorulnak az említett és nyugaton is uralkodóvá váló átszámítási és szorzótáblák 
mögött, ami nagyban hozzájárulhatott a számvetés feledésbe merüléséhez. Ezek a prakti
kák, nyereségosztó táblák rendkívül kelendők lehettek, mert számtalan kiadást értek meg; 

3. ábra. Egy korai bécsi számtankönyv (Grammateus 1517) számvetőábrázolása 

a Practica aritmetica, az az Szám vető Tábla két, a Nyereség Oszló Tábla három kiadását 
ismerjük, a legelterjedtebb, PÁDUAI JULIUS CAESARé, 1653—1779 között meg éppen 22 
kiadásban látott napvilágot. Ezek az „olasz praktikák" népszerűségükkel kínos ellentét
ben állottak a számtanoktatást célzó művek elenyésző számával.33 így aztán a közember 
sem abacusszal, sem arabs számjegyekkel számítani nem tudott nálunk a XVIII. század 

52 RMK II. 1646. 
33SzfiNAS3T Barna: A magyar matematikai kutatások múltja és főbb eredményei. Debrecen, 1961. (Kézirat. 

MTA Könyvtár Kézirattára.) Helyesen mutat rá a korszak matematikai irodalmának sivárságára. 1499 — 1743 között 
csak 15 különböző, de alapfokú munka jelent nie». 
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4. ábra. A XV. századi bázeli számvetőasztalok lapja 

5 Magyar Könyvszemle 
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első felében, „nem úgy, mint más tanultabb Nemzeteknél: a'kik között még Paraszt 
embert-is alig találhatnál, ak i . . . olvasás és írás mellett Számvetést — is ne tudna; ha 
Deákul nem tanult is." 

Így ír MARÓTHI György, akinek három kiadásban megjelent műve34 az utolsó, 
amelyben az abacuson való számítás — ahogy ő nevezi, a paraszt számvetés — leírását 
kapjuk: ezúttal azonban didaktikailag is példás módon. Természetesen ő is szinte függelék-

Saeanfeer Waá>/von 
mm&ttky Sebzett mb nûqhwliâ** 
m Xcßelei*/tt>eH<A»Oft megért &ero êU 

lem / fo k*r Cofe ote* 2Ög«te nidht 
gcgrô»î>efeifi/g#0i wfl&m* 

5. ábra. Kis számvetőabrosz APPIANUS aritmetikájából (1543) 

ként, avultságát hangsúlyozva taglalja: a 207 §-ra bontott mű 190—198§-ában találjuk 
meg. Az ismertetést így vezeti be: 

„A régiek, minekelőtte a betűkkel való Számvetés Ásiából Európába által jött, 
másféle Számvetéssel éltek: mi neművel élnek most-is némelly Görög s más a féle Kereske
dők; sőt néhol az írást tudatlan paraszt Emberek-is. Méltó pedig, hogy ezt a tanult Embe-
rek-is tudják; mind azért, hogy írást tudatlanokat erre taníthassanak; mind pedig hogy az 
illyenekkel, az ő módjok szerént számot vethessenek. Élhetünk pedig ebben a Számvetés-

34 MARÓTHI György: Arithmetica vagy Számvetésnek mestersége. Debrecen, 1743, 1763, 1782. 
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9. 
ttn$Mt$,£u. i ó . 

* 0 • tttf íMÍlKf 
6. ábra. nj Az 1693-i kolozsvári aritmetika címképe (4x-es nagyítás). Azonos a H E L T A I 

Gáspár-féle 1592-i Cisio (RMK I. 244) fametszeteivel 
b)—c) XVII. századi naptárképek evangéliumbeli hasonlat illusztrálásával. (2x-es nagyítás) 

5* 
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ben vagy réz pénzekkel, vagy Krajtzárokkal vagy Kukoritzával; (mellyet tengeri búzá
nak, vagy Török-búzának-is hívnak,) vagy más aféle aprósággal, ami nem könnyen gör
dül."35 

A MARÓTHI adta ismertetés — amelyet KERTÉSZ Manó részletezve magyaráz — 
teljesen világossá teszi a módszer lényegét, azt ehelyütt megismételni szükségtelen. 

Azonban az ó'si számvetés hazai elterjedésének kérdésére vissza kell térnem. A nyel
vemlékek tanúsága szerint 1500 körül tűnhetett fel nálunk, kereskedők, számvevők hasz
nálhatták. Nyugati származásának bélyegét ma magyarosan hangzó kifejezésmódja viseli 
magán. Azonban éppen ez a gallicizmus vagy latinizmus36 utal arra, hogy nem egyszerű 
német közvetítéssel állunk szemben. Ezt megerősíti a magyar aritmetikák származása. 
GYÖRGY mester holland tanulmányai arra utalnak, hogy a magyar diákok egy része 
Nyugat-Európában tanult matematikát, de Gemma FRISITJS könyvének nagy sikere, 

7. ábra. Számvetőérmék 
a) Nürnbergi jeton a számvetőasztal ábrázolásával 

b) Korai magyar datált számvetőpénz (1578) 

később PADIJAI JULIUS CAESAR müvének átvétele is amellett szól, hogy nem a világhírű 
német számtantanároknak köszönhetjük elterjedését. Németből fordított munka tudo
másom szerint nem is jelent meg soha. 

A számvetés köréből származó szakkifejezéseket a XVI. század közepe óta már kép
letesen is használják. Ez a módszer nagy népszerűségét tanúsítja, bár az arabs számjegyek 
használata oly méreteket öltött, hogy olykor középkori kódexek sorsát pecsételte meg a 
papírínség. Ha a számvetés csakugyan népszerű volt, akkor viszont a szám vetőpénz régé
szeti bizonylatai sem hiányozhatnak. Elszomorító, hogy sem a hazai tudománytörténet,37 

sem az érmészet nem foglalkozott elterjedésükkel, pedig a számtankönyvek mellett a 
számvetés kézzelfogható emlékei hazánkban ezek a zsetonok. 

Mai ismereteink szerint a francia udvartartás veretett először számvetőérméket a 
XVIII. században, de a szokás gyorsan terjedt el a nagy hűbérurak szám tartásában is, 
így az ANJOUK, VALOis-k ügyvitelében. Külföldön legkorábban Angliában, Burgundiában, 
Flandriában vették át a pénz verőeljárással készült jetonokat, de a XV. század során már 

35 KERTÉSZ Manó könyvében itt sajtóhiba van, mert nála „a mi könnyen gördül" kifejezés áll. Nyilvánvaló, 
hogy aẑ  érmék voltak legalkalmasabbak, a tengeri szeme kevésbé. Azonban nem rejlik-e a népies kukoricázni „valamit 
körülményesen, pepecselve, tétovázva intézni" kifejezésünkben e bonyolult számítási mód emléke? 

39 A francia jeter, jeton vagy az érme gyakran használt projectile (sőt jactator) latin elnevezése mellett a 
holland worpgeld (vetőpénz) és angol to cast accounts „számot vetni" kifejezés pontos megfelelője a magyarnak. 

S7SZÉNÁSST Barna nem ismeri őket és úgy véli, hogy használatból kivont pénzekkel számoltak. (I. m. 48. 1.) 
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Európa-szerte divatossá váltak. A XVI. század a számvetőpénz fénykora: elképzelhetet
lenül dús választékban kerülnek piacra, és a hollandok mellett különösen a nürnbergiek 
uralkodnak a piacon. Külön tanulmányokat érdemelne az érméken látható kultúrtörté
neti ábrázolások elemzése, a feliratok politikai vonatkozásai, az újévi jeton-ajándék 
(Jetons d'étrennes) szokása stb. I t t csak röviden érintjük a hazai elterjedés bizonyítékait. 

Feltehető, hogy hazánkban már az ANjouk idején meghonosították a királyi 
udvartartás könyvelési és elszámolási műveleteihez. Erre utalnak a SZERECSENFY fejé
vel ellátott érmék és az a körülmény is, hogy Olaszországban, ahol a számvetés tárgyalt 
módja jelentéktelen volt,38 egyedül a nápolyi ANJOU-uralom időszakára valószínűsíthető 
használatuk.39 

ZSIGMOND király idejéből származnak a legkorábbi, a budai várpalota ásatásai során 
előkerült számvetőpénzek, ugyanott középkori francia és 40 darab egyéb — főleg nürn
bergi — XV—XVII. századi jeton került elő.40 Nem kétséges azonban, hogy a XVI. század 
második felében széltében verték és használták a számvetőpénzt hazánkban is. Az egyik 
legkorábbi datált érmét a szepesi kamara verte 1578-ban.41 

Mindezekből világosan áll előttünk a kép. A Franciaországban keletkezett és Hollan
dián keresztül Európa nagy részében elterjedt számvetőtechnika közvetlenül az udvar
tartás gyakorlatának átvétele útján a XIV. században, majd közvetve a kereskedők és 
aritmetikakönyvek révén a XV—XVI. században jutott el Magyarországra. Alkalmazásá
nak virágzása a XVI—XVII. századra esik, amihez nagyban járultak hozzá a népies 
számtankönyvek is. A XVIII. században — Európa más részeihez hasonlóan — a kalkulá-
ris számítás fokozatosan elvesztette jelentőségét, sőt a század végén teljesen feledésbe 
merült. Vesztét a szorzótáblás praktikák mellett a kereskedők analfabetizmusának meg
szűnése okozta, amelyről a Livre de Getz három évszázaddal korábban oly jellemzően így 
írt: ,,.. . il ja plusieurs marchans qui ne sceuent lire ne escripre, et leur est necessayre 
de bien scauoir comter." 

E N D R E I W A L T E R 

Egy XVI. századi földrajzi kolligátumról. Az Országos Széchényi Könyvtár állományá
ban számos olyan tudománytörténeti dokumentum található, amely eddig elkerülte az ille
tékes tudományágak kutatóinak figyelmét. Ilyen az a kis nyolcadrét alakú, földrajzi és kar
tográfiai vonatkozású, kéziratot is magában foglaló kolligátum-kötet, amelyet a könyvtár 
Régi és Ritka Nyomtatványok osztálya RMK 912 jelzet alatt őriz, s amelyre FAZEKAS József 
hívta fel a figyelmemet. A fehér pergamentbe kötött kolligátumot alighanem a XVII. század 
elején egyesítették. Egykori tulajdonosának földrajzi érdeklődésű embernek kellett lennie, 
mert a kötetbe foglalt három kiadvány és a kézirat mindegyike ebből a tudományágból 
meríti a tárgyát. Az első az erdélyi szász tudós, HONTERTJS Joannes Enchiridion cosmogra-
phiae című művének 1593. évi zürichi kiadása; a második egy kis térképfüzet, amelynek cí
me Circuli Spherae cum V[quinque] Zonis. E 12 egész és egy féllapnyi nagyságú térképből 
álló füzet második lapja elárulja a kiadás helyét és idejét: Tiguri 1596 — tehát ez is zürichi 
kiadvány, s időben alig későbbi az elsőnél. Magyarországot a b 3 jelzésű lap ábrázolja a 
Balkán nagy részével együtt, s 11 megnevezett és 3 megnevezetlen magyar várost tüntet 

88 Sem olasz jetonok nem mutathatók ki, sem külföldi érmék alkalmazása nem bizonyítható. Emellett a 
módszei természetesen ismert volt, de korán kiszorult az arabs számjegyek miatt. 

39 NAGTJ, A.: Die Rechenpfennige und die operative Arithmetik. Numismatische Zeitschrift. 19 (1887) 347. 1. 
40 HUSZÁR Lajos: A budai várpalota ásatásainak éremleletei. Budapest régiségei. 17. köt. 1956. 
11 NAGL: / . m. 339. 1. „Zipserischer Chamer Raitphenning" körirattal, egy táblán Thu Rechnung von Deinem 

Haushalten 1578 Rev.: Ra Kai. Auch Z. Hung. V. Be. Ku. Maitt. (Neumann 155). 



238 Kisebb közlemények 

fel. A folyók és a városok lokalizálása — Kassa kivételével — meglepó'en helyes, csu
pán a valósághoz képest 45 fokkal eltolódott, Erdélyből három várost mutat a térkép, 
amelyeknek egyike Brassó, IIOSTTERUS működésének színhelye. 

A kötetben levő harmadik kiadvány QTTADUS Matthias: Budimentorum cosmog-
raphicorum Joannis Honteri Coronensis libri IIII [quatuor] (Coloniae Agrippinae, 1600, 
Lutzenkirch. 5 lev., 3 sztl. lev., 220 1.) — ez is HONTEEÜS egyik földrajzi munkájá
nak QUADTJS által sajtó alá rendezett későbbi kiadása. 

Mindezeknél a nyomtatott műveknél azonban érdekesebb az őket követő, 74 számo
zatlan levélnyire terjedő De geographia című kéziratos munka, amely nemcsak a föld
rajz, a kartográfiatörténet, de a pedagógia múltjának kutatója és általában a kultúrhis-
torikus számára is figyelemre méltó. Latin nyelvű, rövidítésekkel teli, az írás típusát 
tekintve XVI. század végi szöveg ez, amely az egész földrajzi tudományt kérdések és 
feleletek alapján dolgozza fel. Ez az ún. beszélgető vagy szókra teszi tanalak, amely a XVI. 
században általánosan elterjedt volt, s HEYDEN Sebald Puerilium colloquiorum formulae-
jának SYLVESTER Jánostól való korai magyar nyelvű átültetése révén (1527) hazánkban 
már a század első felében is közhasználatban állott, a magasabbfokú oktatásban is meg
találta a maga alkalmazási területét. A De Geographia szerzője — vagy inkább talán: 
kompilátora — a földrajzi alapfogalmakat is ilyen módszerrel tárgyalta meg. A fokhálózat, 
a földrajzi mértékek, a topográfiai alapfogalmak, a földrajzi nevek elméleti tisztázása 
után ezt a kérdést teszi fel: ,,Hány térképlapon írta le Ptolemaeus Európát?" — mire a 
felelet: „Tíz [lapon]." 

Ilyen módon kétségtelenné válik, hogy az egész kézirat tulajdonképpen a XVI. 
században — s szórványosan még később is — gyakran kiadott PTOLEMAEus-atlaszra 
támaszkodó földrajzi tankönyv. Nem érdektelen ennek megjegyzése azért, mert noha 
ismeretes, hogy térképeket már a XVI. században használtak az iskolában, de kevés 
forrás igazít el arra vonatkozólag, hogy melyek voltak ezek a térképek, s még inkább arra, 
hogy miképpen illeszkedtek be ezek az oktatás folyamatosságába. 

A módszer a kéziratból szemmelláthatóan az, hogy a szerző az atlasz egyes lapjai
hoz kapcsolódóan írta le az illető földrajzi egység sajátosságait, természetesen ragaszkodva 
a már fentebb ismertetett kérdés-felelet módszerhez, amely itt az összes lapoknál egységes 
szempontok szerint tagozódik. Ezek a szempontok a következők: Mi a terület mai neve? 
Melyek a városai? Melyek a főbb folyói? Kik a híresebb szülöttei? Melyek a nevezetességei? 
Kik azok a szerzők, akik az illető országról írtak? A helynevek felsorolásában figyelemre 
méltó, hogy a De Geographia szerzője a korabeli városnevek szerint emlegeti a fontosabb 
településeket, míg a PTOLEMAEUS-atlasz az ókori helyneveket tünteti fel: nyilvánvaló,hogy 
a klasszikus városnevekkel való azonosítás a tanítás szerves része volt. A térkép tehát 
inkább didaktikai segédlet, az atlasz pedig a szisztematizálás alapjának szerepét töltötte 
be. 

