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# 
Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzletei
ben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) 1900, Budapest V., József nádor 
tér 1., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 
pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: 128 Ft . Előfizethető és példányonként megvá
sárolható az Akadémiai Kiadónál, 1054 Bp. V., Alkotmány u. 21. Tel.: 111-010 (pénzfor
galmi jelzőszám 215—11 488), az Akadémiai Kiadó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 
22., tel.: 185—881), és a Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 382—440) 

könyvesboltjaiban. 

A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és az MSZ 9651 szabványnak megfelelő kézira
tokat fogad el (egy oldalon 30 sor, soronként 60 leütés, jegyzetek a főszöveg után). 
A tanulmányok rovatba szánt cikkhez 1 oldal terjedelmű tartalmi kivonatot is kérünk. 
Különlenyomatok (legkevesebb 100 példány) a Kiadóhoz címzett, de a szerkesztőséghez 

eljuttatott levélben rendelhetők, a korrektúra visszaküldésével egy időben. 



SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

A jezsuiták történeti forrásgyűjtésének kezdetei 
Magyarországon 

Szakirodalmunk Hevenesi Gábor személyéhez kapcsolja a jezsuiták történeti 
forrásgyűjtésének megindítását, tervezetének kidolgozását.1 Érvvel, főleg pedig 
adattal nem igazolt közhely az is, hogy ,,Hevenesi az egyháztörténeti kutatás 
szükségességéről először Kollonich érseket győzte meg".2 

A kérdéssel foglalkozva meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az eddig egyedüli 
forrásként idézni szokott Modus mellett más egykorú tervezet és különböző 
feljegyzések is fennmaradtak, s ezeket kutatóink nem vették figyelembe, holott a 
budapesti Egyetemi Könyvtár nyomtatásban megjelent katalógusa már a század 
elején jelezte létüket.3 

Valamennyi előkerült forrás a Kaprinai-gyűjteményben maradt fenn. A Modus a 
B 42. jelzetű kötetben, jóval a feltételezett keletkezés utáni másolatban; a többi 
részben Hevenesi kézírásával, de mindegyik a keletkezés idejéből, a B 72. jelzetű 
kötetben. 

Új forrásaink az alábbiak: 
1. Hevenesi Gábor jegyzetei a Modus egyes fejezeteihez (pp. 422—423, 420, 574, 416) és a Projectum 

plébániákra vonatkozó kérdéseihez (p. 417), cédulácskákra írva. Közlésük a jelen felsorolás sorrendjében 
történik. 

2. A Modus egy nem végleges változatához fűzött megjegyzések, fejezetenként (pp. 414-415). E 
feljegyzéseket a Modus ma ismert változatának elkészítésekor felhasználták.4 

3. A Modus egy fejezetének kidolgozása, ismeretlen személytől. (Puncta civitatum et arcium — p. 
428.) 

1 HÓMAN Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. században. Székfoglaló. Bp., 
1920. (A Szent István Akadémia Történelmi- Jog- és Társadalomtudományi Osztályának felolvasásai, 1. 
kötet, 5. szám.) — Uő: A forráskutatás és forráskritika története. Bp., 1925. (A magyar történettudomány 
kézikönyve, 1. kötet, 3/a. füzet.) — Uő: Kishevesi Hevenesi Gábor (A magyar történeti forráskutatás 
úttörője). In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kunó negyedszázados kultúrpolitikai működésének 
emlékére. Bp., 1925, 453 -462. — HÖLVÉNYI György: Hevenesi Gábor útmutatásai a történeti forrásanyag 
gyűjtéséhez. [A Modus közlésével.] In: Az Egyetemi Könyvtár évkönyve 6. Bp., 1972, 147—152. — Uő: A 
magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend. In: MKsz 1974,232—248. — Vásáry István: A jezsuita Cseles 
M ártón és a Julianus-jelentés. In: Középkori kútfőink kritikus kérdései. Szerk. HORVÁTH János és SZÉKELY 
György. Bp., 1974, 261 275. 

2 A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANIOZAY Tibor. Bp., 1964, 410—411. — 
KOSARY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980, 145. 

8 Catologus manuscriptorum bibliothecae regiae Universitatis Budapestinensis. Tom. II. Pars III. Bp., 
1907, 698—699. 

4 A Modus szövegét közölte HÖLVRNYI György. Ld. az 1. sz. jegyzetet. Teljes címe: Modus matériáé 
conquirendae pro annalibus ecclesiasticis Regni Hungáriáé continuandis, a Gabriele Hevenesi S. J. 
conpositus, et typis datus. 

1 Magyar Könyvszemle 1987/li 
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4. Projectum. Kész tervezet. A szerző és a másoló ismeretlen (pp. 583 586). 
5. Propositio. A magyarországi egyháztörténet megírásáról.5 A 2. számon említett megjegyzésekkel 

azonos kéz írásával (pp. 604 605). 

Az nyilvánvaló, hogy az Inchofer Menyhért által kezdeményezett kutatások6 

folytatásáról és külföldi példákat szem előtt tartó kezdeményezésről van szó. Az 
1688-ban megalakult Collegium Historicum Imperiale, amelyre egyik szövegünk 
hivatkozik, fő feladatának a német történelem annalisztikus feldolgozását tartotta. 
Bécsben Lessing fejtette ki az uralkodónak és környezetének, hogy a Collegium 
működése, forráskiadásai a jelen politikai és államjogi kérdések megválaszolásához 
nagyon fontosak volnának. A «tagok közé azonban katolikusokat nem sikerült 
beszervezni, pedig az elnökké választott Hiob Ludolf és Christianus Franciscus 
Pauliini a jezsuiták kivételével őket is próbálták megnyerni az ügynek.7 

A Projectum végső megfogalmazója jezsuita. Hevenesi Gábor nehezen olvasható 
feljegyzése (1. szám, Parochiae) azt bizonyítja, hogy e terv sem független tőle. A 
Modushoz hasonlóan azzal kezdődik, hogy három forrásból lehet anyagot gyűjteni: 
kiadott könyvekből, kéziratokból (ide sorolva a feliratokat is) és a hagyományból. 
Különösen a kéziratoknál időz hosszan, felsorolva a szóba jöhető köz- és 
magánlevéltárakat, figyelmét kiterjesztve arra a tényre, hogy az ország zavaros 
történelme miatt sok anyag külföldre, főleg a szomszédos országokba került. A 
szisztematikus számbavétel a vatikáni levéltártól és az országos intézmények 
levéltáraitól a családi és plébániai levéltárakig terjed. A tradíció számbavételét 
szintén helyesli, s tippeket ad annak gyűjtéséhez. Mindezek után felteszi a kérdést: 
kiktől lehet várni az óhajtott anyagot. 

Aztán következnek a célba vett intézmények levéltárainak vezetőihez intézendő 
kérdések (nr. 8—15): a vatikáni levéltárhoz, a magyar kancellária levéltárához, a 
káptalanok és konventek levéltáraihoz (az utóbbiak saját történetükre vonatkozó 
kérdéseket is kapnak). Külön kérdésekkel közelitendők meg az egyházi levéltárak, 
önálló fejezet foglalkozik a canonica visitatiókat folytató főesperesekkel, a 
plébániákon található iratokkal és a családi levéltárak vizsgálóival. 

A Propositio és a Modus előzményéhez való hozzászólás (5. és 2. sz.) azonos kéztől 
származik. Azonos személy szólt hozzá a készülő adatgyűjtési tervezethez és — a 
Collegium Historicum Imperiale céljait kifejtő Propositio ismeretében — a 
magyarországi egyháztörténet megírásának módjához. 

Kronologikus legyen a mű, amennyire lehet, akár a pápák, akár a magyar királyok 
szerint. A részletkérdésekben is mindenütt hangsúlyozza a Propositio szerzője a 
történetiséget, az időrend figyelembevételét. Például szól az intézményekről 

8 A Propositio nem címe a közölt hozzászólásnak, csak hivatkozás a hozzászólás előtt a Collegium 
Historicum Imperiale kiadott tervezetének címére. Az egyszerűség kedvéért a teljes 5. számon közölt 
részt jelöljük vele. 

6 INCHOFER, Melchior: Annales ecclesiastici regni Hungáriáé. Tom. I. Romae, 1664. A mű 1059-ig jut el 
az események leírásában. A második, kéziratban maradt kötet az 1059 1109 közötti időkört öleli fel. Vö: 
DOMMEKTH Dezső: Inchofer Menyhért küzdelmei és tragédiája Rómában. A magyar forráskritikai történetírás 
megszületése és a Jézus Társaság meghiúsult reformja. In: Filológiai Közlöny 1966, 191 210. 

7 A kérdésről részletesebben 1. SZELENTEI N. László: Irodalom- és tudományszervezés a 18. századi 
Magyarországon. Kandidátusi értekezés, 1986. Kézirat. 12 -15 . Ugyanitt a jezsuita történeti 
forrásgyűjtésről is részletesebben szólunk, a forrásokat azonban nem közöljük. 
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(püspökségek, prépostságok, apátságok), a katolikus hit védőiről, a kolostorokról, 
neves személyekről, a szentek tiszteletéről, a hitet is érintő közjogi kérdésekről, 
áhítatgyakorlatokról, szobrokról és képekről, csodákról, iskolákról és szeretet
intézményekről stb. Többnyire nemcsak az anyag csoportosításához, hanem 
gyűjtéséhez is ad szempontokat. 

Az adatgyűjtési tervezethez való hozzászólás (2. sz.) fejezetei hűen követik a 
Modus felépítését, végső megjegyzésében pedig a tervezetbe be nem illeszthető, 
részben polgári történetíráshoz tartozó adatok gyűjtésére hívja fel a figyelmet. A 
Modussz&l való összevetésből egyértelmű, hogy az általunk ismeretlen javaslattevő a 
Modus olyan előzményéhez szólt hozzá, mely már a ma ismert elrendezésben állott. 

Valószínű, hogy a Modus megfogalmazójának (hihetően Hevenesi Gábornak) 
mások véleménye is rendelkezésére állt. Ezek közül maradhatott fenn a 3. számon 
közölt feljegyzés. + g g 

Az 1686-ban bíborossá kinevezett győri püspök, Kollonich Lipót, aki a 
magyarországi közigazgatási reformok kidolgozására rendelt bizottság elnökeként 
1688—1689-ben tervezetet terjesztett elő a felszabadított magyarországi területek 
berendezésére,8 minden bizonnyal ismerte a Collegium Historicum Imperiale ügyeit. 
Győri levéltárosa, Telekesi István kanonok éppen 1688-ban fejezte be az egyházme
gye történetének megírását és a káptalani levéltár rendezését.9 Kollonich nyilván
valóan tudta, és lehetetlenség volt nem éreznie mindennapi munkája során, hogy a 
magyarországi katolicizmus megszilárdításának egyik fontos módja az, ha birtok
igazolások révén sikerül az egyházmegyéket és a szerzetesrendeket kedvező 
helyzetbe hozni. Ehhez viszont komoly történeti munkálatokat kellett végeztetni. 

Magyarországon e munkák elvégzésére a kormányzatnak — néhány kivételtől 
eltekintve — szinte csak jezsuiták álltak rendelkezésre. A központi irányítású rend 
megfelelő számú és felkészültségű személlyel rendelkezett. Rendházai, rezidenciái, 
az általuk fenntartott iskolák révén, vagy csak mint missziós területre figyelve, jelen 
voltak az egész országban. Mint hitterjesztőknek fel kellett mérniük a rájuk váró 
feladatokat, meg kellett ismerniük a missziós területeken uralkodó viszonyokat, az 
ottani felekezetek helyzetét. 