Még érdekesebb, amit az egyes térképlapokhoz kapcsolódó fejezetben az illető 
terület híres szülötteiről ír, mert itt, úgy tűnik, az összeállító nem támaszkodott megelőző 
műre, hanem saját ismereteire építette fel a kérdéscsoport anyagát. Az I. tabulánál 
(Hibernia et Albion = Írország és Nagybritannia) MORTTS Tamást és annak Utópiáját 
említi: a Il.-nál (Hispánia) VIVES Lajost, a jeles humanistát és ARIAS Montanus Benedeket, 
a neves teológust és nyelvészt, a polyglott antwerpeni Biblia kiadóját. AIII. térképlapnál 
(Gallia) részletesen ír az egyes francia városokról; legnevezetesebb embereknek RAMUS 
Péter filozófust. GERSON János teológust és pedagógust, BXJDAEUS Vilmos jogtudóst, 
VESAMTTS András orvost tartja. A IV. tabulánál (Germania) igen bőven ír Németország 
felosztásáról, s bőven emlékezik meg híres emberekről is. Ezek közé sorolja LAZIUS Farkast 
a történetírót és tudóst, akinek „hihetetlen ismeretei"-ről, úgy tűnik, mintha személyesen 
is lett volna alkalma meggyőződni; ugyanígy SAMBTJCUS -ZSÁMBOKI Jánosról is, mint orvos-
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ról, történészről s görög kéziratok nagy gyűjtőjéről emlékezik meg, nem véve figyelembe, 
hogy ZSÁMBOKI nem volt sem német, sem németországi születésű. A többi neves ember 
itt szerinte GESNER Konrád polihisztor, PIRKHEIMER Vilibáld császári tanácsos, a huma
nista, DÜRER Albert, a festőművész, THEOPHRASTUS Fülöp [PARACELSUS], a híres orvos, 
REGIOMONTANTJS János, a csillagász; csak utánuk említi LUTHERÍ, MELANCHTONÎ, a 
reformátorokat, pedig utalásaiból úgy látszik, hogy a szerző maga is a protestáns táborhoz 
tartozott. A VI. tabulánál (Itália) NAGY SZENT GERGELY pápát, VÁLLA Lőrincet, ,,a latin 
nyelv megjavító ját" , Manutius ALDUST, a nyomdászt és AQTJINOI SZENT TAMÁst tartja 
Itália legnevesebb szülötteinek, akikhez még Lrvius és Sziciliánál ARCHIMEDES említése 
csatlakozik. (VII. térkép: Sardinia et Sicilia.) A VIII. tabulához (Sarmatia) magyarázatul 
rövid leírást ad Lengyel- és Oroszországról: az utóbbinál azt tartja legjellegzetesebbnek, 
hogy a főváros, Moszkva, teljesen fából épült és 5 mérföldnyi szélességben terjed ki; 
egyébként Lengyelországnál CROMER Martin, Oroszországnál HERBERSTEIN Sigismund 
közismert műveire hivatkozik forrásokul. Híres emberként Csehország tárgyalásánál 
Húsz Jánost említi meg. 

A IX. tabula Jazygia, „hodie 7 Castra 7 bem burgos" — azaz Erdély bemutatására 
van szánva. I t t kiemeli, hogy a „leghíresebb város Corona vagy Stephanopolis, közönsé
gesen Cronstadt [ = Brassó], amelynek iskolájában tanított egykor az egyedülálló hírű 
és termékeny Honterus, kinek itt [a kötetben] ismeretekben gazdag könyvecskéi talál
hatók, így . . . a De Cosmographiae Rudimentis, amely igen választékos, és tudásban 
gazdag, és amelyet [azóta] mindmáig sokszor kinyomtattak és átjavítottak." Mint ebből 
látszik, a kézirat szerzője nagy tisztelője volt HoNTERUsnak. 

A X. tabulánál (Graecia) az ókori Görögország történeti vonatkozásaiban való jára
tosságát csillogtatja meg a tankönyv írója. Városonként halad végig az országon, sorolja 
fel az ókor ismert görög nagyságait, különösen kiemelve EuKLiDESt, a matematikust. 

Messzire vezetne, s nincsen tér, sem idő annak ismertetésére, amit Afrikáról, 
Ázsiáról, sőt Amerikáról is (ami PTOLEMAEUS atlaszában természetesen nem szerepel) 
leír. Kivonata ez a korbeli általános földrajzi ismereteknek, s itt már el is tér a PTOLEMAEUS 
atlaszok térképeinek vázlatként való felhasználásától. Bennünket annál jobban érdekel 
az, amit az V. térképlappal kapcsolatban „Hungária et Illyria" cím alatt Magyarország
ról mond el (32—33. levélen). I t t az ókori nevek XVI. századi magyarázata után leírja 
Magyarország határait, szomszédait, felosztását, amelynél a kevéssé szokott „Hungária 
Citerior" és „Hungária Ulterior" megjelöléseket használja, az előbbi alatt csak a Dunántúlt 
és a Szerémséget (tehát lényegében az antik Pannóniát), az utóbbi alatt az egész egyéb 
akkori Magyarországot érti, Pozsonytól az Aldunáig. E tagolódás szerint sorolja fel a váro
sokat, ezek közül elsősorban Budát említi meg, hivatkozva WERNER De admirandis 
Hungáriáé aquis c , korában igen nagy elterjedtségnek örvendő művére. „Nem lehet 
csodálkozni — írja a földrajzi kézirat szerzője — hogy nincsen Európának olyan helye, 
amelyet Budával össze lehetne hasonlítani, akár fekvése kellemességére, akár éghajlata 
egészségességére, akár talaja termékenységére nézve . . ." Olyan vélemény ez, amelyet 
ebben a korban már alig találni meg: inkább a múlt visszacsengése. Csak néhány évvel 
későbbi BOCATIUS János kassai polgármester leírása, amely Pestet (és Budát is) minden 
dögvész gyűjtőhelyének vallja. A földrajzi kézirat szerzője tehát aligha ismerte a magyar
országi viszonyokat elsődleges forrásból vagy tapasztalatból. Egyébként a többi városokra 
vonatkozó ismeretei helytállóak. Székesfehérvárról megjegyzi, hogy az a királyok koro
názó és temetkező városa, Esztergom érseki, Pécs püspöki székhely; megjegyzi, hogy 
SZENT MÁRTON Sabariája: Martinsberg, ami földrajzilag nem helytálló ugyan, mivel Sabana 
Szombathellyel, Martinsberg pedig Győrszentmártonnal azonos, a hagyomány azonban 
valóban e két hely valamelyikét tudja a toursi püspök szülőföldjének. Megemlíti még, 
hogy Strydonban született SZENT JEROMOS: ezt a helyet azonban nem igyekszik lokalizálni. 
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Legfontosabb azonban az, amit Győrről mond: ezt a várost az előző évben foglalták el a 
törökök. Ily módon, tudva, hogy Győrt az ozmánok 1594-ben vették be rövid időre, — a 
kézirat keletkezési idejét az 1595. esztendőre tehetjük, ami körülbelül egybe is esik a 
kolligá tum-kötet három másik darabjának megjelenési idejével: tehát, néhány év különb
séggel, egykorú munkákról van szó, amelyeket valószínűleg maga a kézirat szerzője kötte
tett egybe. 

Hungária Ulteriorról megjegyzi, hogy annak fontosabb városai Pozsony, Nagy
szombat, Kalocsa, Bártfa, Szeged, a Tiszán túl Várad és Debrecen, valamint Severinum, 
arany- és ezüstbányáival, hol a TRAIANUS császártól épített híd maradványai most is 
láthatók — ez Turnu-Severinre vonatkozik. 

A magyar címerben ábrázolt folyókról megjegyzi a kézirat szerzője, hogy a Duna 
csak átfolyik Magyarországon: a Dráva és a Száva itt torkollanak: a Tisza ellenben 
Magyarország legjellegzetesebb folyója. Halban olyan gazdag, hogy medrében csak 2/3-ad 
rész a víz, 1/3-ad rész ellenben hal, s ezért nagy a bőség a magyar városok piacain a halban. 

Híres emberként ismét csak SZENT jEROMOSt említi, mint itteni születésűt: ellenben 
felsorol több szerzőt, kik bővebben írtak Magyarországról. Ezek: BONFINI, CITSPINIANTJS, 
HERBERSTEIN és Georg WERNER nürnbergi matematikus, kinek művét már említettük. 

A kézirat szerzője jórészt másod- vagy harmadkézi forrásokból idéz, de 
szemléletmódja, humanista képzettsége s a Magyarországgal foglalkozó fejezete megér
demli, hogy a korabeli történeti-földrajzi leírások közt számba vegyük. 

A szerző és kolligátum-tulajdonos — a kettőt a felsoroltak után egynek vehetjük — 
kérdését a kézírás elemzése nem oldja meg, mivel nem állanak rendelkezésünkre a kor 
külföldi földrajztudósaitól kéziratok, amelyekkel össze lehetne hasonlítani: egyébként is 
az írásmód kevéssé individuális, erősen a XVI. századi stílust követi. Az sem valószínű, 
hogy a kézirat puszta másolat lenne, mivel a forrásokat általában feltünteti a szövegben,. 
s nem tehető fel, hogy ha kiváló szerző munkáját másolta volna a kézirat szerzője, azt ne 
írta volna oda. Hiszen a kor szemléletében egy neves földrajztudós munkájának másolata 
sokkal többet ért kézírással is, mint egy kisebb jelentőségű szerző önálló műve. Szemlélete, 
értékelésmódja arra mutat, hogy nem másolat, hanem eredeti szempontok szerint készí
tett kompiláció — mint a kor legtöbb földrajzi munkája. A szerző valószínűleg személye
sen ismerte LAZIUST és ZSÁMBOKI Jánost, a magyar kartográfia történetében oly kiemel
kedő szerepet játszó két férfiút, s nagyon tisztelte őket csakúgy, mint a nagyhírű HON-
TEBust is, kinek földrajzi műveit könyvtárában gyűjtötte, s ezzel akaratlanul is mesteréül 
vallotta — csaknem négy évtizeddel a halála után is. 

Ugy véljük, ma még számunkra ismeretlen földrajztudós-pedagógus munkájával 
állunk szemben, kinek személyazonosságát talán a jövendő tudománytörténeti kutatás 
fogja eldönteni. 

FALLENBÜCHL ZOLTÁN 

Adalék a XVIII, századi magyar papírkészítés történetéhez. Ma már tudott dolog, 
hogy az első magyar papírmalmok közül Erdélyben létesült három.1 Ismeretes az is, hogy 
ezeket más papírkészítő üzemek megindítása követte.2 A történeti irodalom tud arról, 
hogy a XVÍII. századi Erdélyben működő szebeni és brassói papírmalom mellett mű
ködött a század végén a Fogaras-vidéki Kerczesórán is egy papírkészítő üzem.3 Az iroda
lomból azt tudjuk még e malomról, hogy a XIX. század első negyedében is üzemelt.4 

1 BOGDÁN István: Az első magyar papírmalmok. (Adalék a XV—XVI. századi magyar papírkészítés történe
téhez.) Papíripar. 1959. 67—73. 1. 

2 HEREPEI János: Hol volt a gyulafehérvári academicum collegium papirosmalma? Magy. Könyvszle. 1957. 
3G4—368. 1. 

3 Ld. KARLOVSZKT Endre,K.: Erdély ipara a XVIIl-ik század vesén. Magy. Gazdaságtört. Szle. 1896. 230. L 
4 Ld. BOGDÁN István: XIX. századi vízjeleink. Papíripar. 1957. 28. 1. 
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A kerczesórai papírmalom TELEKI József és László tulajdonában volt, s nemcsak 
a XVIII.századvégén,de a századelején is fennállott. Az üzem Oprakerczesóra határában^ 
az Olt felső folyása mentén egy kis hegyi patakra épült. Mi nem ismerjük az alapítás 
esztendejét.5 Patakra épülvén, működése nagyban függött az időjárási viszonyoktól,, 
nevezetesen a vízállástól. A vízállás ingadozása miatt a malom egy évből körülbelül 
csak félesztendőn át tudott papírt készíteni. Ezalatt az idő alatt egy mester a segítőjével 
körülbelül 25 bécsi mázsa rongyot dolgozott fel író- és itatóspapírrá.6 

Ez a papírmalom kicsiny, kevés emberrel dolgozó, s a nem nagy mennyiséget elő
állító létesítmények közül való7, s noha a termelés nem nagymérvű, ennek következtében 
az üzem hozama sem lehetett sok, mégis az évente befolyó kb. 130—140 rénes forintnyi 
jövedelem megérte a birtokosnak, hogy papírmalmát üzemben tartsa. Tudniillik a papír
csináló mester felesben dolgozott. Az évi jövedelem fele és még némi természetbeni illet
mény volt a fizetése,8 s az évi jövedelem fele körülbelül 130—140 rénes forintot jelentett. 

Arról sajnos nincs tudomásunk, hogy a papír milyen minőségű volt, s hogy hol,, 
miként értékesítették azt. Valószínűnek látszik, hogy az uraság és a környék papírszük
ségletének fedezésére dolgozott a század első felében is, miként ezt K. KARLOVSZKY Endre 
a század végéről mondja.9 

Az alábbiakban a papírmalom leírását közüljük egy 1739-ben készült összeírás. 
alapján:10 

Az oprakerczesórai határ Fontinele nevű dűlőjében, a két falu (ti. Sztrésa- és Opra
kerczesóra) között folyó patak mellé van építve egy papírosmalom. Van l pitvara, vas sar
kakon forgó bélletlen ajtóval. Van benne egy kőkemény, amely erős kőoszlopokon áll,. 
s egy tűzhely. Az ajtó felett fakeretes üvegablak. 

A pitvarból balkézre vassarkas bélletlen ajtó nyílik egy 4 ablakos házba. Az abla
kok üvegesek, fakeretben. Ebben a házban vannak „papíros száraztatójuk szőrből csinált 
szőr spárgák fel kötözve" .Van ebben a házban még 1 asztal, 2 béllett pad, 1 karos pad, 1 
nagy és 1 kicsi deszka ágy és 1 kívülről fűthető „paraszt kályhás kemence". 

Ebből a házból jobbkézre nyílik egy ajtó, egy négy ablakos, az előbbihez hasonló
házba, amelyben van: 1 asztal, 1 deszka ágy, 1 karos pad és 1 kis fogas. 

Ebből a házból balkézre van egy kis kamra. Vassarkas, pántos, vasreteszes, retesz
fős bélletlen ajtajával, s egy fakeretes üvegablakkal. A pitvarból, a kémény háta mögött 
egy kicsi ajtó-hely vezet az enyvfőző házba. Ebben van 1 jóenyvfőzőüst réz katlanban és-
„papírossat enjvező edgj fenjő Kád". 

A pitvarból is, az enyvfőző házból is nyílik 1—1 ajtó a merítőműhelybe, „melj 
Papíros mártó Háznak vágjon három ablaka, fában foglalt üvegesek. Melj Papíros mártó' 
Házban, papíros mártáshoz kívántató fa és vas eszközök találtattanak üljenek 
1. Egj tekerő fa Nro 1. 
2. Papírosnak való Sajtó edgj Nro 1. 
3. Papíros mártás alkalmatosságához kívántató és melegíttő réz üst nagj, melljnek is 

edgj részében tűz ég, a másik része pedig a materiát melegítti, melj is njolcz vedres. 
4. Az el készült materiát tartó s belölle nagj fenjő Kád, három vas abroncsban foglalva 

Nro 1. 
5. Két vég egj szer vánjolt posztó száz njolczvan darabban vágva 

5 DANI János szíves közlése szerint az alapítás a XVIII. század 30-as éveinek elejére, BOGDÁN István szerint. 
1710-re tehető. 

6 Vö. BOGDÁN István: A lékai (hámori) papírmalom a XVIII. században. Tört. Szle. 1960. 75. 1. — UŐ.r 
A pécsi papírmalom. Papír és Nyomdatech. 1955. 72. 1. 

7 Vö. BOGDÁN István: Néhány adat a XVI— XVIII. századi papírkészítésről. Papíripar. 1959. 190. 1. 
8 Vö. BOGDÁN István: A lékai . . . papírmalom . . . 91—92. 1. 
9 Vö. KARLOVSZKY i. h. 

10 A Román Népköztársaság kolozsvári Akadémiájának Levéltára. Hosszúfalvi Teleki Levéltár. Fasciculus-
50/1. Nro. 4. 1739. 
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6. Matériát tartó deszka segestje kettő 
7. Matériát keverő fa gereblje, tengelljén levő két vas abroncsával edgjütt". 

Ebből a házból nyílik egy vassarkas, vaspántos ajtó a „rongj törő Malom Házban". 
Ezen 5 fakeretes üvegablak van. „Item vágjon két hosszú tengelj vas abroncsokkal meg 
kötve, melj tengeljek közzől vágjon az edgjiken, vágjon tizenhat rongj törő fa csákánj, 
azon fa csákánjoknak az alsó végeiben vas csákánjok, és vas abroncsokkal meg erősítve, 
Ugjan ott vágjon rongjot tartó s benne meg törő cserefa hoszszú válú, melj válunak is az 
feneke vassal vágjon meg pántolva. Item vágjon edgj hoszszu csere fa tengelj, melljen is 
vágjon tizen-hat fa csákánj, ezeknek is végeiben vas csákánjok, és vas abroncsokkal meg 
erősítve, És ugjan edgj rongjot tartó s benne meg törő nagj hoszszu csere fa válú, melj 
válunak is fenekei, vassal Mádnak meg pántolva. Ezen meg írt Papíros Malomban levő 
hosszú tengeljeknek az külső végein két új víz hajtó kerekek is vadnak, és mindenik 
tengeljnek az kívül belől való végei, nagj vas abroncsokkal meg kötve. 
1. Item vágjon papírossat simíttó, edgj igen nagj vas bot, melj is vágjon Száz-harmincz 
fontos Nro 1. 
2. Alatta való papíros simittó, nagj vas Pogácsa Nro 1. 
3. Rongjot vagdaló két tőke hozzá való vasból csinált rongj vágó két nagj bárd forma 
kések Nro 2. 
Egj bzóval a Papíros Malom minden hozza való készületeivel edgjütt defectus nélkül meg 
vágjon. 
Papírosnak való kész matéria pedig vágjon circ. húsz kötésnek való Azonban vágjon rongj 
•circ. négj mására való." 