A központi intézményekben (pl. a magyar kamaránál) lévő hivatalnokok e munka 
elvégzésére kevesen lettek volna, s néhány kivételtől eltekintve képzettségük 
színvonala sem volt megfelelő. Aztán meg valószínű, hogy a bécsi kormányzat, s 
maga Kollonich is, jobban bízhatott az osztrák jezsuita tartományban élő 
szerzetesekben, akik szervezetileg mintegy példaként szolgálhattak a központi 
elképzeléseknek. Kollonichék az Einrichtungswerkben (1689) Magyarországot az 
örökös tartományok közé akarták beilleszteni. A kamarai tisztviselők aktív 
részvételére már csak azért sem lehetett gondolni, mert a felszabadított gazdátlan 
birtoktestek nem a magyar kamara fennhatósága alá kerültek, hanem a bécsi udvari 
kamaráé alá, s az értékesítette ezeket.10 

8 A tervezet: Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. Rövidített, a császár számára készített 
változatát kiadta Theodor MAYER ( Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. Sigmaringen, 19802, 
90—135.). 

• SZABAOY Béla: Telekesi István egri püspök, agyőri egyházmegye történetírója. In: Győri Szemle 1941, 
1—17, 50—61, 129—142. 

10 Erről es a birtokigazolasokról 1. NAOY István: A magyar kamara, 1686—1848. Bp., 1971, 29. 

1* 
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A felszabadított magyarországi területek történeti forrásainak összegyűjtésére a 
központi kormányzatnak nagyobb szüksége volt, mint a birodalom más területeiére. 
Hogy ezen igény felmerülése és a történeti forrásanyag-gyűjtés hogyan függnek össze 
és hozzáköthetők-e egyetlen személyhez (pl. Kollonich Lipóthoz, Szentiványi 
Mártonhoz, Hevenesi Gáborhoz vagy esetleg máshoz), mai ismereteink alapján nem 
tudjuk eldönteni. Annyi bizonyos, hogy a források közt bemutatott Projectum az 
igény felmerülésén túl van már, átgondolt tervezet a forráshelyek rendszeres 
számbavételére, s jezsuita szerző műve. Hevenesi szerzőségét nem tartjuk 
valószínűnek.11 Czeles Márton nem, vagy nem csak a Modus, hanem inkább a 
Projectum (esetleg előzménye) alapján kezdett hozzá római forrásanyag-gyűjtéséhez. 
1693. június 17-én érkezett Rómába magyar gyóntatónak s hat évi kinntartózkodás 
után, 1699. június 11-én indult haza. A gyóntatást csak 1694 húsvétján kezdte 
meg.12 Bizonyára nem véletlen az, hogy éppen őt küldték Rómába, arról azonban, 
hogy Kollonichnak, vagy Hevenesinek volt-e köze hozzá, nem tudjuk.13 

Czeles római tartózkodása a fentiek alapján nem nyújt kronológiai fogódzót a 
Hevenesi-féle Modus keletkezéséhez, azaz létrejöttét nem feltétlenül kell Czeles 
Rómába küldése előttre helyezni. Szentiványi Márton történeti műveinek megje
lenése (1699—1700) előtt nem valószínű, hogy végleges változatban készen volt. 
Nyomtatásban való megjelenését sem tartjuk valószínűnek, bár a fennmaradt 
másolat címében erre utalás történik. A kezdeti időszak egyik adatgyűjtője, a kor- és 
rendtárs Szörény Sándor nem idézte műveiben.14 

Hevenesi Gábor (1656—1715) több mint két évtizeddel fiatalabb volt Szentiványi 
Mártonnál (1633—1705), aki őt is bizonyára utódai közé sorolta, amikor egyik 
művében a történeti adatgyűjtésről írt, s öntudatosan kezdeményezőnek vallotta 
magát.15 

11 Hevenesi 1692. október 12-től rektor és novíciusmester Bécsben. A jezsuiták évenkénti Catalogua 
personaruma szerint 1703. szeptember 13-ig maradt e tisztségben. (Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Könyvtár, 118. J. 1.) Elogiuma egyéb könyvek kiadása közt csak röviden emlékezik meg egyháztörténeti 
anyaggyűjtéséről, kezdeményező szerepéről mit sem tud. „ . . . aliorum digna prelo opera stúdiósé 
conquisivit, et publicae utilitati fecit, sua tarnen quaedam uti et operis immensi Históriáé Ecclesiasticae 
Hungaricae centum et plures tomos complexa editio Authoris ipsius voluntate suspensa . . . " (Uo. 118. D. 
18/1, 90- 94.) 

12 MOXAY Ferenc: A római magyar gyóntatok. Róma, 1956, 102—105. 
13 Az eddigi szakirodalom ezt szilárdan hitte. Czeles szerepéről különösen Dümmerth ír túlozva. (6. sz. 

jegyzet.) 
14 SZŐKÉN Y Sándor: Pannónia docta. Kézirat. Budapest, Egyetemi Könyvtár, Coll. Kapr. B. 14, 95— 

99. 
15 Szentiványi Márton úttörő szerepéről 1. SERFŐZŐ József: Szentiványi Márton munkássága a XVIII. 

század küzdelmeiben. In: Jezsuita történeti évkönyv 1941. Szerk. GYENIS András. Bp., 1941, 5—175. 
Különösen: 64 ^ J5 . Ld. még a 7. jegyzetet, 58—60. — Szentiványi szóban forgó megjegyzése 
(Continuatio . . . Tyrnaviae. 1700. RKM II2024. p. 58.): „ . . . in eundem finem sequentes Annotationes 
hic appono, complementum verő ulterius, et perfectionem eorundem, successoribus relinquo, cum probe 
sciam, non déesse jam aliqui qui in hoc Argumente strenue desudant, eruderando antiquissimas res 
Hungáriáé, tarn Politicum, quam Ecclesiasticum, statum concernentes. Satis sit primam glaciem fregisse, 
et viam aliis demonstrasse. Sic igitur." E megjegyzésből valószínűnek tartjuk, hogy a fiatalabbak 
szervezkedéséről Szentiványi tájékozódott, esetleg ő maga is aktív szerepet játszott a tervezetek 
készítésében. 
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A végső formájában Hevenesi által megfogalmazott Modus általunk ma nem 
ismert módon, közös munka eredményeként keletkezett. A Projectum szintén, s 
mindkettő mögött meghúzódhatnak Kollonich érsek egyházpolitikai elképzelései, 
melyek szerencsésen találkoztak a jezsuiták missziós feladataival és tudományos 
ambícióival. 

Jezsuita szerzőink a történelmet sokáig csak illusztrációként használták rendjük, 
illetve a Regnum Marianum dicsőítésére. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
teológiai célú jezsuita történetírás már a 17. században komoly eredményeket 
mutatott fel. Elég, ha a bollandistákra hivatkozunk, vagy Inchofer Menyhért 
tevékenységére. Azt is jó szem előtt tartanunk, hogy Európában a tudomány 
műhelyei már nem az egyetemek, hanem a különböző céllal megalakult akadémiák, 
tudós társaságok. Dél-Németországban és a Habsburg birodalomban fontos szerepet 
játszottak a jezsuiták, nagy befolyást gyakoroltak az uralkodóra és a kormányzatra. 
Bármely cél megvalósításához (a történelemmel való szakszerű foglalkozáshoz is!) 
megfelelő számú és képzettségű személy, szervezettség és anyagiak: mindaz 
rendelkezésükre állt, amelynek hiánya miatt a korban oly sok akadémiai 
próbálkozás futott zátonyra. Megfelelő kezdeményezés és központi jóváhagyás után 
e rendben eleve adottak voltak az akadémiák nyújtotta előnyök. 

Hazánkban e kezdeményezésnek a Hevenesi-gyűjteményben előforduló kezek 
alapján egy tucatnál több munkatársát különíthetjük el, már az 1690-es években. 
Többségük jezsuita szerzetes. A most ismertetett források alapján elmondhatjuk, 
hogy már a munka megszervezése közös tervezés alapján történt, figyelembe véve a 
jezsuita rend korábbi eredményeit (bollandisták, Inchofer) és a korabeli akadémiai 
mozgalom törekvéseit (Collegium Historicum Imperiale) is. 

FORRÁSOK 

1. 

Episeopatus 

— A quo? quando fundati? Literae fundationales, vei si hae desint qua dote? qui benefactores? 
quís vetus splendor an quando imminiuus, restitutus, locus an mutatur? 
Fides catholica quomodo propagata? qua haeresi quando deformata? Qui eam Viri Apostoliéi 
excoluerint? an ideo publico honore vei privato coluntur. 
Quae amplitúdó, et limites Dioecesis? quae bénéficia? Fundationes incorporatae? Hospitalia? nunc vel 
olim. 

Quae successio episcoporum? Eorum nomen, genealógia, claritas virtutis aut eruditionis, acta, mors. 
— Quae bullae pontificum, regum diplomata? privilégia? iura? 
— Quis cultus B. V., Sanctorum peculiaris? an icônes miraculosae, quae earum origo? quae miracula? 
— Quae . . . reliquiae? unde, quando allatae? quae devotiones, processiones stabiles? 
— Quis literarum status? quae scholae, earum celebritas? qui libri editi? vel manuscripti. 
— Synodi quando, ubi celebratae? qui interfuerunt? qui canones conditi? 
— Quae religiones? quando introductae? quo fructu. 

Insigne episeopatus. Capitulique unde. 
— Qui viri floruerint inter Capitulares? in quo excelluerint? an etiam apud Exteros, et quae gesserint? 
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— An virorum illustrium monumenta, epitaphia? 
— Portenta aut prodigia, Vaticinia, apparitiones, illusiones? 

Comitatus 

— Quae eius amplitúdó? limites? Insigne, urbes, arces celebriores, quae de illis memorabilia. qui fluvii? 
. . . Montes. 

— Quae bénéficia Ecclesiastica? Regularia? Scholae? Xenodochia? 
— Quae soli fertilitas? 
— Quae naturae prodigia in lapidibus, aquis, minerabilibus? herbis. 
— Quos viros genuerit, aluerit insignes? sanctitate? virtute, scientia, re bellica? artibus etc. etiam apud 

externos. 
— Quas familias celebriores continet? eorum splendorem, insignia? 
— Quando fides catholica inducta, per quos propagata? quid passa, quae haereses, quomodo 

subingressae? 
Quae iura privata? consuetudines in magistratibus? privilégia. 

— Quae bella? tumultus intestinos, quo damno, per quos excitatos aut sopitos habuerit. 
— Poenae delinquentibus statutae? 

Urbes, arces 

— Nominis origo? a quo condita? quae munitio, situs? magistratus? ritus privati? iura? privilégia? 
insigne, vêtus amplitúdó, splendor. 
Quae monasteria, templa, icônes prodigiosae, reliquiae, scholae, hospitalia, eorum initium, progressus, 
defectus. aliae fundationes, solennitatesf?]. 

— Quos viros insignes genuerit, aluerit? Qua celebritate? eorum acta, mors. 
— Quos dominos? bella? oppugnationes? damna per incendia, eluviones, vastationes. 
— Quis religionis status initio, mutatio, haeresis etc. 
— Quae monumenta? inscriptiones, epitaphia? numismata naturae aut artis prodigia, memorabilia ibi 

gesta ut concilia, comitia, synodi etc. 
— Quae artes inventae, promotae etc. 
— Quis ordo magistratus eligendi ritus et aliae consuetudines. 
— Portarum, platearum . . . et unde origines. 

Familiae 

— Origo. 
— Insigne a quo? quando auctum. 
— Genealogica successio, matrimonia cum familiis aliis inita. 
— Officia gesta publica, legationes. 
— Viri insignes, in vel extra patriam celebritate, virtute, eruditiones, re militari aut aliis clari, etiam in 

dignitate Ecclesiastica. 
— Privilégia, gratiae a regibus concessae, tituli haereditarii. 
— Fidelitas in Regem et patriam in rebus difficilibus exhibita. 

Parochiae (E feljegyzést olvasati nehézségek miatt nem közöljük.) 
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2. 

Circa princípium, ubi de continuatione Annalium, ab P. Inchofer inchoatorum, fit mentio ut etiam 
seculares fiant proniores ad subsidia, posset aliquis terminus apponi, qui connexionem rerum 
secularium sapiat. Quid si loco Ecclesiasticae, substitueretur, Patriae tam sacra, quam profana 
complexurae? 
Deinde ubi de facienda cooperantium mentioné agitur. Cum forte aliqui nollent nomen suum propalari. 
posset apponi: nisi quis ultro cautum velit, ne nomen suum pervulgetur. 

— Circa notitiam captandam. ubi de IÍBTÍS editis agitur. posset addici: sive ii sint Latino, sive Graeco, seu 
patrio, alioque idiomate vulgati. Dummodo talium librorum verba formalia, si afferantur, addatur 
Latina, aut patria expositio eorum. 
Deinde subdi posset: si quis verő otio evolvendi libri, maxime rarioris, careret, vellet tamen bono 
publico gratificari, dignaretur talem librum ad certum tempus accommodare. Quae gratia prodanda 
etiam ad manuscripta extendi posset. Cum multi vei non sciant, vei non velint ob alia negotia, 
percurrere illa. Deberet autem fides sancta circa restitutionem interponi. 
Ibidem in n. 2. addi possent: ut non tantum nomina subscriptorum episcoporum apponantur; sed 
aliorum magnatum, et nobilium. imo et nomina eorum, quibus inscriptae fuerunt literae publicae, sive 
a Regibus, sive ab aliis sacris vei profanis personis principibus. 
Ibidem ad n. 3. cautela videtur addenda: ut traditio sit verosimilis et a viris probatis habita, ut 
praecidatur via fabulis etc. 

— Circa Episcopatus. n. 1. ubi de controversiis. posset addi: quis earum finis, aut arbiter etc. 
et n. 2. ubi de Bonis Ecclesiasticis addi posset, post translata, aut fortassis iterum revocata. et mox de 
haeresi: quomodo sopita, aut compressa, et a quo. 
et n. 3. ad Reliquias, aut corpora Sanctorum quis accursus et processiones populi. 
et circa finem de re literaria n. 4. addi possit: sive nativi sive exteri. 

— Circa praeposituras n. 1. de viris addi iterum posset: sive nativi, sive exteri. 

— Circa Comitatus ad initii n. 7. ad montes, etiam fontes, qui sat notabiles in Ungaria habentur, gemmis 
et sic post aquis, iterum fontibus locus foret. 
Bénéficia Ecclesiastica, an interierint bello vel haeresi, et quando et quod idem de scholis et 
hospitalibus. 
Circa jura, ubi de poenis statutis. addi posset: an etiam executioni datur. 
Ubi de familiis celebrioribus agitur: addi posset: quas afïinitates, parentales etc. habeat. 
et mox de fide addi posset: quamdiu duraverit haeresis, per quos imo et expugnata etc. 
et de bello: addi posset: quamdiu duraverit. 

— Circa Civitates ubi de ruina post pestem: addi posset: mundatio, nubifragium, etc. 
et mox de portis: an nomina piatearum aut portarum non fuerint mutata. 
et ubi de haeresi addi etiam posset: an sopita rursus aut saltem imminuta etc. 
ubi de reliquiis. an aliunde et per quem advectae an domi natae, quomodo cultae etc. 
ubi de viris addi posset: an nativi, an exteri, an domi an foris inclaruerint, sub quibus magis 
A ntiq uitatis monumentis addi posset: an adhuc exstent sive sacra sint sive profana, quis eorum auctor, 
aut si desiere, per quam occasionem. 

— Circa familias quoad successionem addi posset: Adoptio. Confraternitas, majorátus, quando desierit, 
aut immutationem quandam passus sit. Bibliotheca, eaque aucta, aut amissa, idem Numismata etc. 
post doctrinam: addi posset: etiam libris editis, vel ineditis. domi vel foris. 
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quoad honores: addi posset: domi vel foris, perpetuandi aut temporarii. 
quoad religionis patrocinium etiam inseri posset: in personas Ecclesiasticas, orphanos catholicos. 

— Circa parochias. ad adiunctas filiales addi posset: an disjunctae et per quem 
ubi de Reliquiis: an a foris allatae, an domi natae, an ab exteris adventantibus cultae etc. an et quando.. . 
post terraemotus addi posset: inundatio 
post Epitaphia: addi posset: an adhuc exstent. qua ratione perierint. an marmori, aeri, argento 
insculpta, aut picta heroum insignia epitaphiis adjecta, aut appensa vexilla, arma, etc. 

NB. Addi posset tum Regni ipsius, tum annexarum partium successiva nominis variatio, coloniarum 
inductio. et quo tempore, duce, facta. Item gentis excursiones in extera régna, illorumque successus, 
spolia relat[a] aliaque acta publica seu bello seu pace. Item viri Sancti extra Patriam vel viventes, vel 
culti per Ecclesias, éditas, icônes publicatas, earumque reliquiis varie translatis. officio divino 
honoratis etc. 

3. 

Puncta civitatum et arcium 

— Nominis Ethymologia et insigna, et quis loci situs. 
— Quando? et a quibus condita, aut munita, aut privilegiis donata, et quibus. 
— Quando? et quoties vastata, aut oppugnata, aut combusta. 
— De successione Dominorum eam possidentium. et quoties hos mutaverit. 
— An et qui ritus specialis eligendi Magistratum, aut quoad alia consvetudines. 
— Quot templa, quando et a quibus erecta, dotata, renovata, quibus dicata, quae festivitates. 
— An, quae ibi reliquiae solennes Sanctorum. Unde allatae. 
— Quae Antiquitates, quoad inscriptiones, epitaphia et similia. 
— Qui religiosi, quando, a quibus introducti, eorum specialia acta ex annuis. 
— Successio quae Parochorum. An et quando inducta haeresis, et qualis. 
— Quos viros illustres genuerit tum politico, tum Ecclesiastico statui. 
— Qui ibi Comités, et Nobiles, et quae eorum insignia aut praeclara facta. 
— An aliqua ibi congregatio, eius initia(?) et quis fructus. 
— An aliqua imago miraculosa? aut an miraculum aliquod contigerit. 
— Quae traditiones sint inter populum circa veterem loci amplitudinem et celebritatem. 

4. 

Projectum de modo conquirendae materiae pro Annalibus Ecclesiasticis Regni Hungáriáé continuandis 

1. Certum est, uti pro aliis historiis, ita etiam pro his annalibus matériám conquirendam esse triplici e 
fonte. 1° ex libris in lucem editis. 2° e manu scriptis. 3° e traditione, seu virorum hominum fide digna 
relatione, rerum quas vel ipsi viderint, vel ab aliis narrationem acceperint, vel etiam legisse se 
meminerint. 

2. Librorum in lucem editorum nomine intelligo, tum domesticos tum exteros, tum sacros tum profanos, 
tum Historicos tum politicos, Geographicos, Chronicos etc. 

3. Manuscriptorum nomine veniunt vel publicis vel privatis litterarum monumentis conscripta, et 
conservata. Quo etiam referri possunt inscriptiones Templorum, publicarum aedium, monasteriorum, 
sepulchrorum etc. 
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4. Quod ad libros luci editos attinet, unde? nempe ex celeberrimis bibliothecis, conquirendi? qua ratione? 
nempe indicibus, aut summis rerum capitibus inspectis, explorandi? inter quos, et quot? nempe inter 
plurimos, et laboris patientissimos, distribuendi? in quot et quas classes, res inventae conjiciendae? 
nihil est quod innuam, in his versatissimo haec scribo. 

5. In manu scriptis vis maxima ponenda. Quae iuxta divisionem numero 3 politam sequentibus in locis 
inquirenda. Publica; in Cancellaria apostolica, in Cancellaria Hungarica ejusque protocolis tum 
veteribus tum recentioribus. In archiviis Archiepiscoporum Strigoniensium, Capitulorum Strigonien-
sis, Agriensis, Jauriensis, Nitriensis, Vesprimiensis, Scepusiensis, Posoniensisetc. Item conventuum, 
Jaszoviensis, Thurocziensis, Ságiensis, Bozokiensis, Lelesiensis etc. Item Protocola Cancellariae 
Palatinalis, Judicis curiae, Magistri Tavernicorum et Personalis praesentiae Regiae etc. 

6. Privata. apud Religiones, Societatem nostrarum, Franciscanos, Dominicanos, Paulinos, Benedictinos 
etc. tum e generalibus, tum e privatis, si qui haberent archiviis. e monasteriis illustrioribus non 
tantum quae in Hungária sunt, et etiam e vicinis in Austria, Styria, Morvia, Sylesia, Polonia, sitis: ad 
quas turbulentorum in Hungária temporum occasione, multa litteraria instrumenta evecta esse 
probabile est. Apud privatos Episcopos, Praepositos, Abbates, Archidiaconos etc. In seminariis et 
convictibus(?) maxime nostrae curae commissis ac nominatim in Collegio Generali rubrorum 
Tyrnaviae. Apud Illustres Hungáriáé familias, maxime vetustate nobiles, etiamsi nunc opibus non 
floreantes. hae enim in genealogiis suis notatos habent nonnullos, aut sanctitate, aut saltem dignitate 
Ecclesiastica vel religiosa conspicuos, e sua família (notatos). Quid si etiam Archiepiscopi olim ad 
Jurisdictionem Ungaricam spectantes, nunc avulsi una cum Episcopibus sibi subjectis requirerentur? 
qualis est Spalatensis, Ragusanus etc. Item comitatuum Regiarum Civitatum, archivia ac protocola, 
singularum denique Ecclesiarum ac templorum parochiarumque scripta, monumenta, aut his 
aequivalentia: ut sunt consvetudines immémoriales etc. aut indubitata a majoribus etc. 

7. Traditio hac in matéria ea mihi maxime probatur; quae inter Ecclesiasticos, Religiosos, caeterosque, 
aut veneranda aetate, aut vitae probitate, aut longo experientiae usu, conspicuos, pro certis ac 
indubitatis passim narrantur. Item nobilium familiarum firmae relationes, quas a majoribus suis 
quasi pro manis traditas acceperunt, et pro certissimis memorant. Quam-quam nee vulgi, ac 
potissimum eultioris communitatis mutuus consensus sit contemnendus, et constans opinio. 

8. Restât iam videndum a quibusnam personis superius memorata sint expetenda? et quaenam 
punetatim a quibuslibet pro diversitate status, et conditionis? 