A papírmalomból lehet felmenni a ház héjára, ahol köröskörül szőrspárgából készí
tett szárító kötelek vannak. Ugyanitt van egy mérleg „minden hozzá való köveivel eg-
jüt t" . Erről a padlásról lépcsőn lehet tovább menni a felső ház héjára, amely szintén köte
lekkel van tele, papírszárítás céljából. Vannak a padlásokon papírszárító deszkák is. 
,,Az Papíros csináló Mester embert, vélle edgjütt a papíros körül dolgozó szolgájával edgjütt 
meg esketvén hitek után referállják: Hogj ha az esztendőnek minden részeiben a Malom 
vízének foljása alkalmatosan edgjaránt szolgálna, feldolgozhatnának annuatim circ. 
ötven mása rongjot papíros készíttesre, de mivel egész teledszaka, az víznek el fogjasa 
miatt egjebkor pedig, mikor az víz vágj igen nagj, vágj igen kicsinyj nem dolgozhatnak, 
hanem csak akkor, mikor az víznek közép szerű foljása vágjon; arra nézve praeter prop-
ter csak húszon öt mása rongjot dolgozhatnak fel, melj rondgjból praeter propter készít
het száz kötés fejér író papírossat; Bibulának való szürke papírossat is circ. 10 kötést 
munkájok közben Melj fejér írni való papíros kötéseinek eleitől fogva való rendes árra 
két Német forint. A Papíros csinálónak pedig egjéb fizetése nincsen, hanem a Papírosnak 
hason fele lévén e mellé ragasztva, fél véka törökbúza vetés, és őt szekér szénára való fű". 

SZENDREY ISTVÁN 

Kazinczy Ferenc elsä könyvtára' Sárospatakon. II. KAZINCZY Ferencnek a Sáros
pataki Kollégiumi Könyvtár által megvásárolt gyűjteményéről szóló előző közlemény1 

elemezte metszetanyagát, amelynek belső egységét tudatos tendencia biztosította: a 
széphalmi reformátor történelmünk emlékeit igyekezett ebből a kiadvány fajból összegyűj
teni, hogy mentse azokat az utókor számára. A könyv-, illetve kéziratállomány vizsgálata 
személyiségéből újabb színeket láttat meg. Ennek nyomán úgy is áll előttünk, mint 
,,bibliográfus" és hungaricagyűjtő. Az eddigiekhez viszonyítva már kevésbé jelentős az 
antikvitások iránti egyetemes érdeklődése. Hazafisága szempontjából sokat mond a 
,,politikai írások gyűjteménye", általános tájékozottságára nézve pedig a kurrens magyar 

1 Magy. Kömjoszle. 1962. 78. évf. 2. sz. 48 — 50. 1. 
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irodalom termékeiből való kollekciója. Végül arra is figyelnünk kell, ami nincs képviselve 
bibliotékájában. 

Kazinczy mint „bibliográfus". Amikor gyűjteményét eladta, elküldte a Fó'iskolának 
a kor színvonalán álló módon elkészített katalógusát.2 Ennek a katalógusnak, valamint 
a könyvekben található bejegyzéseinek bibliográfiatörténeti jelentősége van: ahol tehette, 
kiegészítette a hiányos bibliográfiai adatokat tartalmazó műveket. Öt tehát a könyvek 
nemcsak mint önmagukban vett szellemi alkotások érdekelték — ezért nevezhetjük 
,,bibliográfus"-nak —, hanem igyekezett kinyomozni anonym munkáknál a szerző, felde
ríteni az esetleges fordító kilétét, sőt figyelme kiterjedt a kiadás helyére, évére, a kiadó, 
illetve nyomdász nevére is. 

Kiegészített címleírásai megbízhatósága mellett három érv szól. a) A kiegészített 
címleírásokkal ellátott munkák mind KAZINCZY férfikorában jelentek meg, 1790 körül. 
Neki mint kortársnak könnyű volt tájékozódnia. Levelezése, kapcsolatai helyzeti előnyét 
fokozták, b) Mégsem tudott a katalógusban nyilvántartott minden művel kapcsolatban 
minden hiányzó adat birtokába jutni. A kiegészítetlen címleírások viszont éppen a kiegé
szítettek hitelességét húzzák alá; puszta feltevésekre nem támaszkodott, c) Katalógusát 
1806-ban készítette el, jóval BALLAGJ Géza, PETBJK Géza, SZINNYEI József bibliográfiái
nak megjelenése előtt. Az ő utólagos munkájukon lemérve a katalógus kiegészítő adatait, 
azok kivétel nélkül pontosaknak bizonyulnak. 

Az utóbbi évtizedek alatt legtöbb megállapítása elveszítette fehér foltot törlő 
jellegét: részint a bibliográfiai kutatások más források alapján publikálták a vonatkozó 
hiányzó adatokat, részint HARSÁNYI István3 közölte a katalógus legfontosabb kiegészí
téseit. Maradt azonban négy olyan bejegyzése, melyek a magyar nemzeti retrospektív 
bibliográfiát tovább egészítik. 

Az 1790. március 8-án, Lőcsén tartott, Excellentissime ac Illustrissime Domine 
Comes Judex Curiae Regiae Domine Colendissime, Gratiosissime feliratú 2° 2 levélnyi 
beszéd bibliográfiáinkban nem nyer említést.4 KAZINCZY írja mellé a szerző nevét „Carolus 
Zichy",5 s ezzel ZICHY Károly önállóan megjelent műveinek számát ötre emelhetjük.— 
KAZINCZY feltehetően magától a szerzőtől tudta meg, hogy ez az anonym mű az övé, 
hiszen az országgyűlésekről személyesen ismerte6 és a későbbiek folyamán is tájékozott 
volt nagyra értékelt munkássága felől.7 

SZINNYEI József derítette fel,8 hogy az Extractus legum de statu ecclesiastico catholico 
in Regno Hungáriáé latarum c. 1792-ben megjelent mű szerzője HAJNÓCZY József. A könyv 
két impressumadatára a szerzőnek szintén HAJNÓczYt feltüntető KAZINCZY derít fényt 
bejegyzésével: „Posonii, apud Weber." Talán megkülönböztetésül írta még a cím alá: 
,,Auctor eorundem die manu carnificis extinctus est."9 Feltehetően azonos forrásból, a 

2 Címe: Bibliotheca Antiquaria rerum Hungaricarum Francisci Kazinczy, Bibliotheca Collegii Reformator. 
Sdros-Patakiensi illata. 1807. Helyrajzi száma a Nagykönyvtárban Kt. 622. A továbbiakban Catalogus-nak rövidítjük. 

8 Magy. Könyyszle. 1916. U. F. 24. 1—2.'füz. 127. 1. és 1939. 63. évf. 2. füz. 187—190. 1. 
4 KAZINCZY könyvtárában még a következő, retrospektiv bibliográfiáinkban nyilván nem tartott munkák 

találhatóak: CsAKY Emanuál: Dictio ad Inclytos Status et Ordines, súb Generali Congregationae die 28va Április 1790. 
Leutschoviae Celébrata. Levtschoviae, 1796, Typis Michaelis Podhoránszky. 3 1. 38 cm. — Genethliacon primo genito 
serenissimo principi regio hiereditario Hungáriáé Bohemiae regi archi-duci Austriae etc. etc. Ferdinando Leopoldo Josepho 
Francisco [kiegészítése: „Franc. II. filio] oblatum a Libéra Regiaque Civitate Cassoviensi. [Kiegészítése: 1793.] 4 1. 
40 cm. — (KAZINCZY Dienes:) [Váradolaszi. A Váradolasziban felállított Lazarethum Institutum leírása.] „Fel lévén 
már Istennek jóvoltából a' betegségekben 's egyéb nyomorúságokban szenyvedő szegények' segedelmére intézett 
Lazarethum itten V. Olasziban állitva . . ." kezdetű, címlap nélküli röpirata. Várad, 1806, ny. n. [4] 1. 36 cm. — 
KíJLTSÁR István Pesten, 1806. május 1-én kelt „Arra intenek a' régi történetek, hogy Nemzetünk maga Fennmaradásáról 
gondoskodjék" kezdetű, 1 oldalas nyomtatott levele. — Planum Societatis Commercialis. [Pozsony? 1802?] [5] 1. 33 cm. 
— VÁLYI András Pesten, 1798. február 7-én kelt „Nro 572 Tekintetes Nemes Vármegye!" kezdetű nyomtatott bead
ványa. 4 1. 35 cm. 

8 Helyrajzi száma a Nagykönyvtárban: Kt. 1,1127/23. 
6 KAZINCZY Ferenc Levelezése. Közzéteszi VACZY János. 2. köt. Bp. 1891. 264. 1. 

' KAZINCZY Ferenc Levelezése. 5. köt. Bp. 1894. 180., 211. 1. stb. 
8 Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1896. 297. 1. 
9 Catalogus. 249. 1. 
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„reformátorok társaságának" valamelyik tagjától tudta meg az író nevét, valamint a 
megjelenés helyét és a kiadót. HAjNÓczYval kapcsolatban aligha tévedhetett, mert külö
nös figyelemmel kísérte; „az új idők Sokratesé"-t látta benne.10 

HARSÁNYI ismertette a katalógusból, hogy a Dissertatio Statistica de potestate 
exsequente Regis Angliáé 1790. szerzője gr. TÖRÖK Lajos. KOSA János újabb adattal is 
alátámasztotta TÖRÖK szerzőségét, és a könyvvel kapcsolatos problémákat végérvényesen 
tisztázta.11 Egy adalék hiányzik még a teljességhez: az, hogy a szerző németül írta meg 
röpiratát, amely mind Kassán, mind Pesten latin nyelven jelent meg. A fordítást pedig 
nem maga végezte el. KAZINCZY bejegyzése szerint „Scripsit Germanice C. Ludov. Török, 
transposuit Prof. Histor. Zinner." A számozatlan lapú Conspectus címlapjára pedig így 
ismételte meg: „Scripsit Germanice C. Lud. Török, convertit Prof. Zinner."12 ZINNER. 
közreműködői munkája mellett ugyanazok a megkérdőjelezhetetlen érvek szólanak, mint 
TÖRÖK szerzősége mellett. 

Friedrich TRENCK: JÓ szerencse kívánása a magyarokhoz (Buda, 1790, Akadémia 
ny. 15 1.) fordítóját is KAZINCZY katalógusából tudjuk meg: „Vertit Sam. Szabó Sárai." i a 

BALLAGI e munka kiadástörténetét vázolva megemlíti,14 hogy SÁRAY Sámuel fordításában 
közölte az Orpheus is 1790-ben, de nem ismeri az önálló nyomtatvány első magyar kiadásá
nak fordítóját. KAZINCZY alapján mutathatunk rá: mindkét fordítás SÁRAI SZABÓ Sámuel 
munkája, jóllehet az Orpheushan15 az aláírás csak SÁRAY Sámuel, és a két szövegben 
eltérések mutatkoznak. Véleményét erősíti, hogy az Orpheus Kassán jelent meg abban az 
időben, amikor ott volt a hivatala és maga is dolgozott a lapba, jól ismerte. Nem tételez
hető fel, hogy ő, aki mindennek gondosan után járt, ilyen kedvező körülmények között 
posztulátumra épített volna. Miért használta azonban SÁRAI SZABÓ Sámuel csak nemesi 
előnevét és keresztnevét? Valószínűleg a vers forradalmi tartalma miatt — egyik fordítója 
VERSEGHY is volt — háttérben akart maradni, félig rejtetten, elhagyva vezetéknevét. 
KAZINCZY viszont éppen a megkülönböztetés és a teljesség kedvéért írta be katalógusába 
a teljes nevet. 

A hungaricagyűjtő Kazinczy. Metszetgyűjteményéből kiolvasott tendenciája érvé
nyesült magában a könyvanyagban is, bizonyos korlátozottsággal. A korlátot az jelenti, 
hogy érdeklődési köre középpontjában nem a magyar szerzők történelmi tárgyú művei 
állottak; azok egészen perifériális helyre szorultak. Figyelme sokkal inkább a külföldi 
írók Magyarországra vonatkozó munkáira összpontosult, különös tekintettel a török 
hódoltság korára. Az 1520-as évektől megjelent aprónyomtatványoktól — közöttük 
kiemelkednek a Newe Zeitung, Extra Zeitung, Diarium, Extract—Schreiben sorozatai — a 
fóliókig, többszáz hungaricának jutott így tulajdonába. A művek zöme a magyarországi 
harcokat tárja fel, de jelentős a kifejezetten Törökország históriájára vonatkozó irodalom 
is — benne természetesen bőven található hungarica-vonatkozású anyag. KAZINCZY 
könyvtára ebben a tekintetben olyan gazdag, hogy ennek alapján a 150 év történelmét 
szintehónapról-hónapra nyomon követhetjük. Különösen a törökök kiűzetését leíró sajtó
termékek gyűjtésére helyezett hangsúlyt. 

Könyvészeti tekintetben tehát KAziNCZYt APPONYI Sándor egyik elődjének tekint
hetjük. A könyvanyag megoszlásából következő tartalmi érv mellett — több mint egy
harmada hungarica — formai érvekkel is bizonyíthatjuk. A nagyságrend szerint rendezett 
katalógusában, értékelési sorrendet felállítva, a hungaricák jelzett területére tartozó
művek állanak részben az élen, részben közvetlenül TEMESVÁRI Pelbárt munkái u tán . 

10 KAZINCZY Ferenc Levelezése. 2. kö t . B p . 1891. 58«. 1. 
11 Irodalomtört. Közi. 1948. 56. évf. 45. kk . 
12 KAZINCZY bejegyzései a N a g y k ö n y v t á r SS. 75/ab sz. könyve iben . 
13 Catalogus. 239. 1. 
** A oolitikai irodilo-n Miqiiarországon 1825-is. B p . 1888. 492. 1. 
15 1790. 2. k ö t 14 .1 . 
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Továbbá: könyvtárának darabjai német, latin és magyar nyelvűek. Kizárólag a hungari-
cák között találunk olasz, és kevés kivétellel csak itt francia nyelven írt könyveket, jelezve, 
mindkét irodalomban a hungaricákat tekintette a maga számára legfontosabbnak. 

Hungaricákat feltáró bibliográfiáinkban néhány tucatnyi kivételével megtaláljuk 
az általa is gyűjtött egységeket. Az alábbiakban a bennük fel nem soroltak közül öt külön
böző' típusú, XVI—XVII. századból való mű annotált címleírását adjuk.16 

Newe Zeitungen auss Mancherley Ortten . . . Welche alle auss Warhafften Schreiben inn 
Truckverfertigt worden sein (Im Jar) 1592. H. ny. n. [15] 1. 20 cm. — Benne a harmadik 
híradás való ,,auss Venedig/ Cashaw/ vnd Raab/ Souil den Türeken anbelangen thüt. 
Welches sich vom 24. vnd 27. May/ auch vom 5. Juny dises 1592. Jars zugetragen." 

GROTENBECK, Reinoldus: Aussführlich Bedencken Oder Rathschlagk/ Vber dem 
noch schwebenden Kriesswesen in Vngern. Wie dasselbe Reformiret vnd zu einer Bestendigkeit 
gebracht. Dargestalt auch dem Türeken allein aus dem Reich vnd der Kays : Mays : etc. 
Königreichen vnd Erblanden/ beharrlichen Widerstandt gethanj vnd eine stättige Granitz 
Defension vorters dadurch vffgerichtet werden könne. Neben einem Special Anoder Vber schlagt] 
Wie viel Volcksj Sommers vnd Winters dazu zu haltem [ Was dorauff gehen / vnd woher die 
Vnkosten vnd Anlagen dazu zunehmen sein möchte . . . H. n. 1598. ny. n. [44] 1. 20 cm — 
A munka hungarica jellegét a magyarországi és erdélyi eseményekre való hivatkozások, 
valamint a helyzetfelmérésekből következően a címben jelzett gyakorlati tanácsok 
képezik. 