9. A Praeside Cancellariae Apostolicae quaerendum. 1°. Utrum bullae extent aliquae in quibus privilégia 
etc. Ecclesiae Hungáriáé aut ejus praelatis concessae contineantur? 2°. Utrum litterae aliquae a 
pontifice ad Reges aut Praelatos Hungáriáé, vel ab his ad Pontificem datae habentur? 3. Utrum 
controversiae aliquae Ecclesiasticae in Ungaria aetae, Romae fuit decisae? 4. In conciliis generalibus 
(quarum personas congregatas utique Romani descriptas habent) utrum, et qui fuerint ex Episcopis 
Ungariae. 5. Quinam aliquando fuerint ablegati a Regibus Ungariae aut Clero ad Sedem Apostolicam? 
aut ibi ut legati residerint? 6. Quosnam diversis temporibus legatos, et in quo negotio miserint 
Pontifices in Hungáriám? 7. Quinam ex Hungáriáé Praelatis fuerunt et quot Cardinales? 8. Quaenam 
fundationes Ecclesiarum, Episcopatuum, Praepositurarum, monasteriorum, Collegiorum etc. sunt a 
sede apostolica approbatae? et quando? 9. Quaenam bona Ecclesiastica sunt cum consensu 
Apostolicae sedis abalienata, aut translata? 10. Num in aliquem aut aliquos in Ungaria lata est 
exeommunicationis sententia? et cur? Utrum et quando revideata? 11. Utrum Regibus, praelatis aut 
aliis magnatibus Ungariae miserint Pontifices aliqua munera; sicuti Comiti Joanni Palm dicitur 
misisse sacra munera Urbánus VIII. 12. Utrum et quae sanetorum corpora sint Roma in Ungariam 
missa et quando? 13. Quibus Archiepiscopis imo et Episcopis Quinque-Ecclesiensibus missum sit a 
Papa pallium etc. etc. 

10. Cancellarius Ungariae, aut secretarius Protocolo praefectus consulendus est 1. Utrum et quae 
habeantur litteris consignatae donationales Regiae Archiepiscopatuum, Episcopatuum, Abbatiarum, 
Praepositurarum? etc. cui? quando datae? 2. In singulis Comitiis generalibus, quinam, et quot 
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Ecclesiastici viri interfuerunt. 3. Quinam Ecclesiastici publica Regni munia, alias cum saecuiaribus 
communia obiverint: ut sunt, Officium Cancellarii Regii, Cancellariae Reginae, Locumtenentis Regii 
in Hungária, thesaurarii, Legati ad exteros principes etc. 4. Quinam ex Archiepiscopis et Episcopis 
habeant adjunctum munus Supremi comitis? etc. 

11. Capitulorum et Conventuum custodes investigent 1°. Litteras fundationales Ecclesiarum, Episcopa-
tuum, Religiosorum, et quorumcunque demum beneficiorum Ecclesiasticorum. 2. Donationales 
Regias factas Ecclesiis aut Ecclesiasticis. 3. Testamenta et pia legata, maxime majoris momenti. 4. 
Metales bonorum Ecclesiasticorum. 5. Controversias ortas ac devisas circa bona Ecclesiastica. 6. Quae 
crucigerorum bénéficia ac fundationes concernunt, singulariter notent. 7. Privilégia aut onera 
Ecclesias aut Religiosos ordines concernentia. 8. Ex donationalibus regiis fere omnibus excerpenda 
esset ultima clausula, in qua nomina omnium Archiepiscoporum et Episcoporum, ejus temporis, 
consignantur etc. etc. 

12. Inquirant praeterea Capitula et Conventus 1° suam originem. 2° Fundatorem, benefactores, 
votivorum institutores Beneficiorum aliquorum Ecclesiasticorum huic Capitulo in perpetuum 
applicatores etc. 3° Suos praelatos, et maxime si qui eorum sanctitate, Martyrio, doctrina, aut libris 
scriptis illustres fuerunt: horum annotanda et gesta et tempóra. 4. An capitulum locum suae 
habitationis et Archivii mutaverit: qua de causa? 5. Quae bellorum aut exortarum haeresum occasione 
mala sit propessum? etc. 

13. Archiepiscoporum et Episcoporum, Abbatum, Praepositorum, Collegiorum, Monasteriorum, 
Seminariorum, ac imprimis Sacrarum Religionum utriusque sexus Archivia consulenda. 1. Quis 
fundator et quando? 2. Quam ampli Reditus? 3. Quanta diaecesis? qui comitatus dant décimas? 
quantum lapsu temporis devenerint aut accreverint reditus. 4° Quibus ex Archiepiscopis aut Episcopis 
missum Pallium Roma? 5. Utrum, quando et ubi celebraverint Synodos Diaecesanas aut 
Provinciales ? 6. Quid in iis synodis conclusum, haec scripto habeantur décréta seu typis consignata. 7. 
Qui ex viris praecipuis iis interfuerunt synodis? 8. Ex Seminariis, maxime Pazmaniana domo et 
Rubrorum Collegio quinam in commune fructus? Qui viri Praelati, Episcopi, Archiepiscopi, 
Praepositi etc. prodierint? 9. Religiones sacrae inquirant quos, quot, et quando habuerit in Hungária 
viros sanctitate, doctrina, nobilitate, rebus gestis etc. insignes. 10. Quaenam Religiones quando? et 
qua occasione Hungáriám sunt ingressae? 11. Utrum habeant in templis suis Imagines aliquas 
prodigiis datas? unde et quando missas? 12. Quando Haeretici in eorum fines sunt ingressi? quae 
contra eos egenit? quos ad ratam viam reduxerint? 13. Quomodo et quando tot bénéficia Ecclesiastica, 
Monasteria, abbatias etc. perdiderint? 14. Quas immunitates particulares a Regibus Apostolicis aut 
Summo Pontifice habeant? etc. 

14. Archidiaconi (quorum munus est communiter in Hungária visitare annuatim suum Archidiaconatum) 
multum huic instituto conferre possunt, serio investigando in omnibus parochiis, occasione 
visitationis annuae, ea quae subjunguntur. 10. Ante visitationem uno alterove mense literis 
circularibus monea[n]t omnes Parochos, ac imprimis Regiarum Civitatum et Oppidorum, ut ad 
sequentia puncta, scripto reddant et praeponant responsa; tempore visitationis exigenda: 1. Quis 
fundavit templum, aut templa, et si quae sunt eo pertinentia? quando? 2. Quae privilégia Parochiae? 
et unde? 3. Quando haeresis aliqua in eam Urbem, oppidum aut Pagum intravit? 4. Utrum illic nunc, 
aut aliquando alias exercitium haereticorum fuerit? 5. Utrum notabilis Haereticorum conversio 
extiterit illic? 6. Utrum tempore pestis aliquis e parochis pro populi salute se periculo exposuerit, aut 
in eadem occubuerit? 7. Utrum etiam num haeresis illic argeat? 8. Utrum sit prodigiosa illius(?) aliqua 
imago? vei certe alias memoria hominum natu majorum quidpiam prodigiosum evenerit? 9. Quid et 
quando bellis passa Ecclesia? 10. Quaenam habeant sanctorum corpora, unde, a quo, quando missa? 
Etc. etc. Verbo quidquid ad plenam informationem status Ecclesiastici in eo loco spectat. 

15. Illustres familiae: quales sunt Csákiana, Eszterháziana, Forgachiana etc. consulantur, 1°. Utrum 
aliquis ex majoribus fundaverit templum, Praeposituram, Monasterium etc. 2°. Utrum aliquis 
sanctitate, doctrina, aut statu Ecclesiastico eminuerit? num Cardinales, Episcopi etc. fuerunt ex 
familia? haec ex Genealogiis haberi et sciri possunt, aut longa majorum traditione etc. etc. etc. 
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5. 

Propösitio Imperialis Collegii Historici, qua omnes sinceri, et eruditi Germani, quorum id talentum est, ad 
conscribendos Patriae Annales a primordio Gentis inter Collegas distribuendos officiose et amice rogantur, 
et invitantur. I ta Christian. Franc. Pauliini. 

Circa praesens opus consultum erit observare Chronologiam, ut fieri poterit, exacte, tum circa 
Pontifices, tum circa Reges ejusque familiam utriusque sexus. Licet enim Ecclesiastica intendatur 
História; eo eam tarnen contulerunt multum aliqui Regum. Nee aliud Regnum facile dabitur, in quo 
major Regum cum Ecclesia coniunetio, quam Ungaria, cujus rex Jura Legati Apostoliéi, cui crux publice 
praeseratur, obtineat. Deinde per faemineum sexum maximum Sanctorum et Sanctarum syllabum Patria 
enumerat. ut proinde negligendus videri non possit sexus sequior. Par ratio circa Regni Primatem 
aliosque Archi- et Episcopos, e clericali, aut Regulari statu assumptos. ut eorum tum Natales, tum 
inaugurales, tum emortuales dies et anni observentur. 

Praeterea in origine seu Erectione Episcopatuum, Praepositurarum, Abbatiarum, sive Regularium, 
sive non Regularium dies et anni adnotentur, et quis Fundator, patrónus, Benefactor, qualive e Familia, 
extiterit, quid juris contulerit, quas Leges observandas perscripserit. An decursu temporis aucta, an 
imminuta, et quidem per quas vias, bona Ecclesiastica fuerint, quo cooperatore. An non rursum restituta 
ac restaurata fuerint, et sub quo pontifice, Regeque, primate evenerit. vel quae spes supersit reduetionis, 
et meliorationis. 

Quomodo fides Catholica floruerit, per quos defensa, aut labefaetata, qua haeresi et quo tempore 
deformata, redueta, restabilita fuerit, ubi viri fidem verbo et facto confirmantes adducendi sive illi 
saeculares, sive Reguläres, sive clerici fuerint, et si fidem vita profusa defenderunt, quo genere mortis, et 
per quos illatae evenerit. an ideo publico honore celebrentur, an privato tantum colantur, in publicum 
tarnen aliquando transituro. Ubi semper locus, tempus, aetas, personarum conditio et familiarum 
considerantur et explicentur. 

Religiones, quae in Regno implantatae, et per quos, quo Anno, quibus mediis, quae illis bénéficia, 
Eccle8Íae, aliaque temporalia collata, quibus reliquiis Sanctorum seu nativorum, seu exterorum sint 
ditatae, an earum translationes faetae, quando, et a quo, et qua ratione, ac pompa. An aliqua 
intercurrerint miracula, illaque an authentice confirmata, an vulgi opinione propagata. 

Monasteria etiam suos progressus, vel defectus tum rerum, tum personarum adnotent. Numerum 
incolentium primaevum, adauetum, imminutum, aut plane sublatum. qui fuerint Fundatores, patroni, 
Benefactores, in vita et morte, quos viros célèbres virtute, ac scientiis habuerint, an ii concionando, 
docendo privatim aut publice, inclaruerint, libros conscripserint, vel conscriptos auxerint, in patriam 
linguam verterint, typo subiecerint tum suos tum alienos ingenii partus. an etiam artificio quodam 
excelluerint, aut pronoverint. 

Circa personas etiam notandum, an sint Nati, educati in Ungaria, et extra patriam translati ad sacras 
dignitates. honores publicos. An fidem alibi Catholicam propagarint, fuso etiam sanquine, ubi, sub quo, 
quando, quo mortis genere. an miraculis ut martyres, ut Confessores, ut Virgines, viduaeve inclaruerint. 
An, et qua ratione in Coelitum album adscripti, sub quo pontifice, Rege, Anno, loco etc. Pari ratione qui 
exteri patriam in fide instruxerint, in scientiis erudierint, in artifieiis exeoluerint, (si illa ad glóriám DEI 
propagandám deservierint) in civilibus et militaribus ad Infidelium confusionem, aut extirpationem 
informaverint. 

Sic etiam respectus haberi poterit, ad judicia publica maxime fidem concernentia, per quos et quando, 
et quo eventu peracta fuerint, an pax publica inde inquietata, rebelliones aut tumultus concitati, et 
quomodo et quando et per quos sopiti, aut sopiendi restent. Si sopiti an publicae solennitates et Hymni 
Ambrosiani celebrati, processiones temporariae, aut perpetuae inductae. An arcus triumphales, aut 
Inscriptiones, maxime in Ecclesiis et monasteriis adornatae et per quos. an Epitaphia intra vel extra 
templa fuerint, etiamnum restent sive divis, sive prineipibus, sive viris de fide catholica, et Republica bene 
meritis sint ereeta. an alia monumenta, ornamentaque Ecclesiis etc. accesserint. 
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An devotiones publicae inductae, continuatae, auctae per processiones intra vel extra Regnum 
susceptas habeantur, ad quae loca, et quam dissita, quo apparatu, quibus sumptibus constent, quove 
fructu spirituali? 

An sint statuae D. Virginia, aliorumque Sanctorum olim, aut nunc locatae, quod idem de imaginibus et 
similibus sentiendum, an sint miraculis clarae, a quo tempore, quo accursu, an etiam ab exteris 
frequententur. 

An sint praeterea Naturae miracula maxime religionem veram attingentia. quando enata, et per quos 
reperta, observata, exculta. an iterum defecerint, et ob quam causam, culpabilemne an causalem et 
fortuitan. an celebrata per doctos prosa aut métro, quod idem in aliis poterit notari. 

An Numismata, maxime religionem spectantia, procusa domi, vei a foris allata: per quos, quo fine, quo 
fructu et commendatione. 

Genealógia licet magis videatur profana, servire tarnen poterit in ordine ad Sanctos, ut liqueat, 
quomodo, aut qualiter ab Ungaria descenderint, aut ad Ungariam reducibiles sint. Idem circa 
Fundatores, Benefactores et patronos Ecclesiarum, monasteriorum etc. practicabile est. 

Academiae, aut scholae publicae, Hospitalia et similia bono publico et Charitati servientia an 
fundatae, auctae, conservatae. quando et per quos, quibus mediis. quo afrluxu frequentatae. An eversa, 
sublata publica auctoritate, aut vi seu privata, seu publica, Qui honores in Academiis exerciti, quae 
praemia benemerentibus collata. quos hostes domesticos, aut extraneos impugnatores habuerint. 
quando, et quamdiu etc. quos econtra(?) Academiae Encomiastes domi forique expertae sint, quae 
privilégia, Immunitates etc. impetraverint. quos Auctores, maxime Ecclesiasticos, produxerit in Patria 
natos, aut aliunde advenas. et quae horum Patria, nomina, aetas, conditio, eruditio. Fama in et post 
mortem comparata. quomodo progressum illarum promoverint seu libris, iisque tum manuscriptis, tum 
impressis. seu fundatione Alumnatuum, maxime pro statu Ecclesiastico destinatorum. An in exteras 
terras emiserint e suo gremio viros, qui alibi deinceps inclaruerint. apud quos, quando, quo applausu etc. 

Portenta aut prodigia quaecumque, maxime ad statum Ecclesiasticum, seu Fidem directa. quando. 
ubi. quibus testibus etc. prodierint. (ita et Vaticinia, Apparationes, deceptiones, et illusiones daemonum 
etc) an secutus eventus faustus aut infaustus etc. 

Poenae maleficis quibuscumque ob violatas res divinas quascumque illatae seu a populo, seu a 
magistratu, quales illae tum poenae, tum persona interentes, aut perferentes ubi, quando. An non 
intercesserit falsa informatio, ut etiam Innocentes comprehensi, et puniti fuerint, quomodo horum 
innocentia patuerit an per signa, et miracula, aut alia via humana. 

Naturae miracula, fontes, thermae etc. in salutem populi prodeuntes, ubi, quando, a quibus 
observatae, celebratae, quamdiu durarint, quomodo perierint, aut perennarint. Huc venire possunt 
phoenomena, uti et vegetabilia, et mineralia aliquam connexionem cum rebus sacris habentia etc. 

8ZKLKSTKI-NAGY, LÁSZLÓ 

Die Anfänge des historischen Quellensammelns der Jesuiten in Ungarn 

Die frühere Fachliteratur knüpft an die Person Gábor Hevenesis den Beginn des historischen 
Quellensammelns der ungarländischen Jesuiten. Der Verfasser weist nach, dass, neben den Modus, der 
bisher als einzige Quelle zitiert wurde, auch andere, zeitgenössische Aufzeichnungen in der Sammlung 
Kaprinai überblieben, die von den Forschern nicht berücksichtigt wurden. Die Studie zählt auf und 
macht bekannt diese neuen Quellen, die Geschichte ihrer Entstehung, gleichwie auch ihre wahrscheinlichen 
Verfasser. Auf Grund dieser Quellen ist nachweisbar, dass die Organisierung der Arbeit der jesuitischen 
Quellensammeinsschule nach einer gemeinsamen Planung geschah, mit der Beachtung der früheren 
Ergebnisse des Jesuitenordens (Bollandisten, Inhofer) und der Bestrebungen der zeitgenössischen 
akademischen Bewegung. Am Ende der Studie teilt der Verfasser auch die Texte der Quellen mit. 



PAVERCSIK ILONA 

Volt-e a reformátusoknak Kassán nyomdája? 
(Újabb adatok id. Csécsi Jánosról, a pataki kollégium 

kassai ,,bujdosásáról" és a kassai nyomda sorsáról) 

Idősebb Csécsi Jánosnak a 17. század vége, 18. század eleje protestáns 
iskolaügyében betöltött jelentős szerepe közismert.1 Több mint két évtizedig, a 
Thököly-felkelést követő évektől a Rákóczi-szabadságharc idejéig, a legzaklatot
tabb időszakban állt a sárospataki kollégium élén, személyével is biztosítva a 
bujdosó kollégium számára az intézmény folyamatosságát. Utrechti egyetemi 
tanulmányait követően 1686-ban lett a Sárospatakon 1682-ben ismét felállított 
református kollégium professzora. 1687 áprilisában azonban a jezsuiták által 
kieszközölt királyi rendelet az iskolát újra elűzte, s ekkor vette kezdetét a kollégium 
18 évig tartó bujdosása, melynek egyes állomásai: Vilmány (1687—1688), Gönc 
(1688—1695), majd Kassa (1695—1705). Csécsi, az iskola rektora és egyetlen 
professzora a kis létszámú coetust szinte mindenféle tárgyra tanította: teológiára, 
görög és héber nyelvre, logikára, természettanra, metafizikára, politikára, történe
lemre, poétikára, egyháztörténetre, erkölcstanra és magyar nyelvtanra.2 Igen 
nyomorúságos körülmények között, nagyrészt adományokból, alamizsnából éltek, 
de az oktatás színvonalát Csécsi áldozatos tevékenysége folytán valamennyire meg 
tudták őrizni. Csak 1705-ben, Rákóczi rendeletére éledhetett újjá az ellenreformáció 
idejéig virágzó kollégium, s így Csécsi halála előtt még három évet taníthatott 
Patakon is. Fia, a később szintén sárospataki tanár ifj. Csécsi János „nagyhírű, ékes 
beszédű, éles elméjű, lelkiismeretes" professzornak írta le őt, ,,az ortodox és örök 
hitigazság terjesztőjének, az ellenfelek kalapácsának".3 

Az utókor id. Csécsi János pedagógiai munkásságának méltatásán kívül 
elismeréssel szól magyar nyelvtanáról is, amelyre döntő hatást Tótfalusi Kis Miklós 
helyesírási nézetei gyakoroltak. Csécsi még utrechti diákként került kapcsolatba az 
Amszterdamban betűmetszést tanuló Tótfalusival, és Kaposi István nevű 
diáktársával együtt segítségére volt a Janson-féle Károli-bibliakiadás hibáinak 
kijavításában, az új bibliakiadás korrigálásában.4 E munka során a Tótfalusi által 

1 Csécsi személyéről 1. többek között: SZOMBATHI János: A sárospataki főiskola története. Ford. GULYÁS 
József. Sárospatak 1919. 153, 195—196. — Bou Péter: História Hungarorum ecclesiastica. Ed. L. W. E. 
Rauwenhöff, J. J. Prins adjuvante C. Szalay. Lugduni-Batavorum 1888—1890. tom. 1- 3., tom. 3. 404— 
408. - VAJDA Pál: Nagy magyar nevelők. Bp. 1957. 21—26. — HOKVATH Cyrill: Id. Csécsi János életrajza = 
ItK 1904. 350- 363. 

2 SZOMBATHI i. m. 195—196. 
3 Ifjabb Tsétsi János Havi Krónikája a Rákóczi-háború történeteiből. 1703—1709. = Történeti naplók 

1663—1719. Közli THALY Kálmán. Bp. 1875. (Monumenta Hungáriáé Historica II. 27) 357. 
4 DÉZSI Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. Bp. 1899. 62., Horváth i. m. 357. 
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keresztülvitt helyesírási elveket foglalta rendszerbe és egészítette ki Csécsi 
Observationes orthographiae Hungaricae című művében (Lőcse 1708, Pápai Páriz 
Ferenc latin—magyar, magyar—latin szótárának függelékeként). Helyesírási 
rendszere a szótár számos kiadása révén a protestáns iskolákban és a protestáns 
könyvnyomtatásban csakhamar általánossá vált.5 

Most Csécsi kassai „bujdosásának" néhány olyan eseményére kívánjuk felhívni a 
figyelmet, amelyek mind tanári tevékenységével, mind egyházának védelmében és 
a könyvnyomtatásban, könyvkiadásban betöltött szerepével kapcsolatban állnak; 
középpontban a következő kérdésekkel: mi lett a kassai református egyház számára 
annak következménye, hogy Csécsi és diákjai Kassára mentek át, és mi lett a kassai 
városi tipográfia sorsa, szoros összefüggésben a kassai református egyházzal? Az első 
kérdésre adott válasz az egyháztörténetből már ismert, de csak maga a tény, egyes 
körülményei kevésbé, a másik kérdés felvetésével pedig egy elfeledett esemény 
lehetséges összefüggéseit kíséreljük meg kibogozni olyan iratok alapján, amelyek 
mind ez ideig elkerülték a kutatás figyelmét. 