Vngarische und Siebenbürgische Kriegshändel vnd aussführliche Beschreibung! Was sich 
von dem Herbst dess nechsl abgeloffenen 1601. jahrsjbiss auff den Herbst dieses gegenwertigen 
1602. Jahrsj zwischen dem Erbfeind Christlichen Namens dem Türckenf vnd dem Christen/ 
so wol in ober als vnder VngarnJ Siebenbürgen, Wallachey . . . In Schlachten / Scharmüt
zeln/ einnemung der Länder / Statt/ Vestungen/ vnd andern Sachen I von einem vnd andern 
theil/ denselben Krieg belangend/ gedenckwürdigs verloffen vnd begeben. Getruckt zu Lieh/ 
durch Conrad Nefen/ im Jahr 1602. 48[47] 1. 20 cm. —• A könyv egy év eseményeit 
a hónapok rendjében adja elő. így olvasunk benne Kanizsa FERDINÁND trónörökös által 
való bevételéről, BASTA hadműveleteiről, Székesfehérvár ostromáról, BÁTHORI Zsigmond 
sikertelen kolozsvári rohamáról stb. Kitér apróságokra is. Pl. 1601 októberét tárgyalva 
egyik fejezetcíme: „Ein junger Graf von Thurn von Türeken gefangen." 

WAGNER, Johann Christoph: Delineatio Provinciarum Pannóniáé Et Imperii 
Turcici In Oriente Eine Grundrichtige Beschreibung dess ganzen Aufgangs /»sonderlich 
aber dess Hochlöblichen Königreichs Ungarn/ und der ganzen Türekey/ auch deren Völckerj 
welche selbigem Monarchen zinssbar /als Mohren/ Arabern und Tartam/ von ihren Proce-
.duren/ gegen die Christenheit/ sonderlich in gegenwertigem Krieg/ wie Mannlich aber sie 
durch die Christliche Waffen zurück getriben worden sind . . . Augspurg, Gedruckt und 
verlegt/ durch Jacob Koppmayer/ Anno M. De. LXXXIV. 162 1., 44 t. 32 cm. — Az 1—28. 
lap Magyarországról, a 29—38. lap Erdélyről szól. Rövid, Magyarországot és a magyarokat 
általában jellemző bevezetés után mintegy 120 várost sorol fel. Ebben a vonatkozásban 
régi, szűk szavú Baedeckernek is tekinthetnők. A török harcokkal kapcsolatban részletes
ségre törekszik. A szöveg között 1 Magyarország térképe és 19 magyar vár metszete 
található. 

Extrackt—Schreiben auss Ober—Vngarn. Mit sich bringend : Wie Gen. Schultz 
den Teckely mit seiner völligen Parthey auss seinen Quartieren verjaget /vil nidergemacht/ 
vnd guthe Beuthen/ ingleichem abermahlen seine Cantzeley bekommen haben. Sambt noch 
mehr anderer lesswürdigen Neuigkeiten. H. n. [1685], ny. n. [4] 1. 20 cm. — Az első, nagy-

16 Minden fel nem sorolt könyvnek a leírása itt azért mellőzhető, mert ezek a könyvek a Nagykönyvtár birto
kában vannak, s a Nagykönyvtár számottevő, a vonatkozó bibliográfiákban fel nem vett hungaricát őriz, főként a 
G—L és SS jelzetű tékáiban. 
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betűkkel szedett lap számol be THÖKÖLY csatavesztéséről. Friss párisi, genovai és az 
Elba déli vidékéről szóló hírek képezik még tartalmát. 

Altalános antikvitások Kazinczy könyvtárában. Könyvtárának régi könyvei között 
vannak olyan egységek, amelyek nemcsak kívül esnek a hungaricák területén, hanem 
konkrét gyűjtőkör sem állapítható meg velük kapcsolatban. A gyűjtőkör — maga a régi
ség és ami vele általában egybeesik: a ritkaság. Öt az önmagukban vett régi, ritka könyvek 
is vonzották. Tudatosan gyűjtötte azokat. Katalógusában ezért találjuk többször a szinte 
kalligrafikusán írt bejegyzést: liber rarissimus (Pl. DOGLIONI, Giovanni Nicolo: LJVngeria 
. . .Venetia, M.D.XCV. után.) Ezért kerülhetnek egymás mellé a különböző tudomány
ágak: teológia (TEMESVÁRI Pelbárt minden munkáját megszerezte), matematika (PüCH-
LER, Christoph: Eine kurlze vnd grundliche anlaytung zu dem rechten verstand Geo
metriáé . . . Getruckt zu Dilingen, durch Sebaldum Mayer. Anno Dni M.D.LXIIL), 
orvostudomány és botanika (CORDus, Valerius: Annotationes in Redicij Dioscordis 
Anazarbei de Medica matéria libros V. longe quam ante hac sunt auulgatae . . . M.D.LXI.) 
stb. 

A régi könyvek közül egy, az 1468-i napfogyatkozást leíró kódexét tartotta talán 
leginkább becsben. Vele kapcsolatban, újabb könyvásárlásáról beszámolva, a következő
ket írja TELEKI Sámuelnek: „A most általvettek köztt nékem különösen kedvesek Pelbar-
tus de Themeswarnak és Michael de Hungária nevezetű barátnak XII. kötetből álló 
Munkájik: de semmi sincs olly kedves, mint eggy Mátyás Király idejebeli Msptum követ
kezendő nevezet alatt: Judiciu deCometa que apparuit Anno dnj Mo CCCC 68 vicesima scda 
die mensis septembris in civitate Hystropolitana alias posoniensis p Serenissimo principe 
et dno dno Mathia Dei gra Hwngariae Dalmáciáé Croacie etc Rege compositu. Az alólírás 
a 11-dik az az utolsó lapon ez: Eiusd Serenitatis tue fidelis seruitor, Die 6 Octobris Marti-
nus Archydiaconos Sigbiensis Ecclesie".17 

Másik, többször említett kódexének és egyik ősnyomtatványának címleírását a 
Nagykönyvtár kézirattára raktárkönyvéből adjuk:18 Leonardas Aretinus in vitám et mor
tem Attile régis Ungarie. — Codex chart. charact. goth. 4°. 6. ( = p a g : 12) 21.5—15.3 cm. 
Inc. „Hunni qui et anares." Expl. „Et sic est finis hystorie Attile." Saec. XV. — FREM-
PERGER, Thomas: História translationis Tunice Jesu Christi de Hungária. 8°. 4. Coloniae, 
1474. 

A „Politikai írások gyűjteménye." A Catalogus 31. lapjától kezdve a „libri in-folio" 
közölt két*kötetben 91 darabból álló, külön kezelt, a fenti címirattal ellátott gyűjteményt 
találunk. Részint nyomtatványok, részint KAZINCZY autográf másolatai. Tartalmuk nem 
egységes. Van benne pl. egy Pozsonyban, 1758. okt. 24-én kelt levél GRASSALKOVICHIÓI, 
XIII. GERGELYpápabullája, vármegyei gyűléseken elhangzott oratiók, egy etnai útleírás 
és az „angliai parlamentum"-ról szóló karcolat fordítása, a MARTiNOVics-féle összesküvés-
sel kapcsolatban kiadott Sententiae tam inclytae tabulae regiae judiciarae (Pestini, 1795) 
stb., rendszertelen összevisszaságban. Felületesen szemlélve akár egy mindent gondosan 
megőrző, egyetemes érdeklődésű ember „mindenes gyűjteményé''-nek tekinthetnők. 

Miért adta azonban ilyen jellegű kollekciójának a fenti címet? Ha az egyes darabo
kat elemezzük, azt látjuk, zömmel valamilyen vonatkozásban a vármegyei, általánosítva 
a magyar politikai életből tárnak fel valamit, sőt a legtöbb a felvilágosodás jellegzetes 
terminológiájával a magyar szabadság, a megyei autonómia, a politikai, gazdasági, kultu
rális fejlődés ügyét szolgálta. Ilyen természetű iratokat le is másolt KAZINCZY — mert 
értékeiket felismerte. Ezért jellemző gyűjteményének ez a részlege hazafiságára. 

Természetesen erőszakolt lenne minden egyes iratból azonos tartalmat kiolvasni. 
Vannak közöttük más természetűek és határesetek is. 

17 KAZTNCZT Ferenc Levelezése. Közzéteszi HARSANYI István. 22. köt. Bp. 1927. 139. 1. 
18 Mindhárom mű a 2. világháború folyamán elveszett. 
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A más természetűek között számottevőbb egységek általában a régi iratokról 
készült másolatai (pl. Annales Vladislai Heliae Balogh de Malonla ao. 1499 concessa) és 
a kifejezetten Abauj megye történetére vonatkozó okmányok (pl. Privilegium Leop. I. 
super usu cera rubra Cottui Abaujvariensi concessu de Anno 1669). Érdekesség benne a 
babonák ellen írt két német újságcikk fordítása. 

A határesetek közé tartozik VÁLYI Andrásnak a megyékhez intézett körlevele, 
amelyben az egyes helységekkel kapcsolatban nyolc kérdésre kér feleletet, hogy főművét 
befejezhesse. Azért határeset, mert részletesen olvashatunk benne a munka céljairól & 
közöttük a leghangsúlyozottabb: anyanyelven írt honismeret által a magyar kereskedelem 
fellendítése. Továbbá KUXTSÁR István nyomtatott levele: benne a magyar nyelv művelése 
céljából alapított Hazai Tudósítások érdekében fordul címzettéihez stb. 

Az egységek túlnyomó része azonban egyértelműen az említett gyűjtőkört tükrözi, 
legyenek egyes orációk vagy vármegyei feliratok. Miért másolta volna le különben — töb
bek között — B E Ö T H Y János 1784. július 13-án tartott beszédét, ha nem appellációjáért: 
„Törvényünk és Szokásaink meg sértésével kívántatik tehát most az országtól az, hogy 
ezentúl mindenek Német Nyelven Írattassanak" és az akkori „haladó lojalitás" megfogal
mazásáért: „igyekezném Felséges Urunk Parantsolatinak tellyesítésén a mennyiben 
szabadságainkkal, melyeket a törvény ád,meg edgyeznek"? Vagy másik idézet egy KOMÁ-
ROMY György tiszteletére mondott dictióból: a kormány „Törvényeink s Szabadságaink 
Szentsége fenn-tartására, Hazánk közönséges boldogságának elő-vitelére és az Igasságnak 
ki-szólgáltatására fel- szenteltetett Királyi Széknek egy része . . ." 

A vármegyei feliratok közül miért csupán azokat gyűjtötte egybe, amelyek vala
milyen formában és vonatkozásban a nemzetvédelem jegyében születtek? így Bihar 
megye 1790. február 4-én tartott gyűlése ismételten szembefordult II. JÓZSEF követelésé
vel: „most-is sem Búza-sem Katona-adásra magokat a szegény adózó Nép részéről-is 
nem ajánlhatják . . ." Gömör vármegye 1793-ban a Helytartótanácsnál protestál a cen
zúra bevezetése ellen, követeli a sajtószabadságot, amelynek eltörléséről szóló rendelet 
ellenkezik „1) magával a kitett tzéllal; 2) az Emberi és Polgári Jusokkal; úgy a Termé-
szettel-is; 3) az írással, és a Keresztény Vallásnak tulajdonságával; 4) a Nemzetnek bóldo-
gíttatásával, s méltóságával; és továbbá 5) a pallérozott Népeknek gondolkodásival... 
Ezek felett 6) az ezen Levélben foglaltatott tilalmazás, rugójára tekéntve gyanús, követ
kezésére nézve pedig mind foganatlan, mind veszedelmes." Szatmár megye 1794 tavaszára 
összehívott közgyűlésén a „Magyar Játék-Szín állandó meg-gyökeresítésére" tesz konkrét 
javaslatot, remélve — írja a királynak és a Helytartótanácsnak — „Nagyságtok Kegyel
metek is a Köz-Jónak, s Nemzetünk dicsőségének szintén azon buzgó szeretetétől lelke-
síttetvén . . . semmit el nem fognak mulatni, valamivel ezen Nemzeti Jádzó-Társaságnak, 
apolgatása, segítése, s gyarapítása körül édes Hazájok Oltáránál, még a háládatos késő 
Maradéknak is áldozhatnak . . ." Másik feliratban pedig tiltakoznak amiatt, hogy az 
egyetemet „Pestről más valamelly homályosabb helyre" áttelepítsék. 

Az említett és a hozzájuk hasonló művek tucatjaiból kiolvashatjuk KAZINCZY hazafi
sága mélységét. Ez a vonal töretlen — első tisztségvállalásától 1806-ig gyűjtött politikai 
iratok vannak ebben a gyűjteményben — bár inspektorsága idején — kulturális téren 
mindenesetre — a jozefinizmus mellé került. E gyűjtemény vizsgálatából arra lehet követ
keztetnünk, hogy nem szabad jozefinizmusát hazafiságával szemben kijátszanunk. Vajon 
nem sokkal inkább hazafiságából következett — pusztán jóhiszeműségénél fogva — 
jozefinizmusa? A MARTrsrovics-féle összeesküvésben való résztvétele is feltétlenül ezt 
bizonyítja. 

A kurrens sajtótermékek Kazinczy könyvtárában. Míg hungaricáival, általában régi 
könyveivel és politikai irataival kapcsolatban egy-egy speciális érdeklődési körére mutat
hattunk rá, addig a bibliotékájában levő, XVIII. század végén, XIX. század elején meg-
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jelent művekkel kapcsolatban nem beszélhetünk semmilyen határozott gyűjtőkörről. 
Fogalmazhatjuk így is: semmilyen aránytalanságról. Az irodalom egészen ellentétes 
területei képviselve vannak benne, úgy azonban, hogy sem az egyes szerzők, sem a munkák 
tartalma nem utalnak valamilyen belső egységre. KOVACHICH Márton György két műve 
mellett találjuk COMENIUS Orbis Pictusának 1798-i kiadását, BLASKOVICS József A selyem
tenyésztésnek módjáról 1793-ban írt tanulmányát, A Sopronyi Magyar Társaság próba 
munkájának sengéjét (Sopron, 1804), A magyar nyelvnek a Magyar hazában való szükséges 
voltát tárgyazó hazafiúi elmélkedéseket (Bécs, 1790), éppúgy, mint halotti búcsúztató verse
ket, HATVANI István meséit, MÁRTON József A Magyar Lexiconnak szükséges voltát indokló 
munkáját (Pozsony, 1802), történelmi és földrajzi könyveket stb. Még a teológia területé
ről gyűjtött anyaga is összefüggéstelenségeket láttat meg: egyaránt helyet kapnak benne 
protestáns és katolikus iratok; prédikációk, dogmatikák, polémiák, apológiák. Ezért 
mondhatjuk: KAZINCZY első eladott könyvtára a korabeli magyar irodalom egészének 
keresztmetszetét tükrözi. 0 a magyar irodalmi élet teljessége ütőerén tartotta kezét, min
denről tájékozódott — függetlenül attól, hogy feltehetően gyűjteményének nem minden 
egyes darabját maga vette meg, hanem ajándékba, esetleg kifejezetten tiszteletpéldány
ként is kapott belőlük. Viszont éppen, mert nem dominál sem a szépirodalom, sem vala
milyen tudományág — legfönnebb többé vagy kevésbbé vannak képviselve — nem gon
dolhatjuk: ajándékozói körének munkássága átfogta volna könyvtára kurrens anyagának 
körét. Sokkal indokoltabb: KAZINCZY tudatosan gyűjtött mindent, hogy belássa kora 
magyar szellemi életét. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a XVIII. század végének, a XIX. 
•század legelejének külföldi irodalma alig van képviselve könyvtárában. A kurrens litera
túrairól csak a magyart gyűjtötte — a jelzett szándékkal. 

Ami könyvtárából hiányzik. Az eddigiek könyvtárának fényoldaláról szóltak. Van
nak viszont szembeötlő és érthetetlen hiányosságai is. Négy nagy űrre mutatunk rá. 

Eladott gyűjteményéből hiányzanak a filozófiai munkák. Sem az ó-, sem az újkori 
standard műveket nem találjuk meg benne. Tudjuk, tőle idegen maradt a felvilágosodás 
francia ága, de racionalista szupranaturalizmusa legalább Christian WOLFE és köre felől 
tájékozódhatott volna bölcseleti mélységekben — ha fogékony lett volna az európai 
modern szellemi irányzatok tudatos megfogalmazásai iránt. Pedig távol állott az orto-
•doxiától. 

Ugyanígy hiányzanak a görög—római klasszikusok, ilyen irányú magas műveltsége 
ellenére. Mindössze négy fordítás címe fordul elő a katalógusban, s valószínűleg a fordítás 
Ttedvéért kerültek a gyűjteménybe. Ezek: Cornelius NEPOSnak avagy Aenilius PROBUsnak 
Híres nevezetes hadi fejedelmeknek életekrül és cselekedetekrül írt könyve (Ford. BALOG György. 
Kassa, 1746), CiCERÓnak az embernek tisztéről és kötelességéről írt három könyvei (Ford. 
KOVÁSZNAISándor. Pozsony, 1795), PINDARUS (Ford. Fábchich József Győr, 1804), Azüdösb 
Kató vagy M. T. Cicerónak beszélgetése az öregségről (Magyarázta VIRÁG Benedek. Pest, 
1803). 

Nem találjuk annak sem nyomát, hogy a magyar szépirodalom termékeit különö
sebben gyűjtötte; csupán a „keresztmetszet" vonatkozó részlegének arányában vannak 
magyar szépirodalmi művei. Közülük is kevés állta ki az idő próbáját, illetve való iroda
lomtörténeti jelentőségű szerzőtől. VIRÁG Benedek négy műve, CSOKONAI Diétái Magyar 
Múzsája és „három éneke muzsikára szedve (Bécs, 1803), valamint egy BESSENYEI kézirat 
(levele a Czeglédi Plebánushoz annak intolarentiája miatt) érdemel említést. Különösen 
az érthetetlen, hogy BESSENYEI írásaiban ennyire szegény, amikor feltétlenül nagyra érté
kelte: a Nagykönyvtár (is?) őriz műveiről készített másolatait. Bár lehet, azok későbbi 
keletűek. 

Végül: igen szűkös az RMK anyaga. A mintegy tucatnyi könyv is szinte kizárólag 
teológiai munka, pl. KÁLVIN Institutiojanak SZENCZI MOLNÁR Albert által készített fordí-
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tása (1624), a Tanachkozás, mellyeketkellyena külömböző vallások közzül választani (LESSIUS-
ból ford. VERESMARTI Mihály. Posonii, 1640), KECSKEMÉTI János 1643-ból való prédikációs 
kötete. Ez annál érthetetlenebb, mert általában az antikvitások iránt — mint láttuk — 
fejlett érzékkel bírt. Annak is bizonyságát adta, hogy a régi magyar könyvekben nyelvé
szeti értékeket is fedezett fel és kiadással, másolással, másoltatással menteni akarta 
azokat.19 Kaphatott pozitív indíttatást egykori iskolája könyvtárától is, ahol SZOMBATHY 
János a XVIII. század végén már szorgalmasan gyűjtötte a régi magyar nyomtatványokat. 

Felmerül a kérdés: valóban hiányoztak e négy területről a könyvek, vagy, mert 
nélkülözhetetlennek tartotta azokat, nem vált meg tőlük? Levelezésében utalást sem 
találunk az utóbbi feltevésre: az eladással kapcsolatban a könyvtárát emlegette és annak 
a katalógusát készítette el. Továbbá a jANKOviCHnak eladott — jelenleg az Országos 
Széchényi Könyvtárban őrzött — második gyűjteményének profilja teljesen megegyezik 
az elsőjével.20 — Mégis, nem kell-e ezt a kérdést a tisztázatlanok közé utalnunk? 

BARCZA JÓZSEF 

Batsányi a Magyar Museum elődeiről és követőiről. Nemcsak irodalomtörténe
tünk, hanem időszaki sajtónk története szempontjából is nagy jelentőségű volt 
az a „társaságkötés", amely 1787 őszén Kassán BATSÁNYI, KAZINCZY és BARÓTI 
SZABÓ között létrejött, hiszen ekkor született meg az első magyar irodalmi 
folyóirat terve; az a terv, amely a következő év nyarán — 175 esztendővel eze
lőtt — meg is valósult. Igaz, a „társak": a legfontosabbb célokban egyetértő, de számos 
politikai, világnézeti és ízlésbeli kérdésben különböző felfogású BATSÁNYI és KAZINCZY 
szövetsége, már a Magyar Museum első számának megjelenésekor felbomlott, a folyóirat, 
amelyet KAZINCZY kiválása után lényegében BATSÁNYI maga szerkesztett, így is fontos 
szerepet töltött be sajtó- és irodalomtörténetünkben. Fontosságát, szinte korszakalkotó 
jelen tőségét nem csak az a körülmény biztosítja, hogy magyar nyelvű irodalmi folyóirataink 
közül e lap volt az első, hanem egyéb, tartalmi tényezők is. A Magyar Museum színvonal 
szempontjából is kiemelkedő produktuma volt a korszak hasonló jellegű hazai időszaki 
termékeinek. Ma is teljesen indokoltnak érezzük BATSÁNYI önérzetes megállapításait, 
amelyekben folyóiratának úttörő, sőt korszakalkotó szerepére emlékezett: „Hajdanában 
nem volt Magyarországon egyetlen időszaki nyomtatvány sem; 1780-ig a hírlapok is latinul 
jelentek meg. 1788-ban egy tudós társaság alakult Kassán; ez Magyar Museum címen egy 
időszakonként megjelenő munka kiadásához fogott, mely új korszakot nyitott a nemzeti 
irodalomban mind Magyarországon, mind pedig Erdélyben".1 BATSÁNYI e szavaiból 
azonban az is kitűnik, hogy a Kassai Parnassus-t — ahogy KAZINCZY kívánta elnevezni 
folyóiratukat — nemcsak irodalmunk, hanem nemzeti nyelvű időszaki sajtónk története 
szempontjából is úttörő munkának érezte. Erre vall az a levele is, amelyet 1793. május 
6-án Kassáról írt ARANKA Györgynek: „Azt legalább senki sem tagadhatja, hogy a mi tár
saságunk volt a kezdő. Mi törtük meg a jeget; mi emeltünk úgyszólván zászlót hazafi 
társainknak, nemzeti nyelvünk szent ügyének hathatósb védelmére^ oly szerentsés folya
mattal, mely nemsokára minden reménységünket felülhaladta. »Museum«-unk első 
negyede 1788. évben jelent meg. Egy esztendővel későbben, 1789-dikben kezdették 
Pétzeli József, Mindszenti Sámuel és Perlaki Dávid urak a komáromi »Mindenes Gyűjte
mény«^ és Görög Demeter s Kerekes Sámuel urak Bécsben a Hadi Történeteket írni s 

19 KAZINCZY Ferenc Levelezése. 22. köt. 231. kk. 
!" HARSÁNYT Eszter szíves közlése. 
1 BATSÁNTlnak a Mercure Etranger c. folyóirat 1813. évfolyamában megjelent cikkéből. BATSÁNYI János 

Összes mwei.{ BJÖM) 2. köt. Sajtó alá rendezte KÈïtESZTURY Dezső és TARNAI Andor. Bp. 1960. 611. 1. 
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kiadni . . ."2 E két BATSÁNYi-idézet tulajdonképpen a magyar időszaki sajtó első évtizedé
nek vázlatát is adja, olyan formán, hogy mindkettő kiemelkedő szerepet biztosít a Magyar 
Museumnak. Az első úgy, hogy előzményként mindössze az első magyar nyelvű hírlapnak, 
a Magyar Hírmondónak az indulását említi meg, a második pedig úgy, hogy a nyolcvanas 
évek végén indult lapokról azt állítja, hogy számukra a Magyar Museum volt a jeladás: ezt 
követte a Mindenes Gyűjtemény és a Hadi Történetek. BATSÁNYI e megállapításait is 
igazolják az újabb sajtótörténeti kutatások. 

Mindenekelőtt kétségtelennek látszik, hogy az 1780-ban meginduló hírlap- és az 
1788-ban létrejövő folyóiratirodalmunk között számos kapcsolat és összefüggés fedezhető 
fel, mégpedig nem csupán az időszakosságnak közös, de önmagában még formálisnak 
tűnő meglétében, hanem egyéb vonatkozásokban is. Magyar nyelvű időszaki sajtónk 
megindulásánál, a belső okokon kívül, kétségkívül közrejátszottak azok az európai minták, 
amelyek első szerkesztőinkre hatással lehettek. Minden bizonnyal hatottak RÁT Mátyásra, 
PÉCZELI Józsefre és a többi nyugati egyetemen és főiskolán megforduló szerkesztőre 
a XVIII. század jellegzetes európai folyóirattípusai, a morális és a tudományos folyóira
tok. Ismeretes, hogy a morális hetilapok Angliából GOTTSCHED nyomán Németországban,. 
KLEMM és SONNENFELS által pedig Ausztriában is elterjedtek; a tudós folyóiratok meg 
egyenesen Németországból indultak ki.3 Bécs századvégi gazdag folyóiratirodalma is 
ösztönző hatással volt azokra a magyar szerkesztőkre, akik ott megfordultak. Ezek után 
jobban érthető az a sajátos jelenség, hogy első hírlapjaink nemcsak hírközlő eszközök 
voltak, hanem kezdettől fogva — legalábbis bizonyos mértékig — a folyóiratok szerepét 
is igyekeztek betölteni. RÁT Mátyás a Magyar Hírmondó indulásakor siet bejelenteni: 
,, . . . Nem volt szándékom, hogy egyedül az országlásokbann előforduló változásokat 
meg-írnám. Mindenek felett szükséges a tudományoknak folyamatját és gyarapodását, 
hirdetni. Nintsenek a Magyaroknak a féle hét vagy hónap számra nyomtatott írásaik, mint. 
más nemzeteknek (Wochenschriften, gelehrte Zeitungen, Intelligenz-Blätter, Magazine 
etc.). Ezeknek fogyatkozását kell, ha lehet, a M. Hírmondónak ki-pótolni. . ."4 RÁT és. 
utódai, e programmnak megfelelően, valóban beiktatták lapjaikba az irodalmi és a tudo
mányos élet eseményeiről beszámoló közleményeket is. A tudományos folyóirat hiányának 
pótlása jó ideig a hírlapok feladata maradt. SÁNDOR István 1795-ben is még azt fejtegeti, 
milyen nagy szükség lenne egy tudományos folyóiratra: „A Jenai Litteratur Zeytung 
módjára nyelvünkön írandó tudós Híreket már régen kívánják az ahoz értő Hazafiak . . ."* 
írja egyik cikkében, amelyben egy tudós újság szükségességét fejtegeti. 1802-ben pedig a 
bécsi Magyar Hírmondó egyik olvasója afeletti örömének adott kifejezést, hogy a lap hírt 
ad az újonnan megjelent magyar könyvekről és így ,,némü némiképpen kipótollják azon 
szükséget, mellyet lát Hazánk a Tudós Újságnak fogyatkozása mia t t . . . ."6 

Formai szempontból talán közelebb álltak a Magyar Museumhoz azok az irodalmi 
melléklapok, amelyeket a Magyar Hírmondóhoz, majd később a Magyar Kurírhoz mellé
keltek, hiszen ezek csaknem kizárólag irodalmi anyagot tartalmaztak, és ezért joggal 
látszhatnának az első önálló irodalmi folyóiratunk előzményeinek. Jellemző azonban, hogy 
sem BATSÁNYI, sem KAZINCZY, elődjeiről szólva, nem ezekre hivatkozott, hanem az emlí
tett újságokra. E melléklapokat a Pressburger Zeitung irodalmi mellékletei mintájára 
időnként a főlaphoz mellékelték, és irodalmi tartalommal töltötték meg. Tartalmuk azon
ban többnyire igen sekélyes volt: főleg gyenge, alkalmi költeményekből, dilettánsok 
rím faragásaiból állott. Alacsony színvonaluk magyarázza, hogy sem KAZINCZY, sem 

s KÄROI/T György Hugó: Bacsányi emlékezései a „kassai magyar társaság"'-ról. Figyelő. 1874. 497. 1. 
* ZUBER Marianna: A hazai német nyelvű folyóiratok története 1810-ig. Bp. 1915. 
« Magyar Hírmondó. (MII) 1780. jan. 22. 56. 1. 
6 Sokféle. III. 1795. 73—74. 1. 
' MH 1802. dec. 14. 779. 1. 
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BATSÁNYI nem ezeket említette meg akkor, amikor a Magyar Museum, illetve az 
Orpheus elődjeiről emlékezett meg, hanem a Magyar Hírmondót.7 Jellemző, hogy RÁT 
— akiről KAZINCZY és BATSÁNYI egyaránt mindig a legnagyobb elismeréssel szólt — 
már lapja indulásakor ki merte mondani: „néha nagy uraknak tisztességekre 
rossz verseket is szoktanak koholni", és az alkalmi versek nagy divatja idején ezekre 
nézve is minőségi mércét igyekezett felállítani. Hangsúlyozta, hogy a lapjában közölt 
versek „nem tsak azon nagy érdemű Méltóságra nézve, akinek tiszteletire Írattak, hanem 
önnön magokra nézve is, akár a gondolatokat és képzéseket tekéntsük, akar pedig a 
szóllásokat és a sorok végeknek eggyeztetését", megérdemlik a közlést.8 RÁTnak e fejlet
tebb ízlésre valló elvei és szerkesztői gyakorlata egyaránt megmagyarázzák azt, hogy a 
Magyar Museum szerkesztője elsősorban az ő lapját tekintette a kassai folyóirat élődj ének, 

Hasonlóképpen találó BATSÁNYinak az a megállapítása, amely szerint a Magyar 
Museum szinte jeladás, zászlóbontás volt a következő évben induló lapok: a Hadi Történe
tek és a Mindenes Gyűjtemény számára. E három lap — amely nem meríti ki teljesen az 
ezekben az években létező magyar újságok számát — valóban szervesen összetartozott: mű
faji különbségeik ellenére kétségkívül hasonló irányt képviseltek. Mindhárom mögött egy-
egy „társaság" — a kassai, a komáromi és a bécsi — állott, amelyeknek tagjait csaknem tel
jesen azonos program kapcsolta össze. Ez a nemesi reformizmusnak a felvilágosodás szelle
métől is megérintett programja volt, irodalmi, művelődési és politikai téren. Bár a kassai 
társaság folyóirata, a Magyar Museum, főleg irodalmi, a komáromiak Mindenes Gyűjte
ménye elsősorban ismeretterjesztő, a bécsi Hadi Történetek pedig politikai lap volt, mégis 
mindháromban találunk irodalmi, világnézeti és politikai jellegű cikkeket is. E cikkek 
tartalma pedig közös forráshoz vezethető vissza; ami nem más, mint a BESSENYEi-féle 
nemzeti-nyelvűség programjának a továbbfejlesztése abban az időben, amikor a nemesi 
reformizmus mozgalma a legélesebben fellépett II. JÓZSEF gyarmatosító politikája ellen. 

E társaságok tagjainak és lapjaik szerkesztőinek jó kapcsolataira nézve számos 
bizonyítékul szolgál e folyóiratok és hírlapok történetének feldolgozása és tartalmuk részle
tes elemzése. Kimutatható, hogy BATSÁNYI, PÉCZELI és GöltÖG szerkesztői tevékenysé
gük során 1790 körül hasonló politikai nézeteket képviseltek; egymás vállalkozásait 
kölcsönösen támogatták, de mindhárman szembeálltak a másik bécsi magyar újságszer
kesztővel, a felvilágosult szellemű, de jozefinizmusa miatt a nemesi reformizmus táborában 
népszerűtlen SzATSVAYval. 

Méltán hivatkozott tehát BATSÁNYI a Magyar Museum, a Mindenes Gyűjtemény és 
a Hadi Történetek összetartozására és a kassai folyóirat kezdeményező szerepére. A Magyar 
Museum valóban kiemelkedő magaslata volt időszaki sajtónk első évtizede történetének 
és olyan példa, amelynek nyomán mások is elindultak. Méltán várhatta el az utókortól 
BATSÁNYI e folyóirat példányainak a megőrzését és jelentőségének elismerését: „Fenn
marad, — írja visszaemlékezésében — reménylem fennmarad még egynéhány nyom
tatvány a Magyar Múzeumból mind Magyarországban, mind Erdélyben; és minthogy 
azon munkának egybeszedése s kiadása volt sokféle üldöztetésemnek első valóságos oka 
s mintegy kútfeje, bizonyságot tehet azok előtt is, akik majd utánunk jőnek és mindnyá
junknak bíráji lesznek, legalább arról: hogy gyenge tehetségemhez képest, híven igyekez
tem, hogy Hazámnak, Nemzetemnek igaz szívvel és lélekkel szolgáltam; s hogy ha azon 
nehéz és veszedelmes időkben több jót, nagyobb hasznot nem tehettem, valóban nem 
én rajtam állott . . ."9 Bár nagy könyvtáraink gyűjteményeiben gondosan őrzik a 175 
esztendős Magyar Museum köteteit, és kétségtelen, hogy nem csak „egynéhány" példány 

7 KAZINCZY az Orpheus első s z á m á n a k Bevezetésében foglalkozott folyóirata e lőzményeivel . 
8 MH 1780 m á r c . 8. 161 . 1. 
• BATSÁNYI: Előszó. 1808. BJÖM I I I . 24. 1. 
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maradt fenn belőlük, mégis úgy gondoljuk; az első' magyar irodalmi folyóirat kiemelkedő 
jelentősége, magas színvonala és a korszak haladó mozgalmaiban betöltött szerepe indo
kolttá tenné e folyóirat bibliofil vagy akárcsak szöveghű kiadását. A régi, értékes folyóira
tok kiadása külföldön nem ismeretlen; úgy véljük, hogy a mi XVIII. század végi folyóirat 
taink, a Magyar Museum, az Orpheus, a Mindenes Gyűjtemény és az Uránia újonnan való 
kiadása nálunk is indokolt lenne, hiszen nemzeti művelődésünk egy jelentős 
korszakát hozná közelebb nemcsak az e korral foglalkozó szaktudósok, hanem a nagy
közönség számára is. És így teljesebbé válhatna az a bizonyságtétel is, amelyet BATSÁNYI 
várt a fennmaradt kötetektől: az utókor elismerése azok iránt, akik „igaz lélekkel szolgál
tak hazájuknak nehéz és veszedelmes időkben." 