Csécsi János és a volt pataki kollégium diákjainak kassai megjelenésével 
kapcsolatosan először az a kérdés vetődik fel: miért éppen Kassára menekültek, 
holott már Göncön éles konfliktusba keveredtek éppen a kassai jezsuitákkal? 1695 
januárjában ugyanis a jezsuiták által fenntartott kassai nemesi konviktus lett Gönc 
mezőváros földesura: harmincezer forintért kapta zálogba örökös birtokosaitól, a 
Csáky családtól. (Korábban a város lakosai maguk kísérelték meg a Csáky István 
igényelte összeget előteremteni, de még mielőtt e törekvésük teljes sikerrel járt volna, 
a kassai jezsuiták közbeléptek, s ők kötöttek Csákyval szerződést Gönc elzálo
gosításáról.) A már hatodik éve Göncön működő református kollégium sorsa ezzel 
megpecsételődött. Az iskola és a református egyház ügyeibe való beavatkozásra 
kiváló alkalmat nyújtott 1695 elején egy togátus deák pere: a kassai jezsuiták a per 
kollégiumon belüli lefolytatásának vélt vagy valóságos alaki hibáit ürügyként 
felhozva lefoglalták a református templom kulcsait, a református papokat és 
tanárokat a további működéstől eltiltották, majd március 25-én a diáksággal együtt 
száműzték őket a városból, kijelentve, hogy a magán református vallásgyakorlat is 
tiltva lesz mindaddig Göncön, amíg a konviktus a mezőváros földesura.6 Az 
elűzéskor a tanulóifjúság nagy része szétszéledt. Csécsi Jánost a miskolci gyülekezet 
hívta lelkészének, ő azonban a kollégium patrónusainak kívánságára megmaradt 
diákjaival a közeli Kassára húzódott, hogy a kollégiumot az ott még szabadon 
működő református iskolával egyesítse. (Ha az iskolát továbbra is fenn akarta 
tartani, valószínűleg más választása nem igen lehetett, bár ennek veszélyességével 
tisztában kellett lennie.) Csécsi jól ismerte a várost, hiszen ifjúkorában ott tanult, ill. 
1669—1674 között tanítóként is ott működött;7 a kassai kálvinisták papja pedig 
éppen az a Zempléni Ferenc volt, aki Csécsivel egy időben végezte a teológiát 
Németalföldön, s utána Göncön volt másodpap. Az elűzés után két hónappal, 1695. 
május 20-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Kassán az újjászervezett 

5 DÉZSI i. m. 301., SZATHMÁRI István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp. 1968. 381 
391. 

8 BOD i. m. tom. 3. 405., IVANYI Béla: Göncz szabadalmas mezőváros története. Karcag 1926. 60, 121. 
7 IVÁNYI i. m. 128., HORVÁTH i. m. 354. 
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kollégium,8 és Csécsi ügybuzgalma, valamint a támogatók révén csakhamar fel is 
lendült. Az iskola kezdődő gyarapodását, erősödését jelzi az az eddig ismeretlen tény 
is, hogy a kassai reformátusok fél évvel a kollégium kassai újjászervezése után 
megszerezték a gazdátlanul heverő kassai tipográfiát. Az 1695. szeptember 7-i 
keltezésű, Zempléni Ferenc és Csécsi János által aláírt kötelezvény a nyomda 
vételéről a következőképpen szól:9 

(Obligatoriae De [emp]tio Typographiae Tsetsy Calvinistae) 

Mi az aláb megh irt Személyek, adgyuk tuttokra az kiknek illik, hogy mi Tekéntetes Nemzetes Barczai 
János Urunktul cum plena auctoritfajte, exmittáltattan ugyan az ő k[ejg[ye]lme neve alatt Klein János 
Eözvegyetul Susánna Asszonnyal (az ki már most Gabriel Broghatius Felesége, Hitves-Tarsa) megh 
alkuttunk, az örökségh szerént rea maradót bötükért es az Typographica mesterseggel edgyüt járó s keze 
közöt lévő minden eszközökért, ezekhez tudtán az Compactoriahoz való, minden nevel nevezendő 
instrumentumokat in f. Ungr. 330. (háromszáz és harmincz forintokb.) az mely Summa Pénzben megh 
fizetvén f. Ungr. 230 (kett-Szaz és Harmincz forintokat) marat restantiába f. Ungr. 100 (Száz-forint) az 
melyrül mi általunk ugy assecuraltatik, mind az mar Specificalt Férje, mind az Aszszony, Vagy az ő 
k[e]g[ye]l[mek] Posteriori és Legatariussi, hogy az említet Restantiak fele ugy mint f. Ungr. 50 (ötven 
forintok) ez esztendőben reánk jövő S. Karácson napjára infallibilit[e]r meg adattatik. Az hátra 
maradandó fele része peniglen, az következendő Húsvét napjára útra ullam controversiam ha elub nem; 
az mely dolog nagyob bizonyságára adgyuk az subscriptionkal és Petsetinkel meg erősitet levelünket, Nos 
infra Scripti. Dat. Cassoviae Die 7. [Septemjbris 1695. 

Franciscus Zemlényi Johannes Tsétsi Rjector] SfcholaeJ Cflassoviensis] 
Ministri Eccl[esi]ae R[ejf. Cassofviensis] 

A fenti szövegű irat korabeli másolatban maradt fenn a kassai jezsuiták 
iratanyagában, a nyomdára vonatkozó iratok között. A jezsuita kollégium 1773. évi 
feloszlatását követően készült iratjegyzék is megemlítette, de nem az itt közölt 
címmel, hanem a következő tartalom-megjelöléssel: „Literae transactionales de 
certis literis et instrumentis, a typographia acceptis, per Susannam Klein viduam 
cum Rfl. 100 persolvendis, 7a Septembris 1695".10 

Ez az irat azért olyan érdekes számunkra, mert megvilágítja a kassai városi 
nyomda 17. század végi történetének eddig homályos mozzanatait. Az utolsó, név 
szerint ismert nyomdász Kassán Johann Klein volt, aki 1691-ben vette át a műhelyt, 
s a száműzetésükből visszatérő jezsuitáknak éppúgy dolgozott, mint a protestánsok
nak. 1694 táján azonban meghalt, s így az amúgy is elhasznált tipográfia sorsa 
bizonytalanná vált. Valószínű, hogy a nyomdászattal már korábban kapcsolatba 
kerülő, a könyvkiadásban mind tankönyvek, mind saját művének megjelentetése 
révén érdekelt Csécsi kezdeményezte a városi műhely megszerzését. A jezsuiták 
számára ez természetesen azt jelentette, hogy nem foglalkoztathatták tovább a 
tipográfiát, ami annál inkább bosszantó lehetett számukra, mert saját nyomda
alapítási kísérletük az 1670-es években kudarcba fulladt,11 és Nagyszombatig 

8 Boi) i. m. tom. 3. 405. 
9 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) Kamarai Levéltár. E 152 Acta Jesuitica. Coll. 

Cassoviense. Regestrata. Fasc. 16. Nr. 63. 
10 Uo. Coll. Cassoviense. Irregestrata. Elenchi. (Fasc. 34. sub I. I. 54. sz. alatt). 
1 ' PAVERCSIK Ilona: Az ellenreformáció győzelme a kassai könyvnyomtatásban. Kassa nyomdászata az 1660-

as és az 1670-es években. = OSZK Évkönyv 1981. 353 377. — L. 360—364. 
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elérhető földrajzi közelségben katolikus könyvnyomda nem állott rendelkezésükre. 
A kötelezvény szövegében említett Bárczai János a kassai református iskola 
kurátora volt.12 Hogy a hátralékként esedékes 100 Ft-ot a református egyház 
megfizette-e a nyomdász özvegyének, nem tudjuk: a református egyház levéltárában 
nem maradt fenn erre vonatkozó utalás vagy irat.13 A tipográfia további, 
feltételezett sorsáról még szó lesz, most azonban térjünk vissza az 1695. esztendő 
végének, 1696 elejének eseményeihez. 

Még nem telt el háromnegyed év Csécsi és diákjainak Kassára költözése után, 
amikor a kassai református egyház és iskola a támadások kereszttüzébe kerül, és 
1696 márciusában éppúgy száműzik a belvárosból, mint egy évvel korábban a gönci 
egyházközséget és iskolát. (A lényeges különbség azonban az, hogy Kassa artikularis 
hely volt.) A kassai református templom elvételéhez a jogi alapot az 1681-es soproni 
országgyűlés 26. artikulusára hivatkozva viszonylag könnyű lett volna megteremte
ni — az akció mégis egy tudatosan provokatív intézkedéssel vette kezdetét: 1696 
januárjában Abaúj vármegye a kassai református parókiaépületét megadóztatta. A 
kálvinisták tiltakozása jó alkalmat szolgáltatott annak felülvizsgálására, hogy a 
helvét hitvallás követői a városban valójában jogtalanul birtokolják templomukat; 
ezért 1696. március 27-én a vallásügyi bizottság élén álló Csáky István a királyi 
parancs értelmében megfosztotta őket templomuktól, parókiájuktól és iskolájuktól, 
és a város falain túl jelölt ki számukra új helyet. Csáky jelentése szerint a rendelet 
végrehajtásába a reformátusok alázatosan belenyugodtak. A reformátusok azonban 
a templomfoglalás után még egy (hiábavaló) kísérletet tettek az események 
számukra tragikus kimenetelének megfordítására: kérvénnyel fordultak magához az 
uralkodóhoz. Királyhűségük hangoztatása mellett a supplicatio legfőbb érvei: az 
1649. évi pozsonyi országgyűlés biztosított nekik (a kassai katolikusokkal egy 
időben) templom, iskola, paplak céljára alkalmas helyet a városban, valamint a 
polgári terhek és adók alóli mentességet. Az egyházközség nem korábban katolikus 
templomot birtokolt, hanem saját költségén emelt magának új templomot, parókiát 
és iskolát. Ezektől Volkra a királyi törvények ellenére fosztotta meg őket, de később 
a Caraffa-féle bizottság küldöttje megerősítette őket birtokaikban. A supplicatió-
hoz, ennek szövegének ismeretében két terjedelmes, egymástól eltérő szövegezésű 
cáfolat készült, feltehetőleg a vallásügyi bizottság részére és a kassai jezsuiták 
tollából; számunkra elsősorban azért érdekesek, mert ezek az emlékiratok a 
törvények, a különböző érvek és ellenérvek sokszor szenvedélyes hangú fejtegetése 
során a kassai református iskolát, Csécsit és diákjait is megemlítik.14 

12 SZOMBATHI i. m. 145. 
13 RÉVÉSZ Kálmán: Regesztálc a kassai ev. ref. egyház levéltárából (1639—1749). Bp. 1906. A nyomdát a 

későbbi fennmaradt egyházi számadások (1702- 1711 közöttről) sem említették. Ezúton köszönöm meg 
dr. Michal POTEMRA segítségét, aki a számadásokat a helyszínen átvizsgálta. 

14 Az 1649. évi és 1681. évi soproni országgyűlés vonatkozó artikulusairól: ZSILINSZKY Mihály: A magyar 
országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformatiótól kezdve. 1—4. köt. Bp. 1881—1897. 3. köt. 66—67, 
513—515. — Csáky jelentése: MOL Kamarai levéltár. E 211 Lymbus. 68. cs. 145. Miscellanea 
Ecclesiastica. 118-119. fol. — A kassai kálvinisták supplicatiója: Egyetemi Könyvtár Kézirattár. 
Collectio Kaprinayana tom. A. XXXVIÎÏ. 201—204. fol. A két katolikus cáfolat: uo. 169—175. fol. 
„Informatio data Illmo ac Excellentissimo D. C. Stephano Csák i . . . " címmel, ill. Collectio Kaprinayana 
tom. A. XLI. 21—24. fol. „Rationes et motiva Status Catholici incolarum R. L. Civitatis Cassovien-
sis. . . " címmel. 
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Ezekből a katolikus álláspontot rögzítő emlékiratokból érdekes módon az derül ki, 
hogy a kassai kálvinisták csak a véletlennek köszönhették, hogy már 1685-ben, 
amikor a császári csapatok a várost Thökölytől visszafoglalták, nem jutottak az 
evangélikusok sorsára, akiktől azonnal elvették az általuk használt Szent Erzsébet
dómot és a Szent Mihály-kápolnát, majd később a városon kívül jelöltek ki számukra 
helyet.15 A Csáky István vezette vallásügyi bizottság ugyanis azon indoklással 
hagyta meg a kassai református templomot és a hozzátartozó épületeket, mert 
azokat a reformátusok maguk építették, és a templom nem lett felszentelve 
katolikus szertartás szerint. Mindkét katolikus emlékirat állította, hogy ez tévedés: 
1672-ben a kálvinistáktól elvett templomot Szegedy Lénárt egri püspök felszentelte, 
és a katolikus hívőknek átadta; a nagy tűzvész (1674) idején azonban az épület 
leégett, s újjáépítése után katonai magtárnak rendezték be.16 1681-ben tehát, a 
soproni országgyűlés idején a magtár a kamara kezelésében volt, márpedig a 
protestáns vallásügyet szabályozó 26. artikulus csak az abban az időben ténylegesen 
protestáns kézben lévő templomokat hagyta meg a protestáns egyházközségek 
birtokában. A kassai helvét hitvallásúak csak akkor jutottak hozzá templomukhoz, 
amikor ,,a törökök és rebellisek elfoglalták a várost" (1682). A vallásügyi bizottság 
„figyelmetlenségét" nem lehet arcátlanul megerősítésnek értelmezni. A református 
templomot számukra nem a királyi biztos jelölte ki, tehát az egyházközség az 
épületet azóta is jogtalanul, tulajdonképpen mint magánszemély birtokolja. A 
kálvinisták ezzel nemcsak a soproni országgyűlés törvényeit sértik meg, hanem azt a 
királyi rendeletet is, amely a katonai célra rendelt magtárak, hadszertárak 
megőrzését írja elő.17 (Bár az egyik emlékirat elárulja, hogy a kamara 1685 után 
azért nem vette el a reformátusoktól a ,,magtár" épületét, mert nem volt szüksége 
rá, pedig a kassai katolikusok éppen elégszer kérték erre.) ,,A kálvinisták nem 
átallnak királyhűségről beszélni, holott a törökök és rebellisek segítségében bíznak." 

1696-ban a kassai református egyháznak nyilvános vallásgyakorlatot szolgáló 
épületeitől való megfosztása az itt röviden ismertetett érvektől és ellenérvektől 
függetlenül, láthatóan előre elhatározott terv szerint történt. Erre utal az 
események gyors lejátszódása is. Ezek indítékait a reformátusok supplicatiójukban 
a következőképpen ítélték meg (a törvényektől függetlenül, hiszen azok már évekkel 
korábban is érvényben voltak): 

„Keresvén ezért ennek okát, úgy véljük, semmi más, csak az lehet, hogy a parókiára kivetett adónak a 
törvény által kimondott mentességünk miatt magunkat alávetni nem akartuk, a mi vallásunkon lévő, a 
jezsuita atyák által Gönc mezővárosból elűzött és kirekesztett diákokat befogadtuk, és meg akartuk 
újítani valamennyire az iskolaépületét.. . Ha még valamilyen más, ismeretlen okot hoznának fel ellenük, 
törvényes megbízottjuk, Kecskeméthi Mihály ott, ahol a felség elrendeli, kész azt megválaszolni." 

A gönci kollégium kérdésére mindkét katolikus emlékirat keményebb hangon 
válaszol, mint amilyen hangnem az egész szövegre jellemző: 

15 WICK Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa 1941. 140. 
16 Az 1674. augusztus 22-i kassai tűzvészről PLATH, Johann: Kaschauer Chronik. Kaschau 1860. 153. — 

Wick szerint a református templomot Volkra gróf, a szepesi kamara elnöke 1673. szeptember 29-én vette 
el a református egyháztól és katonai magtárrá tette. L. WICK i. m. 401. 

17 Az 1687. január 28-án kelt rendelet a „magtárak" ügyében: MOL Lymbus i. h. 41—42. fol. 
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„Ezek a diákok ugyanis jogszerűen űzettek el Göncről a jelenlegi jelzálogos földesúri hatalom erejével 
és természetesen a helység örökös urának, nagyméltóságú gróf Csáky országbírónak az egyetértésével, 
mégpedig mint olyanok, akikre fej- és jószágvesztést csalhatatlanul rábizonyítottak volna egy 
elhamarkodott peres ügyük miatt: egy bizonyos bűnügyben a földesúr kárára cselekedtek;18 hogy a 
történteket mentsék, és az ellenük elrendelt bírósági pert megakadályozzák, a földesúr kegyelméből az 
ügyet letéve, a büntetést megváltva inkább el akartak menni, amit ki lehet mutatni az általuk adott 
bizonyságlevelekből. Úgyhogy ezek a tudatlan és csavargó alja népek, akiket máshol már nem tűrtek, 
fegyveresen a kassai helyőrségben bújnak meg; idejében elejét kell venni, nehogy a városban vagy máshol 
újra összejöjjenek azokkal, akik egykor Patakot elfoglalni összegyűltek és kezet emeltek Őfelsége 
e l len . . . " 

„Követelheti a katolikus státus a részleges jószágvesztés büntetésével egyenértékű megváltásként, 
hogy a református egyháznak még a városon kívül se jelöltessék ki valamilyen hely, mert az egyházközség 
minden tagjában felségsértő rejtőzik. Nem kevésbé kifejező az a tény, hogy Csécsi István (!), aki itt 
Kassán és máshol is a nyugtalanság szítója, az ország törvényeinek önhitt megvetője, az elmúlt évben 
Gönc mezővárosban esztelen nyughatatlanságával zavart keltett, olyannyira, hogy még hitsorsosai is 
méltán vetik meg érte, hasonlóan Kecskeméthi Mihályt is, aki ügyvédjük a vármegye előtt, és a jelen 
ügyben meggondolatlanul Őfelségénél alkalmatlankodik: mindkettő felségsértési pernek vettessék alá, 
hacsak a méltóságos vallásügyi bizottság mélyebb megfontolásából még nagyobb büntetést nem 
kapnak . . . " 

„Kötelesek legyenek mérsékelni a lelkészek számát, tudniillik egy magyar prédikátoron kívül többet 
nem tarthatnak, ez pedig teljes mértékben elég volt számukra; sem több grammatika tanárt, mint egyet; 
mielőtt a gönci coetus átjött Kassára, ez így is volt, más grammatika-tanáruk nem volt Kassán. . . " 

Ez utóbbi fejtegetést nyilvánvalóan csak Kassán működő jezsuita tanár írhatta. 
Az idézett rövid részletek is rávilágítanak arra, hogy Kassán az 1695—1696-ban 

igen élessé vált felekezeti küzdelmek közvetlen kiváltó oka a volt pataki kollégium 
Kassára kerülése, s ezzel a kassai református gimnázium lényeges színvonalemel
kedése volt, továbbá a kollégium professzorának, az igen agilis Csécsinek a személye. 
Korábban a kassai kálvinisták kis számú gyülekezete nem képviselt olyan erőt, hogy 
a jezsuiták támadásának elsődleges célpontjává vált volna, de amikor sorsa 
hozzákapcsolódott a már háromszor elűzött, de ennek ellenére még mindig fennálló 
pataki kollégiumhoz, ez az esemény a városban addig szabadon működő református 
egyházat végső soron a megsemmisülés közelébe sodorta. Az egyházközségnek 
vagyonától megfosztását igen, az egyházközség teljes feloszlatását azonban már 
nem tudták elérni a jezsuiták. (Már a gönci iskola esetében is Abaúj vármegye 
református alispánja jár közben a jezsuita kollégiumnál,19 s talán innen kaphattak 
védelmet a kassai reformátusok; s az ő esetükben még a soproni országgyűlés 
artikulusaira is lehetett hivatkozni.) 

Az elűzött kálvinista gyülekezet Kassa város falain kívül még abban az évben 
építkezésbe kezd: alamizsna-kérő levelek segítségével sikerült annyit összegyűjte-
niük, hogy 1697-re úgy-ahogy felhúzzák az új épületet. S ezalatt Csécsi János nagyon 
nyomorúságos körülmények között, de folytatja a diákok oktatását. Még az 1698-as 
esztendőben is dolgoztak az épület egyes részein, miközben újabb jezsuita 

18 1695 telén a gönci iskola folytatta le egy togátus diák perét, a földesúr és a városi tanács beleegyezése 
nélkül, és a vádlottat nem adták át büntetés végett a tanácsnak. Erről részletesen 1. Iványi i. m. 121. 

19 1695-ben Nikházy György volt Abaúj vármegye alispánja, aki egyben a gönci ref. iskola kurátora is 
volt. L. SZOMBATHI i. m. 145—146., Iványi i. m. 121. 
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támadásoknak voltak kitéve. Csécsi — a fia által írt életrajz szerint — egy rágalom 
miatt rövid ideig még fogságot is szenvedett, s két ízben diákjaival együtt könnyen a 
száműzetés sorsára juthatott volna, ha Octavius Nigrelli kassai várparancsnok, ül. 
Eszterházy Pál nádor meg nem védi őket a jezsuiták túlkapásaival szemben.20 A 
külvárosi iskola ebben az időben istentisztelet céljára is szolgálhatott, hiszen a 
kálvinisták a Rákóczi-szabadságharcig nem jutottak el odáig, hogy a külvárosban 
templomot építsenek maguknak. (A szabadságharc alatt erre már nem volt szükség, 
csak utána, amikor 1714-ben hozzá is fogtak a templomépítéshez.)21 

Mi lett e valóban rendkívül nehéz körülmények között a reformátusok által 
megszerzett kassai nyomdával? Megmaradt-e birtokukban, látták-e egyáltalán 
valami hasznát? 

Azt, hogy az 1695-ben megvásárolt tipográfia a következő év tavaszán a 
templommal és iskolával katolikus kézre került volna, nagyon valószínűtlennek 
tartjuk, több okból is: 

A kassai jezsuita akadémia 18. századi nyomdája 1715-től kezdett működni: 
ekkor vásárolták meg az 1710-ben Bercsényi parancsára Kassára szállított, Bártfa 
város tulajdonában lévő nyomdafelszerelést 1500 Ft-ért. Ezzel a vétellel tulaj
donképpen új tipográfiát alapítottak, és nem a régi kassai nyomdát bővítették, mint 
azt a szakirodalom állítja,22 mert a 17. századi felszerelésnek a 18. század eleji 
Kassán használt készletben semmi nyoma nincs! 

Nyolc évet visszafelé haladva az időben, a Rákóczi szabadságharc ideje alatt: 
Kassán 1707. január l é n hirdették ki a fejedelmi parancsot a magyarországi 
jezsuiták száműzéséről. Az ezt követően készült, a kollégium javait részletesen leíró 
leltár nem említett nyomdát.23 

Plath Kaschauer Chronik című művéből tudjuk, hogy a városban 1701-ben nagy 
tűzvész pusztított, amely a jezsuita kollégium és konviktus épületében szintén 
jelentős károkat okozott:24 lehet, hogy a tipográfia mégis jezsuita kézen volt, csak 
ekkor semmisült meg? A kérdés megnyugtató eldöntéséhez vizsgáljuk meg a 17. 
század utolsó éveinek kassai nyomtatványairól közölt adatokat! 