KÓKAY GYÖRGY 

Egy reformkori forradalmi röpirat eredete és elterjedése. BÍRÓ Sándor Történelemta
nításunk a XIX. század első felében c. munkájának a kéziratos történelemtanításról szóló 
fejezetében részletesen foglalkozik CSENGERY Józseffel, a sárospataki ref. kollégium 
kiváló történelemprofesszorával, illetőleg főként egy forradalmi szellemű kéziratával. 
Ennek a politikai jellegű kéziratnak eredetére és továbbterjedésére szeretnénk valamelyes 
fényt deríteni ezzel az írásunkkal. 

CSENGERY József Sárospatakon, Lőcsén, végül pedig Bécsben tanult, és 1824-ben 
meghívták professzornak a sárospataki református kollégiumba. 1824-től egészen 1850-ben 
bekövetkezett haláláig tanította ,,a közönséges polgári magyarországi történettudományt, 
oklevéltant és római nyelvtudományt."1 

CSENGERY József olyan légkörben nevelkedett, amelyben általános volt a francia 
felvilágosodás és a forradalom története iránti érdeklődés. A sárospataki tanárok és 
diákok a FERENC-féle reakció idejében is állandóan olvasták a francia filozófusok műveit, 
sokan közülük a köztársaságért rajongtak, és a reakció ellen lázongva a francia forradalom 
eszméinek is hívei lettek. Mindez bizonyára elhatározó hatással volt CSENGERY gondolko
zására és későbbi munkásságára. 

CSENGERY József gondolkozásának fejlődését, sajnos, közelebbről nem ismerjük, 
Európa 1825-i politikai helyzetéről szóló kézirata és Az egyetemes történettudomány vázlata 
(Sárospatak, 1843) c. nyomtatott munkája alapján azonban a reformkor egyik legjelentő
sebb, haladó szellemű és feltűnően széles látókörű történelemtanárának tartjuk. Tanári 
munkájának java része a reformkorban folyt, és úgy látjuk, egész gondolkozása a reform
korban bontakozott ki. Fentebb említett kéziratának szelleme és gondolatai az 1830-as 
évek európai forradalmainak világába visznek, és ezért a magyar reformkori politikai 
irodalom egyik érdekes megnyilatkozásának tekinthetjük. Habár BÍRÓ Sándor CSENGERY 
,, 1825-ös kéziratáról" beszél, nem tartjuk bizonyosnak azt, hogy CSENGERY a kéziratát 
éppen 1825-ben írta. A kézirat ugyan említiazl825. évet, amelynek politikai helyzetét a 
szerző vizsgálja, de könnyen lehet, hogy maga a kézirat egy-két évvel később keletkezett. 

A kézirat ismertetéséből kitűnik, hogy legjellemzőbb vonásai: éles antiklerikaliz-
musa, a pápa és a római katolikus papság kemény bírálata, a szentszövetség és az osztrák 
zsarnokság kíméletlen támadása, az emberi jogok bátor követelése, az arisztokrácia-ellenes-
ség és végül a forradalom szükségességének hirdetése. A kézirat szerzője nyíltan, határo
zottan kimondja a népi forradalmakkal való őszinte együttérzését. Csak a forradalmaktól 
várja a népek igazságának kivívását.2 

Mindezek mellett ki kell emelnünk BÍRÓ Sándornak azt a fontos megállapítását is, 
hogy ez a kézirat minden addig ismertetett történelmi jegyzettől különbözik.3 A történelmi 

1 B Í R Ó Sándor : Történelemtanításunk a XIX. század első felében. B p . 1960. 155. 1. 
2 B I B Ó : / . m. 161 — 163. 1. 
3 BIEÓ: I.m 164. 1. 
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jegyzetek ugyanis egy-egy korszaknak vagy népnek összefüggő történetét adják az ese
mények egymásutániságában. Ez a kézirat ellenben Európa politikai helyzetének kereszt
metszetét adja egyetlen évben, és közben az egyes államok politikáját a haladáshoz 
viszonyítva értékeli. A történelmi események bemutatásánál és a politikai helyzetképnél 
is fontosabbnak kell tartanunk a szerző politikai gondolatait, következtetéseit. Ezekből 
ugyanis az tűnik ki, hogy a szerző nem pedagógiai céllal írta a munkáját, hanem a forra
dalmat sürgetve keményen harcol az egyenlőségen alapuló polgári társadalmi rendért, a 
feudalizmus nyűgeitől megszabadított demokratikus államformáért. 

Érdekesnek és sok tekintetben helyesnek, elfogadhatónak tartjuk ezek után BÍRÓ 
Sándor fejtegetéseit a kézirat eredetiségére és céljára vonatkozólag. BÍRÓ Sándor nagyrészt 
CSENGERY eredeti munkájának tartja a kéziratot, mivel gondolati tartalma (antiklerika-
lizmus, az alkotmányos királyság dicsérete, arisztokrácia-ellenességstb.) a magyarországi 
közhangulatra vezethető vissza, de azt is feltételezi, hogy a porosz militarizmus elítélését 
és a forradalmi szellemet CSENGERY valamely francia politikai röpiratból vette át. „Ennek 
a forrásnak a felderítése további, főleg bécsi kutatásokat igényelne," írja fejtegetéseinek 
végére jutva.4 

CSENGERY kézirata eredetiségének megállapításához azonban nem volt szükség 
bécsi kutatásokra, a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban végzett kutatások adják meg reá 
egészen váratlanul a megoldást. 

Európa 1825-i politikai helyzetének kérdései ugyanis természetesen nem 
csupán CSENGERY Józsefet foglalkoztatták ezekben az években, hanem másokat is. 

CSENGERY kéziratával azonos forrásból származik a nagyenyedi Bethlen Könyvtár
nak egy kézirata, amelyet már régóta az értékesebb kéziratok között tartanak számon a 
könyvtárosok.5 Ez a korabeli iskolai kurzusokhoz hasonló, egyszerű, szürke füzet mindjárt 
azzal hívja fel a figyelmet, hogy az elején ki van vágva belőle két levél, amelyeken erede
tileg írás lehetett, az utolsó levelének az alsó része pedig vágva van. A kézirat tintával 
erősen áthúzott, de jól olvasható címe a következő: Európának Politikai elnézése 1825-ben. 
A kézirat írójának utólag nyilván gondja volt reá, hogy a nevét elrejtse, és magát a címet 
is igyekezett olvashatatlanná tenni. Ennek politikai okai lehettek. A kézirat végén más, 
halványabb tintával ez a keltezés áll: ,,1831. 14. aug." A kézirat tehát akkor vagy esetleg 
már előbb kétségkívül kész volt. 

A kézirat címe feltűnően hasonlít a CSENGERY kéziratának címéhez. Tartalmát 
pedig a BÍRÓ Sándor ismertetése alapján azzal teljesen azonosnak mondhatjuk. 

A cím alatti jelszó és fordítása hiányzik az enyedi kéziratból, lehet, hogy az író nevé
vel együtt az első, kivágott lapokra volt írva. Az enyedi kézirat elején az európai civilizáció 
fejlődéséről, a papok jussairól, a királyok és kiváltságosak hatalmáról szóló részt éppúgy 
megtaláljuk, mint CsENGERYnél. A továbbiakban a népek kívánságait kezdi fejtegetni 
az ismeretlen enyedi író. „Nem elég — írja — hogy a Rab szolgaság szelidülyön, az ember 
méltóságán és Jussain épült szabadságot kívánnak. Nem elég, hogy boldogságokat Ural
kodóik kegyelmétől várjak: azt akarják, hogy az a királyok tettzésénél kevesebbé változó 
védelmező Törvényekhoz köttessék". (5. lev. verso) CSENGERY ugyancsak a „védelmező 
törvény"-re akarja alapítani a nép boldogságát. Ezután a királyok előítéletei és a Prin
cípiumok közötti ellentétről beszél mindkét kézirat. „Az előítélet tévelygés, a princípium 
igazság, és az igazság tsak akkor veszt, mikor nints Támasza. Már pedig ez ügyben az 
egész Civilizált Europa mellette hartzol", folytatja a kézirat írója. (6. lev. vo.) 

Az előítéletek lerontása megváltoztatja a társadalmat, ,,de ez nem teszi azt még 
eloszlatni, amint hirdetik azok, akik az előítéleteknek köszöntek mindent." (CSENGERY-

1 BlKÓ: /. m. 163. 1. s 205X128 mm nagyságú 57 levelet tartalmazó, kívül kopottas és kissé szakadozott kézirat Ms. 40 szám alatt 
van meg a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban. Eredete, adományozójának neve sajnos ismeretlen. 
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nél: „amint állítják azok, akik mindeneket a Praejudiciumoknak köszönhetnek.") Ennél 
is jellemzőbb a következő mondat: „Minden nép revolutioja a dolgok rósz rendje ellen 
van, egy jobb rend kedvéért, mert ha a rend jobb lenne, nem volna revolutio." (7. lev. ro.) 
A következő lapon ebből ered ez a határozott és teljes együttérzésről tanúskodó következ
tetés: ,,A revolutiok tehát szükségesek, sőt betsülletjekre azt kell mondanunk, hogy forrá
sok nemes érzés, és a köz jo kívánása, valamint a Contrarevolutioknak gyalázatjokra 
azt kell mondanunk, hogy azokat a személyes haszon támasztya." (CsENGERYnél ugyanez 
a mondat szinte ugyanígy van megfogalmazva: „A revolutiok tehát szükségesek és az ő 
megbecsüllésekre még azt is meg kell vallani, hogy erőforrások a nemes érzésekben s a 
közjó eránt való szeretetben van . . . " stb.) 

Ha az összehasonlítást tovább folytatjuk, mondatról mondatra követhetjük ugyan
annak a gondolatnak egymástól alig eltérő kifejezéseit. Helyenként szinte megegyeznek a 
két kézirat kifejezései, például: ,,a félelem többet tett a Népek boldogságára, mint a 
királyok jo kedve." (10. lev. ro.) CsENGERYnél: ,,A félelem sokkal többet tett eleitől fogva 
a nemzetek javára, mint a királyok jóindulatja." Az enyedi kézirat legtöbbször valamivel 
tömörebb és találóbb kifejezésekkel adja vissza a gondolatokat. CSENGERY több latin 
szót használ, kissé részletezőbb jellegű, de világos, jó magyar stílussal ír, illetőleg fordít. 

Világos ugyanis, hogy amikor két kézirat mondatról mondatra szinte teljesen meg
egyezően vagy hasonlóan fejezi ki ugyanazokat a gondolatokat, és egyformán jellemzi az 
európai államok helyzetét, akkor egy idegen szövegnek két egymástól teljesen függet
len fordításával van dolgunk. 

A két fordítás alapjául szolgáló idegen szöveget sikerült megtalálnunk az enyedi 
Bethlen Könyvtárban. BÍRÓ Sándornak igaza volt, amikor egy francia röpiratban kereste 
CSENGERY kéziratának a forrását.6 CSENGERY, valamint az enyedi kézirat írója nem 
csupán felhasználta a francia röpiratot, hanem az egészet lehetőleg pontosan le is 
fordították. Az eredeti munka címe: Revue politique de l'Europe en 1825 (Paris et 
Leipzig. Bossange frères, libraires. Février 1825). A cím alatt a CsENGERYnél is meg
levő latin jelmondatot olvashatjuk. „Mi pro libertate, fai pro dominatione pugnant." 
A röpirat elég nagy betűvel és széles margóval nyomtatva 88 lapot tesz ki, jóval 
többet, mint a CSENGERY kézirata, amely valószínűleg sűrűn van írva. A cím után 
következő lapon a kiadók azt a felvilágosítást adják az olvasóknak, hogy a mun
kának egy politikai és irodalmi folyóiratban kellett volna megjelennie, amelyet 
januárban akartak megindítani. Mivel azonban a vállalkozás néhány hónapot késik, fon
tosnak tartották, hogy egy ilyen nevezetes tanulmány mielőbb a közönség kezében jusson. 
Aröpirat szerzőjének a nevét nem árulhatták el („il noussoitdéfendudenommerl'auteur"), 
s így az névtelenül jelent meg. A francia röpirat szerzőjét egyelőre nem sikerült megálla
pítanunk. 

A francia röpiratot és a kéziratot összehasonlítva megállapítottuk, hogy a magyar 
szöveg mindenütt hű fordítása a franciának. Elég evégett a két szövegnek egypár jellemző 
mondatát egymás mellé helyeznünk. 

„En civilisation, un siècle n'est qu'un jour, „A Polgári mivelődésben egy század tsak 
un royaume n'est qu'un point." (5. 1.) egy nap, egy Birodalom tsak egy pont." 

„L'Europe aujourd'hui est humaine et (2. lev. ro) 
policée." (7. 1.) „A mái Europa emberi és rendhez szokott." 

„En analysant tout l'esprit révolutionnaire (5. lev. ro) 
de l'Europe, on ne trouve au fond de „Europa revolutios lelkét bontzolgatva 
l'analyse qu'un seul voeu comme un nem találunk végre abban egyebet, tsak 

6 BlKÓ: / . m. 158. ]. 
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seul principe, l'égalité des droits." egy kívánságot, mint egy princípiumot, 
(24. 1.) a Jussok egyenlőségét." (15—16. lev.) 

,,La guerre se fait contre l'aristocratie et ,,A Háború az Aristokratzia ellen íoly." 
non contre la royauté." (52. 1.) (35. lev. ro) 

Kétségtelen tehát, hogy az enyedi fordító is elejétől végig gondosan lefordította a 
francia szöveget, bizonyára azzal a céllal, hogy azt továbbadja, terjessze. 

Míg azonban CSENGEBY, úgy látszik, nem tartotta szükségesnek a nevét titokban 
tartani, az enyedi kézirat írója az idegenek, esetleg a nyomozó hatóságok elől elrejtette a 
nevét, és arra nézve ma csak feltevéseink lehetnek. 

A Revue politique de VEurope en 1825 c. politikai röpiratot a könyvben levő bejegy
zés szerint BÁGYA Zsigmond vette 1825-ben Bécsben. („Sigism. Bágya, Vienna. 1825.") 
A kézirat azonos jellegű betűi alapján őt tartjuk a kézirat írójának és esetleg fordítójának 
is. így tehát számunkra új kérdés merült fel: ki volt BÁGYA Zsigmond, és vajon kézirata 
hol és milyen körben terjedhetett el? 

A fejérvízi BÁGYA család Hunyad megyében Fejérvízen és környékén ismert birto
kos család volt a XVIII—XIX. században.7 Ebből a családból származott BÁGYA Zsigmond 
is, közelebbi életrajzi adataink azonban nincsenek róla.Tudjuk róla, hogy az enyedi Beth
len-kollégiumnak egyik jól tanuló diákja lehetett, 1812-ben subscribált,8 1814. október 
1-től 1819. október l-ig a fejedelmi alapítvány alumnusa,9 ingyenes diákja, amiből arra 
következtethetünk, hogy az elszegényedett kisbirtokos nemességhez tartozott. Kollégiumi 
tanulmányai után kancellista lesz, majd Bécsbe megy, ott veszi meg többek közt a 
Revue politique de VEurope en 1825 c. politikai röpiratot. Ez a röpirat, úgy látszik, 
egy céltudatosan, gondosan összeválogatott könyvtárnak a része lehetett. Erre következ
tethetünk az enyedi kollégium könyvtárába került könyveiből, amelyek az eredeti BÁGYA -
könyvtárnak bizonyára csak töredékei lehetnek.10 

Ezek a könyvek kivétel nélkül a francia felvilágosodás és a forradalom íróinak 
munkáiból vannak összeválogatva, és BÁGYA Zsigmondnak határozott politikai érdek
lődéséről, a zsarnokság gyűlöletéről és egyházellenes, racionalista felfogásáról tanús
kodnak. Nem lehet egészen véletlen az, hogy könyvei közül a korabeli romantikusok 
művei hiányoznak, és hogy egyetlen német vagy magyar könyve sem maradt hátra. 
Ezeknek a könyveknek alapján egy olyan könyvtárra gondolhatunk, amelynek összeté
tele lényegesen különbözhetett a reformkori ismertebb erdélyi könyvtáraktól. 

BÁGYA Zsigmond könyvei között elsősorban MONTESQUIEU, ROUSSEAU és VOLTAIRE 
művei tűnnek fel. RoussEAunak valószínűleg minden fontosabb munkáját megszerezte, 
lehetőleg első kiadásban. De nem hiányoztak emellett könyvtárából a királyok zsarnoksá
gát keményen támadó, az emberiség fejlődését és a forradalmi eszméket hirdető jelentő
sebb munkák sem. Az osztrák császárváros reakciós, fojtott légkörében tanuló magyar 

* BÖlTHE Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története. Bp. 1891. 93—94. 1. 
8 Catalogus Togalorum ab anno 1753 . . . Ms. 243 a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban. 
9 Regestrum piarum fundationum . . . Ms. 195 a nagyenyedi Bethlen Könyvtárban, 70. és 79. 1. 

10 BÁGYA. Zsigmondnak a következő, neve bejegyzésével igazolt, könyveit találtuk meg a nagyenyedi könyv
tárban: Les bijoux indiscrets. H. év n. 2 kötet. (Az első kötet címlapja ki van vágva.) Eclaircissement sur la tolérance, 
ou entretiens d'une dame et de son curé, sur la Tolérance en général . . . Rouen, 1782. L'homme machine. Leyde, 1748. 
(A szerző nevét a kiadó egyházellenes felfogása miatt eltitkolta.) LA BEAUMELLE: Réponse au supplément du Siècle 
de Louis XIV. Colmar, 1754. LAVICOMTERIE, Louis: Les crimes des rois de France depuis Clovis jusqu'à Louis Seize. 
Paris, 1792. MONTESQUIEU: Lettres persanes. Sarrebruck, 1792. (A könyvtári bejegyzés szerint 1859-ben m á r a kollé
gium tulajdona volt.) PAENT, Evariste: La guerre des dieux anciens et modernes. Bruxelles, 1827. Revue politique de 
l'Europe en 1825. Paris et Leipzig, 1825. ROUSSEAU, Jean Jacques: Discours sur l'oeconomie politique. Genève, 1758. 
(Editio princeps.) ROUSSEAU, Jean Jacques: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
Amsterdam, 1759. (A bejegyzésben BÁGYA Zsigmond neve mellett i t t is ez áll. „Vienna, 1825".) ROUSSEAU: Du contrat 
social ou principes du droit politique. Paris, 1791. Traité des trois imposteurs. (Címlap, hely és év nélkül. XVIII. századi 
vallásellenes anonim munka.) TRINCHARD, Jean: La contagion sacrée ou histoire naturelle de la superstition. Paris, é. n. 
VOLNEY: Les ruines ou méditation sur les révolutions des empires. Paris, 1826. VOLTAIRE: Oeuvres choisies. Wien, 1811. 
39. volume. VOLTAIRE: Romans. Paris, 1808. Tome 11. Megjegyezzük végül, hogy a könyvek nagyrészt puha kötésben, 

igen megviselt állapotban vannak. 
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fiatalember úgy látszik tehát, hogy a francia felvilágosodás eszméinek lelkes hívévé lett. 
Következetesen, egységes szellemben összeválogatott könyvei, továbbá az azokban alá
húzott és megjegyzett részek alapján méltán következtethetünk arra, hogy BÁGYA 
Zsigmond teljesen szakított a dogmatikus egyházi felfogással, és a társadalom haladását 
az egyenjogúság kivívásától, az abszolutizmus megdöntésétó'l, az alkotmányos királyság
tól és az általános műveltség elterjedésétó'l várta. 

A forradalom eszméje, a forradalom szükségességének gondolata nem lehetett ide
gen attól a fiatalembertó'l, aki ROUSSEAU Contrat socialykt, VOLSTEY vagy LAVICOMTEBIE 
munkáit olvasta, és a Habsburg-hatalom és az arisztokrácia népét, hazáját fojtogató 
uralmát maga is közvetlenül tapasztalta. 

BÁGYA Zsigmondnak bécsi évei alatt hasonló élményei lehettek, mint egypár évvel 
eló'bb BÖLÖNI FABKAS Sándornak, akit hivatali pályáján társadalmi helyzete, vallása és 
politikai elvei miatt mindig elgáncsoltak a haladásban, és 1822-ben csalódva tért haza 
Bécsbó'l.11 BÖLÖNI FABKAS naplójában bizonyára nemcsak a maga, hanem a királyok 
zsarnoksága ellen lázongó BÁGYA Zsigmond, és vele együtt a korabeli fiatalság legjobb
jainak érzéseit és gondolatait fejezte ki, amikor így írt: ,,a természet törvényein alapult 
constitutionalis kormányt óhajtottam, hol a király is csak első tisztviselő s nem népe 
zsarnoka legyen . . . Utáltam minden privilégiumot, monopóliumot és megkülönböztetést. 
Utáltam az aristokratia cudar gőgjét s ahol lehetett nevetségessé tettem . . . Elszórtam a 
külföldről hozott minden szabad intézetek magvait. Vérzett szívem hazámbeli ember
társaim egy részének rabszolgai nyomatásán, mellettök harcoltam a feudalizmus ellen 
s az egész emberi nemzetet kivétel nélkül egyforma szabadnak óhajtottam . . . Gyűlöltem 
a papságnak azon faját minden vallásban, mely a polgári élettől különvált státust akart 
formálni, a józan philosophiát, az elmének szabad reptet s a polgári szabadságot örökö
sen tipró ezen hydrát, egész erőmből kívánnám letapodni."12 

Ugyanezekkel a gondolatokkal találkozunk a Revue politique de VEurope en 1825 
c. röpiratban, csakhogy nem egy magában emésztődő, romantikus egyéniség hangján, 
hanem határozott rendszerbe foglalva, politikai céltudatossággal a forradalom és azzal 
egy új társadalmi rend szükségességének nyílt hirdetésével. 

Egy ilyen politikai röpirat olvasása természetesen döntő hatással lehet a felvilá
gosodás gondolatvilágában élő fiatal olvasóira, köztük BÁGYA Zsigmondra és CSENGEBY 
Józsefre is. BÁGYA kétségkívül sokat foglalkozott ezzel a röpirattal, akár ő maga volt a 
fordítója, akár csak másolója. A fordító nem magának készítette a munkát, gondos, 
hibátlan letisztázása arra vall, hogy mások kezébe szánta, talán még kiadásra is gondolt. 
A kis kéziratos munka kopott, szakadozott gerince és fedőlapja arról tanúskodik, hogy 
sok kézben járt, amíg a könyvtárba jutott. Hogy olvasói csak a Bécsben tanuló magyar 
diákokból, vagy — ami sokkal valószínűbb — a hazai ifjúságból kerültek ki, azt nem tud
hatjuk. Feltételezzük azonban, hogy BÁGYA Bécsből hazatérve egykori enyedi diáktársai
val vagy kancellista barátaival is megismertette a röpiratot. Az 1830-as években az erdélyi 
kollégiumi ifjúság politikai iskolázottsága már eléggé érett lehetett arra, hogy egy ilyen 
röpirat tanítását magáévá tegye, és a Habsburg-kormányzat elleni gyűlöletét éppen ilyen 
politikai olvasmányok szíthatták olyan fokra, hogy 1834—35-ben forradalmi megmoz
dulások helyett legalább heves tüntetésekben törjenek ki.13 

BÁGYA Zsigmondnak későbbi politikai vagy irodalmi tevékenységéről nem tudunk, 
az erdélyi közéletben nem vitt szerepet. Lehet, hogy Erdélybe hazatérve egykori politikai 

11 IGAZ Sámuel levele KAZlNCZTnak. Bécs aug. 13-d XXII. KAZINCZY Ferenc Levelezése. 18. köt. 119.1. Vö. 
JAKAB Elek: Bölöni Farkas Sándor és kora. Keresztény Magvető. 1870. 245. 1. JANCSÓ Elemér: Bölöni Farkas Sándor 
élete és munkássága. Kolozsvár, 1942. 14 —17. 1. 

12 BÖLÖNI FABKAS Sándor: Új Erdély hajnalán. Kolozsvár, 1944. 17—18. 1. 
13 Vö. TRÓCSÁNTI Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez. Bp. 1957. 
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eszméit feladva lemondott teljesen a politikai és társadalmi küzdelmekről, vagy csak 
egészen szűkkörű munkásságot folytatott. A korabeli lapokban csak egyszer, 1843-ban 
találkozunk a nevével. Ekkor „uradalmi igazgató" volt és 10 rft.-ot adományozott a dom-
bói óvoda javára.14 Ugyanebben az évben készült testamentumában mint „nagyterem! 
lakos és birtokos" végrendelkezik.15 Testamentumában könyveit a marosvásárhelyi réf.. 
kollégiumnak hagyta, de azok valószínűleg a forradalomban szétszóródhattak, és azért 
nem jutottak el oda. Megemlékezett a fejérvízi ref. eklézsiáról, az Erdélyi Múzeumról és a 
Magyar Tudományos Társaságról is, de gyűjteményeit a „forradalom felemésztette". 
Végrendeletét az 1850-es években több ízben megújította, és valószínűleg 1852-ben 
meg is halt. 

Kétségtelen, hogy BÁGYA Zsigmond a hazai művelődés előmozdításáról később 
sem feledkezett meg, és így az erdélyi művelődés szerény, észrevétlenül dolgozó, de talán 
éppen ezért tipikus katonájának tarthatjuk. 

Habár BÁGYA Zsigmond az 1830—40-es évek politikai mozgalmaiban nem vitt 
szerepet, könyveivel, politikai röpirataival bizonyára mégis hozzájárult demokratikus 
eszmék terjesztéséhez a vidéki nemesség körében is. Az Európának polgári elnézése 1825-
ben c. röpiratot pedig a korabeli legjelentősebb erdélyi politikai munkák közé kell sorolnunk,, 
amelynek az értelmiség soraiban terjedő hatásával számolnunk kell. Az 1830-as évek 
erdélyi fiatalsága — főként az enyedi kollégium ifjúsága — ellen gyakran felmerülő 
arisztokrácia- és Habsburg-ellenesség, sőt ateizmus és felségsértés vádjáról olvasva lehetet
len arra nem gondolnunk, hogy mindebben politikai olvasmányaiknak, többek között az 
Európának polgári elnézése c. röpiratnak is szerepe volt. 

Az Európának polgári elnézése 1825-ben c. röpirattal kapcsolatban azonban nem gon
dolhatunk sem határozott politikai mozgalomra, szervezkedésre, sem pedig nyilvános elő
adásokra, mert mindezeknek a korabeli feljegyzésekben, naplókban vagy levelezésekben 
nyoma maradt volna, hanem csak a polgári demokrácia eszméinek terjedésére. 

Nem tartjuk valószínűnek azt sem, hogy CSENGERY a kéziratot egy iskolai előadás
számára készítette volna, mert arra egy ilyen fordítás nem lehetett alkalmas. Az azon
ban bizonyos, hogy maga CSENGERY kézirata, illetőleg a francia röpirat Sárospatakon is 
sok kézben fordult meg. 

CSENGERY Józsefet 1824 őszén iktatták be professzori tisztségébe, a francia röpirat, 
pedig csak 1825. februárban vagy márciusban terjedhetett el Bécsben. CSENGERY csak 
itthon juthatott hozzá Bécsből hazatérő barátai útján, és a fordítása azután készülhetett. 

CSENGERY kéziratát bizonyára sok sárospataki főiskolás ismerte meg, sőt feltéte
lezzük, hogy mások, talán a vidéki köznemesség politikával foglalkozó tagjai is hozzájutot
tak, és esetleg lemásolva továbbterjedt. Erre következtetünk NÁNÁSI OLÁH Károlynak 
a sárospataki könyvtárban levő könyvjegyzékéből. Ennek 228. sz. alatt a következő 
címet találjuk: Európa megtekintése 825-be. A kézirat valószínűleg a Felvidító hiányzó IX. 
kötetébe tartozott, és ezért sajnos nem ismerjük.16 A cím alapján azonban bizonyára nem 
egy európai utazásról szóló munkára, hanem a CsENGERY-féle röpiratra, illetőleg a másola
tára kell gondolnunk. Érdemes megjegyeznünk, hogy NÁNÁSI OLÁH Károly 1823—33 
körül többek között epigrammákat, politikai bölcselkedéseket írt, és a pozsonyi ország
gyűlés beszédeit is lejegyezte. Irodalmi és politikai érdeklődésű ember volt, kéziratainak 
szellemébe beleillik egy ilyen politikai röpirat is. Ha ezt sikerülne megtalálni, pontosabb 
bizonyítékot nyernénk ennek a politikai röpiratnak a vidéki kisnemesség körében való-

14 Erdélyi Híradó. 1843. 71. sz. 
16 BöJTHE Ödön: I. m. 94. 1. 
18 POGÁNY Péter: Kik gyűjtötték a sárospataki Felríditot? Ethnograpbia, 1958. 98.1. 
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•elterjedéséről. Addig is megállapíthatjuk, hogy az 1825—30-as évek vidéki nemességének 
.sokkal haladóbb szellemű olvasmányai is voltak, mint amilyenekre nyilvános szereplésük 
alapján gondolhatnánk. 

VITA ZSIGMOND 

Petrik Géza vallomása. A magyar könyvészet történetének kimagasló alakja volt 
P E T É I K Géza (1845—1925), a nemzeti bibliográfia tudós művelője. Szorgalmának köszön-
liető a hazai könyvtermés legnagyobb időszakait átfogó és tervszerűen felépített nemzeti 
bibliográfiánk (1712—1875, 1886—1910, hét kötetben). Saját művéből egy teljes példányt 
könyvtárában őrzött. Rendkívül érdekes bepillantást ad a hatalmas munka genezisébe, 
mintegy vallomásszerűen tárva fel módszerét, az a sajátkezű bejegyzés, melyet a Magyar 
Könyvészet 1860—1875 c. első bibliográfiai művéhez fűzött: 

„Ez volt az első könyvem. Hozzáfogtam 1864 november 4-ikén, pénteki napon, 
jnint 19 éves fiatal ember. Az anyag akkor az „Oesterreich-ungarische Buchhändler 
Correspondes" részére készült, de később, a hetvenes évek közepén, mikor elhatároztam, 
hogy könyv alakjában is közzéteszem, fölhasználtam az osztrák szaklaphoz készült 
anyagot is. 

Az 1. füzet 1879-ben jelent meg, a befejező 5—6-ik pedig 1885-ben. Nyomatott 
•800 példányban, ára 8 frt. volt. 

Csakhamar nélkülözhetetlen kézikönyv lett úgy a könyvkereskedelem, mint a 
könyvtárak részére, s mégis — jellemző a magyar irodalmi viszonyokra — négy évtized
nek kellett lemorzsolódnia, mire elfogyott az utolsóelőtti példány is. A legutolsót, ezt 
megtartom magamnak. 

í r tam 1919. október 3-ikán, születésem 75-ik évfordulóján" 
P E T R I K GÉZA 

A vallomásból — az érthető keserűség mellett — a jól végzett munka öröme és a 
még elkövetkezendő (és megvalósult) könyvekben élő hite sugárzik. Illő, hogy kegyelettel 
őrizzük mint a magyar bibliográfia történetének hősi korszakából származó dokumentu
mot . A becses bibliográfiai emlék azóta az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonába 
került, könyvtári jelzete: Quart. Hung. 4137. (A könyvre PASTINSZKY Miklós tud. 
Jtutató hívta föl a figyelmemet.) 

KOZOCSA SÁNDOR 

Két könyvtártörténeti vonatkozású Móra-levél. Ha a MÓRA Ferencről eddig megje
lent írásokat forgatjuk, úgy tűnik, mintha MÓRA csak úgy mellékesen lett volna könyvtá
ros.1 Mindössze BÓDAY Pál kis könyve kísérelte meg az egyetemes érdeklődésű MÓRA 
ilyen irányú munkásságának feldolgozását.2 Éppen ezért el kell tekintenünk a részletekbe 
menő elemzéstől, s mindössze a levelek szövegét közöljük néhány magyarázó jegyzettel. 

„Nagyságos Uram !3 1917. aug. 26. 
Egy jobb módú szegedi családból való úrilány, Fischof Ágota kisasszony a ki évek 

•óta látogatója a könyvtárnak, s munkánkat látva megszerette a foglalkozásunkat, végre 
maga is kedvet kapott hozzá. Többre akarja azonban vinni az amatőrködésnél, szeretne 

1 GAÁL Jolán: Móra Ferenc (1879—1934). Bp. 1938. GOITEN György: Móra Ferenc az író. Kaposvár, 1934. 
.MAGYAR Kázmér: Néhány vonás Móra Ferenc arcképéhez. Nagykőrös, 1935. FÖLDES Anna: Móra Ferenc. Bp. 1958. 

* BÓDAY Pál: A könyvtáros Móra Ferenc. Szeged, 1954. (Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai 17.) 
8 A levél GULYÁS Pálhoz íródott, aki azonban már nem emlékszik FISCHOF Ágotára. 
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szakszerű kiképzést nyerni, s e tekintetben tőlem kért tanácsot. Odaadtam neki Nagysá
gos Uram nagyérdekű cikkeit a könyvtári problémákról* s ezek adták neki azt az eszmét, 
hogy könyvtárosságot tanulni kimenjen Németországba. Gondolom a háború alatt ez 
kissé nehezen kivihető vállalkozás, s azt a tanácsot adtam neki, szerezzen előbb itthon 
némi gyakorlati jártasságot akár itt nálunk, akár valamelyik fővárosi könyvtárnál, ha 
ugyan van mód a bejárásra, s azután vétesse föl magát Németország-i tanfolyamra, 
miután időközben leteszi az érettségit is. (Néhány éve végezte a felsőbb leány
iskolát s bár igen intelligens nő, az ott szerzett tudománnyal nem sokra mehetne.) Most 
arra kért engem, kérdezzem meg Nagyságos Uramat méltóztatik-e helyeselni a német
országi tervet, s az esetben ha ez kivihető a háború alatt, milyen intézetet méltóztatik e 
célra ajánlani? Vagy jobbnak méltóztatik-e vélni, előbb megtanulja itt a könyvtártudo
mány elemeit, s ezen a fundamentumon épít tovább. Megjegyzem, hogy fiatal lányról 
van szó, aki idővel is rendelkezik, anyagiakkal is egy jómódú téglagyáros lánya lévén. 

Könyvtárosi dolgok iránt a laikus közönség részéről oly ritka az őszinte érdeklődés, 
hogy kötelességemnek tartottam száz gondom között is teljesíteni a kisasszony kérését, 
s az ő külön könyvtári problémáját Nagyságos Uram elé terjeszteni, mint legilletékesebb 
fórum elé. — Szabad legyen egyúttal a Szinnyei számára ide mellékelnem lapom a „Sze
gedi Napló" egyik munkatársának biográfiai adatait5 a följegyzés valahogy kimaradt 
azok közül a miket a múlt évben Szalay főkapitány úr6 vett át tőlem Nagyságos Uram 
számára, a kinek vagyok a legmélyebb tisztelettel alázatos szolgája 

Móra Ferenc."7 

FISCHOF Ágota további sorsát egy MADARASSY Lászlóhoz intézett levélben kísér
hetjük nyomon, amely az előbbinél mintegy másfél évvel később íródott. 

„Kedves Lacikám !8 

Amikor igaz szívvel köszöntelek előlépésed9 alkalmából és kívánom, hogy soká 
viselhesd a tudomány tövis-glóriáját („Kilencszáztizenkilencben kit agyon nem vernek, 
tarthatja az magát húszban szerencsés embernek." — ez az én horoszkópom mindnyájunk 
számára a jelen való esztendőben) — ugyanakkor engedd meg, hogy szíves figyelmedbe 
ajánljam Fischof Ági kisasszonyt, az én ez idő szerint való könyvtári jobb kezemet — bár 
balkezem is volna ilyen — aki most Bécsbe van utazóban. Egy évet töltött a berlini 
Kön. Bibliothekban, több évet szándékozik tölteni a Somogyi Kvtárban s közben szeretné 
megnézni a Nemz. Múzeum Könyvtárát. Szépen kérlek, méltóztassál ezt neki lehetővé 
tenni — nagyon intelligens, értelmes gyerek, azt se bánod meg, ha magad kalauzolod. 

Meleg szeretettel, hűséges szívvel ölel öreg falusi barátod: 
Sz. 1919 III. 5 Móra Feri"10 

A Somogyi Könyvtár 1919. évi munkájáról beszámolva ezeket írja MÓRA a város 
vezetőinek: „Fischof Ágota egész éven át dolgozott a könyvtár egész anyagára kiterjedő 
kartoték-címszókatalóguson, alapul véve azt a tárgy-katalógust, amelyet én évekkel 

* Az eredetiben aláhúzva. 
5 Nem sikerült kinyomozni, ki lehetett a Szegedi Napló említett munkatársa. 
•SZÁLAT József, a literátus szegedi rendőrfőkapitány, MÓRA barátja. 
* A. levél jelenleg LÁSZLÓ Gyula egyetemi tanár birtokában van. A közlésre való átengedésért neki tartozom 

köszönettel. 
8 MADARASSY László a Néprajzi Múzeum igazgatója volt. Levelezésük egy részét kiadta MADÁCSY László: 

Mára Ferenc ismeretlen levelei Madarassy Lászlóhoz. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1957. Szeged, 1957. 5 —18. 1. 
9 „Az Ethnographia szerkesztőjét, dr. Sebestyén Gyulát a múlt év november 28-án tartott r. k. közgyűlés 

a '1 ársaság elnökévé választotta, ez a körülmény arra indította őt, hogy szerkesztői megbízatását a választmánynak 
visszaadja. A f. évi februárius hó 27-én tartott választmányi ülés foglalkozott az üggyel s egyhangúlag úgy határozott, 
hogy Sebestyént továbbra is fölkéri a folyóirat szerkesztésére. Méltányolva azonban az elnök-szerkesztőnek a szerkesz
tésre vonatkozó kívánságait és elterjesztéseit, elhatározta, hogy két társszerkesztői állást is rendszeresít s erre, ugyan
ezen ülésen dr. Solymossy Sándort és dr. Madarassy Lászlót választotta meg." (Ethnographia. 1918. 172 —173. 1.) 
MÓRA valószínűleg erről az előlépésről ír levelében. 

10 A levél az Akadémiai Könyvtár kézirattárában található. Növedéknapló 15/1955. 
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ezeló'tt csak a magyarnyelvű munkákról készítettem. Már elkészült a hit-, jog-és állam
tudomány és művészeti szakok feldolgozásával. Ezzel egy füst alatt külön kartotékjegy
zékek készülnek a könyvtárban található francia és angol nyelvű könyvekről."11 

E néhány adat érdekesen világítja meg MÓRA egyéniségét: azt a körültekintést, 
amellyel munkatársait összeválogatta és azt a segíteniakarást, amellyel beosztottjainak 
továbbképzését, szakmai fejlődését mindenkor támogatta. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Egy bátor könyv a fasizmus ellen . . -1 A Horthy-korszak cenzúráját vizsgálva 
egy érdekes kis könyvre bukkanunk. 1934-ben tiltotta be az ügyészség a Gulliver felfedezi 
a „Harmadik Birodalmat" című könyvecskét. 

Vajon miért volt veszélyes ez a könyv? Tíz rövid írás a tartalma. Magyar szerzőt, 
a tartalomjegyzékben nem találunk, ellenben néhány jól ismert külföldit: 

Arthur H OLITSCHER: Gulliver felfedezi a ,,Harmadik Birodalmat" 
Kurt EISNER: Botrány a politikai osztályon 
Alfred K E R R : A „Harmadik Birodalom" színháza 
Hja ERENBURG: Horst Wessel, a hősi mártír 
Ernst TOLLER: Egy pillantás — 1933-ra 
Nicolaus WAUBKE: Statárium! 
Peter CONRAD: Gyilkosság a hochsteini táborban 
Egy kisdiák levele Parisból 
Rudolf W I T T E : Egy este a Metropol kávéházban 
A háború s a béke — ellentétekben 

A könyvecske egésze s minden egyes írása külön-külön maró, keserű szatírával és 
éles előrelátással tárja fel a náci Németország valóságát. 

A kis könyvet elkobozták, de vannak még, akik emlékeznek rá. Két idegen szerző 
neve mögött két magyar kommunista rejtőzött. Az egyik: GEREBLYÉS László, aki a 
Kurt EISNER nevet választotta, a másik SÁNDOR Pál, aki Nicolaus WAUBKE nevű barát
jának nevét használta, nem csak ebben a kötetben, de a kolozsvári ,,Korunk"-ban is ezen 
a néven írt. 

SÁNDOR Pál elmondotta,2 hogy a Danton kiadó nevét a kötet összeállítói találták 
ki, abból a célból, hogy a hatóságok és a könyvkereskedők is összetévesszék az ismert 
Dante kiadóval, s ezáltal — ha csak rövid időre is — a gyanút eltereljék a könyvecskéről. 
A kiadásért GARAI Lajos György volt a felelős, FISCHOF Henrik kispesti nyomdájában 
nyomták. A kiadó, DEMJÉN József, 1945-ben büntetőtáborban pusztult el. Ezzel a 
Danton kiadóval — amint SÁNDOR Pál visszaemlékszik rá — nem voltak elég óvatosak. 
Mindent, amit a Danton név alatt adtak ki, elkoboztak a horthysta hatóságok. Mivel 
előre számoltak az elkobzással és az ezzel együttjáró bírósági eljárással, elhatározták, 
hogy a sorozatot Aktuális könyvek címmel jelentetik meg, amelyben senki nem fogja a 
valódi nevét használni. Ha a könyvet el is kobozták, a két magyar szerző ellen — leg
alábbis ez esetben — nem indult eljárás. 

HOLITSCHER cikke remek szatíra HITLER Németországáról, KERR a régi kultúra 
romhalmazzá válásáról számol be, ERENBURG élesen leplezi le Horst WESSELÍ , TOLLER 

11 BÓDAT Pál: / . m. 35. 1. 
1 Gulliver felfedezi a „Harmadik Birodalmat". Ford. HETÉNYI HEIDELBERG Ervin. A borítólapon HiNCZ Gyula 

Iinóleummetszete. Bp. 1934 . Danton. 47 1. (Aktuális könyvek 1.) 
2 SAN'DOR Pál röviden ír róla Baloldali könyvkiadás Horthy-Magyarországon című cikkében is (Magy. Könyv.izle. 

962. 128. ].). 
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rövid, de mégis átfogó képet nyújt a náci barbárság diadalmaskodásáról és tiltakozásra 
hív fel: „aki ilyen időben hallgat, elárulja emberi hivatását". Peter CONRAD cikke bepillan
tást nyújt a büntetőtáborok életébe. Egy kisdiák levele Parisból — egy tizenhárom éves 
kisfiú szemén keresztül érzékelteti, mit jelent egy gyermek számára annak felfedezése, 
hogy zsidó. WITTE elbeszélése drámai erővel számol be arról, hogyan fognak el az SA 
nyomozói öt üldözött kommunistát. A háború s a béke — ellentétekben — kommentár 
nélküli, de sokatmondó idézetek HITLER, GÖBBELS és társaik megnyilatkozásaiból. 

A Statárium című írás — SÁNDOR Pál írta — drámai erővel érzékelteti s kitűnő 
pszichológiai rajzzal ábrázolja a rettenetesen feszült, gyanakvással és rettegéssel telített 
légkört, amely a statárium elrendelésének időpontjában úrrá lesz az embereken. 

Bővebbet a kortársak sem tudnak a könyvecske további sorsáról. Nem tudjuk, kik 
olvasták, kikhez tudott eljutni. Az azonban bizonyos, hogy a rendőrségnek nem minden 
példányt sikerült megkaparintania a megjelenéskor, nem minden példányt tudtak meg
semmisíteni. Erről tanúskodik egy büntető törvényszéki irat három esztendővel későbbről, 
1937-ből.3 Az iratok között fekszik DAKÓ Sándor detektív jelentése 1937. január 31-i 
keltezéssel. Szövege a következő: 

s Párttörténeti Archívum. B. tszk. 1935—1937. 
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„Az ,,Uj Magyarság" c. lap 1937. jan. 17.-ről kelt 13-ik számában jelzett sajtóter
mékek közül 3 darabot csatolok annak elbírálása céljából, hogy azok kommunista tartal-
múak-e? 

1. E. E. Kisch: Ázsia újjászületett 
2. Hja Erenburg: 13 pipa — és a (olvashatatlan írás) 
3. Gulliver felfedezi a „Harmadik Birodalmat" 
. . . Ezeket a sajtótermékeket Cselényi Antal polgári rendőr vásárolta meg mint 

magánember az Erzsébet körúton levő Népszava könyvkereskedésben . . . " 
A Főkapitányságnak írt jelentés szerint könyvünk tehát még 1937 elején is forga

lomban volt, és a rendőrök helyes érzékkel ,,jó társaságban" indítottak újabb eljárást a 
számukra veszedelmes kiadvány ellen. A további iratok — főkapitánysági jegyzőkönyv,, 
ügyészségi indítvány, büntetőtörvényszéki ítélet azonban a három könyv közül már csak 
KISCH művével foglalkozik. 

Nem érdektelen talán néhány sorát idézni a detektívjelentésben jelzett denunciáló 
cikknek, amely az Uj Magyarságban a szokásos uszító hangon és név nélkül jelent meg,, 
a következő befejezéssel: ,,Soraim közlését kérve maradok Szerkesztő Ur híve: Aláírás." 
A cikk első részében a pozsonyi Práger kiadót támadja, majd így folytatódik: 

., . . . A szociáldemokrata könyvkereskedésben tartott sajtószemlének azonban 
más eredménye is volt. Pár fillérért megvásároltam a Danton-könyvkiadóvállalat kiadá
sában megjelent ,,Gulliver felfedezi a harmadik birodalmat című röpiratszeru füzetet is r 
amely úgy látszik, szintén elkerülte az alkotmányért aggódó liberális — szociáldemokrata 
— konzervatív sajtónk figyelmét. Nem tudom, látta-e a magyar ügyészség, hogy az antológia-
szerű kiadás szerzői a németországi kommunista párt legexponáltabb egyéniségei voltak. így 
például még mindannyian emlékszünk a bajorországi tanácsköztársaság hírhedt hóhér
jára, Ernst Tollerre, qki a legtürelmetlenebb, legvérengzőbb kommunista vezérek közé 
tartozott. Annak idején ötévi fegyházzal sújtották és a Die Wandlung, Masse — Mensch 
című kommunista tárgyú színműveit még a szociáldemokrata érzelmű kormány is betil
totta. És Ernst Toller 1936-ban Magyarországon talált kiadót. Azt hiszem, nem kell 
bővebben ismertetni Kurt Eisner személyét sem, aki ugyancsak a radikális kommunista 
eszmék terjesztője volt. Épületes cikket írt az előbb említett kis füzetecskében Rudolf 
Witte ,,Egy este a Metropol-kávéházban" címmel. A lírai szavakkal kezdődő tanulmány 
az egyik berlini kávéházban játszódik le, ahol gyilkos kinézésű SA-emberek kémkednek 
a megrögzött kommunisták után. Azt hiszem, nem érdektelen, ha néhány sort közlünk 
Witte úr írásából: ,,Az őszes úr csak arra ügyelt, hogy a leány csöndben maradjon és ne 
ordítsa a kávéház elegáns közönségének arcába, — megzavarva az andalító cigányzenét 
s a langyos hangulatot — rettentő gyötrődését, hogy itt kell ülnie, a fényben, a jószagú 
emberek között és el kell árulnia elvtársait, akik gyanútlanul közelednek felé. 

Ezen az estén az SA politikai nyomozói öt kommunistát fognak el a Metropol-
kávéházban . . ." 

Kedves Szerkesztő Űr ! Nem akarok bővebben foglalkozni a körúti könyvkeres
kedésekben látott többi könyvekkel, de mindenki meggyőződhet arról, hogy az irodalom 
leple alatt olyan kommunista propaganda folyik a magyar fővárosban, ami százszorta veszélye
sebb azoknál a kiadványoknál, melyek bizonyos zsidó-kommunista statisztikák közlése mellett 
a moszkvai veszedelemre hívják fel a magyar társadalom figyelmét." 

MARKOVITS GYÖRGYI 