Szabó Károly 1695—1700 között mindössze két kassai nyomtatványt regisztrált, 
példány ismerete nélkül, De Bäcker bibliográfiájára támaszkodva: Turóczi Mihály 
Labores laureati. . . című művét 1695-ből és Ivanich György: Virgo Deipara. . . című 
művét 1696-ból. Mindkét szerző a kassai akadémia tanára volt.25 Turóczi művének 
kassai nyomtatását teljesen kizárni nem tudjuk; készülhetett még 1695 előtt, 
mielőtt a reformátusok megvásárolták volna a tipográfiát (feltéve, ha volt 
egyáltalán legény a nyomdában). A gyanúnkat azonban a tipográfia további 
működését illetően joggal felkeltheti az a tény, hogy Turóczi 1696-ban írott műve, a 
Lilietum Immaculatae Conceptae Beatae Virginis. . . már nem Kassán, hanem a 

2 0 HORVÁTH i. m. 360 361. 
21 W K K i. m. 401. 
22 GULYÁS Pál A könyv sorsa Magyarországon. Bp. 1961. II. köt. 126—127. 
23 SZABÓ Adorján: A kassai jezsuiták viszontagságai a Rákóczi-korban. Kassa 1909. 32—33. 
24 PLATH i. m. 168. 
25 RMK II. 1794, II . 1827., SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1891 —1914. XIV. köt. 582. 

has., V. köt. 213. has. 
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közeli Lőcsén jelent meg; Tvanich György 1694-ben és 1697-ben szintén az egyébként 
protestáns lőcsei nyomdában jelentette meg műveit,26 miért éppen a Virgo 
Deipara. . ., amelynek nem maradt fenn példánya, látott volna napvilágot Kassán 
1696-ban? A kassai jezsuita kollégium nemcsak alkalomszerűen, hanem a 17—18. 
század fordulóján rendszeresen kapcsolatban állt a lőcsei tipográfussal, Sámuel 
Brewerral, ül. örököseivel, amit nyilván elősegített a jezsuiták jelenléte a szepességi 
városban (rezidenciájuk és nemesi konviktusuk volt Lőcsén). Az ugyancsak 
protestáns bártfai tipográfia, valamint a nagyszombati egyetem nyomdája 
együttvéve sem dolgozott annyit a kassai jezsuiták számára ebben az időben, mint a 
lőcsei műhely.27 Mindezek alapján az a feltevés látszik elfogadhatónak, hogy a kassai 
városi nyomda 1696. március 27., a templomelvétel után nem került a jezsuiták 
tulajdonába (mint erre már volt példa 1671-ben Sárospatakon: a jezsuiták csak az 
elűzött református kollégium épületét kapták meg, a berendezést, így a pataki 
tipográfiát nem, holott — a korábbi vitairatok egy-egy részletéből következtetve — 
törekedtek annak megszerzésére).28 

Amikor a javaitól megfosztott, a külvárosba száműzött kassai református 
egyházközség a puszta létéért küzdött, nyilvánvalóan a könyvnyomtatás, a 
megszerzett tipográfia működtetésének kérdése teljesen háttérbe kellett hogy 
szoruljon. Mi lett azonban később a nyomdával, például a Rákóczi-szabadságharc 
alatt, amikor az egyázközség újra szabadon létezhetett Kassán, s vissza is kapták 
volt templomukat az 1698-ban a városban letelepített Orsolya-apácáktól?29 A 
szabadságharc bukása után, ill. pontosabban már 1710-ben nincs nyoma Kassán a 
reformátusok tipográfiájának: Bercsényi nem hozatta volna Kassára a bártfai 
műhelyt a Mercurius Veridicus megjelentetésének céljából, ha ott helyben van egy 
valamennyire is működőképes nyomda! Az újabb kutatások nyomán jól tudjuk, 
hogy a kuruc hírlap valamennyi nyomtatásban megjelent száma Lőcsén készült, 
kivéve az utolsó három számot 1710 elején, amely Lőcse császári kézre kerülése után 
Bártfán látott napvilágot.30 Milyen alapon állította azonban Thaly Kálmán, hogy a 
Mercurius Veridicus első számai Kassán jelentek meg? Létezett 1705-ben a kassai 
műhely? 

Thaly Kálmán az első magyarországi hírlap kassai megjelenését nem bizonyító 
erejű iratokkal támasztotta alá, hanem csak feltételezte azt az újságról beszámoló 

28 RMK II. 1779, II. 1887. Szörényi Sándor kassai jezsuita tanár Fénesy György egri püspök halálára írt 
gyászbeszédének (1. RMK II. 1962.) megmaradt a nyomdai kézirata, amely szintén a lőcsei nyomdát 
nevezi meg: „Anno 1699. Leutschoviae, apud Sophiam Breverianam." — Ld. Collectio Kaprinayana tom 
A. XLVIII. 307. 
27 Az 1700-ig a kassai jezsuiták részére nyomtatott művekről jó áttekintést ad a Caplovic-bibliográfia 

földrajzi mutatója: CAPLOVIC:, Ján: Bibliográfia tlacívydanych naSlovenskudo roku 1700. Diel 2. (Slovenská 
národná retrospektivna bibliográfia Séria A. Knihy. La.) Martin 1984. 1230—1231. Arra már — minden 
részletezés nélkül Jozef REPÎAK is felhívta a figyelmet, hogy a kassai nyomda működésének 1696 és 
1715 között nincs nyoma, I. erről: REK:AK, Jozef—MIHÓKOVÁ, Mária: Dejiny kniínej kultury v Koéiciach do 
roku 1945. Kosice 1981. 57. 

í a PAVERCSIK i. ,m. 360. 
" WICK i. m. 401. 
so Mercurius Veridicus. 1705-^-1710. Hasonmás-kiadás. Ford. Kenéz Győző. Bev. BENÜA Kálmán. Bp. 

1979. 10—11, 13—14. 
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Eszterházy Antal tábornok Rákóczihoz írt levelének kassai keltezéséből,31 így ez az 
adalék nem jelent segítséget számunkra a tipográfia történetének felderítéséhez. 
Mégsem érezzük teljesen mellőzhetőnek azonban azt, amit Thaly ebben a 
vonatkozásban megjegyez: „Kassán ugyan létezett volt a XVII-ik században 
nyomda: de ez a század vége felé és a XVIII-iknak elején nagyon elhanyagolt 
állapotban vala, úgy, hogy 1703-tól kezdve csak kivételesen működött. . . " Thaly 
1707-ből említ két (azóta tévesnek bizonyult) kassai nyomtatványt, majd ezt írja: 
,,1707 után pedig többé nincs semmi kassai nyomtatvány 1710-ig, midőn Bercsényi 
a bártfai nyomdát ideszállíttatta. Úgy látszik tehát, hogy a kassai régi nyomda 
időközben egészen elpusztult.. . "32 

Nyomdászattörténetírásunk mind ez ideig a 18. századi kassai könyvnyomtatást 
a 17. századi folytatásának gondolta (ismerve természetesen a bártfai „gyara
podást"), pedig a 17. századi városi és a 18. századi jezsuita nyomda készletének 
beható vizsgálata — mint már említettük — kizárja ezt a feltételezést. S mivel eddigi 
kutatásaink alapján sem a nyomda menekítésének, sem a betűanyag máshol, pl. 
valamelyik erdélyi nyomdában való felbukkanásának semmi nyoma nincs, a 
legvalószínűbbnek a 17. századi kassai nyomda pusztulását tartjuk. Megkockáztat
hatjuk azt az állítást, hogy a reformátusok által 1695-ben megvásárolt nyomda úgy 
pusztult el, hogy egyetlenegy terméke sem maradt fenn, mégpedig azért, mert nem is 
működtették. Bibliográfiáink ugyanis a 18. század első évtizedéből csak olyan kassai 
nyomtatványokat tartanak számon, amelyek valójában nem lehetnek kassai (vagy 
akkori kassai) nyomtatványok. Ezek a következők: 

1702: Skoda, Georgius: Satyrae Menippeae. . . 
Szamaróczy, Paulus: Academicum . .. Collegiun Cassoviense... ex cineribus Olsavszky, Georgius: 
Praxis brevis . . . resurgens. . . 
Raby, Sámuel: Tractatus. .. 

1707: Dobrowsky, Stephanus: Phraeses Latináé.. . 
1709: Dubowsky, Joannes: Quod bonum, felix, faustum.. .S3 

Csak Szamaróczy és Dubowsky művét ismerjük példány alapján is, ezek azonban 
nyomdai kiállításuk szerint csak Lőcsén készülhettek. Olsavszky Praxis brevis című 
műve, valamint Raby Tractatusa,, amely szintén kapcsolódik Olsavszky nevéhez, 
bizonyosan nem 1702-ből való, hiszen Olsavszky 1708-ban született. Valószínű, 
hogy a további két nyomtatvány szintén lőcsei lehetett (vagy talán bártfai), 
mindenesetre a kassai jezsuita akadémia tanárainak említett művei csak akkor 
jelenhettek volna meg éppen Kassán, ha a nyomda nem a reformátusok, hanem a 
jezsuiták birtokában lett volna, de — mint láttuk — ennek már 1696-tól sem volt 
semmi jele.34 

31 THALY Kálmán: Az első hazai hírlap 1705-1710. Bp. 1879. 10. 
32 Uo. 42. p. Az 1707-es nyomtatványok: Histoire du Prince Ragotzi Cassoviae 1707 — hamis 

impresszummal jelent meg, valójában párizsi nyomtatvány (ld. RMK II. 2284) és KILIÁN Dániel: 
Metamorhosisfidei Ortodoxáé... című műve, amely nem 1707-ben, hanem 1737-ben jelent meg Kassán. 
(Petrik I. 568.) 
83 RMK II. 2105, II. 2106, RÉCSEY Viktor: Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi 

könyvtárban. 13p. 1904. 78. 138. sz., 80. 147. sz., SZINNYEI i. m. II . 939. has., MKsz 1906. 152. 
34 RE(!KEY i. m. II. 78. 138. sz., 80. 147. sz. 
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Amennyiben a reformátusok a tipográfiát a külvárosban újonnan felépült 
iskolájukban őrizték (s ez a legvalószínűbb), a nyomdakészlet akkor pusztulhatott 
el, amikor az iskola épülete: vagyis a Rákóczi-szabadságharc elején, Kassa kuruc 
ostromakor. A kassai helyőrséget 1042 főnyi gyalogságból, tüzérségből és ötszáz 
vértesből álló császári katonaság alkotta. Az 1703—1704-es kuruc ostromzár a város 
polgárságát kétszeresen is megterhelte, nemcsak a mezőgazdasági munkákat, a 
szüretet, a közlekedést tette lehetetlenné a város határában, hanem egyrészt az 
ostromló kuruc csapatok égették fel a vetéseket, hajtották el a marhákat, másrészt a 
császári csapatok törtek ki a várból élelmet és takarmányt zsákmányolni. Az ostrom 
1704. október 20-ig tartott, amikor Kassa meghódolt Rákóczinak, és a császári 
csapatok elhagyták a várost. Az ostrom alatt a város külső területei elpusztultak.35 

A Csécsi vezette külvárosi iskoláról tudjuk, hogy még 1703 nyarán a diákok között 
„forrongás támad", s jelentős részük a felkelőkhöz csatlakozik.36 Amikor pedig 1703. 
szeptember 2-án Csicseri Orosz Pál kuruc tábornok Sárospatakot elfoglalja, a kassai 
diákok seniora, Gönyüi András megy Patakra, hogy a diákság nevében átvegye a 
kollégiumot, s e tényről a tábornoktól írásos megerősítést kap.37 November elején a 
kassai iskolának már olyan kevés hallgatója van, hogy Csécsi az oktatást beszünteti. 
Még továbbra is ott tartózkodik családjával és hat diákkal, fegyverzajban és 
ágyúzás közepette, 1704. január 5-én azonban kénytelenek elhagyni az iskolát. 
,,Május hónapban az (iskola) utcája is leromboltatik. (Csécsi) az iskolát szorgalma
san vezette és a nagyobb számú ellenségtől, akik le akarták rombolni, védte egészen 
augusztus 10-ig, amikor a hadszertár elesett és október 20-ig, amikor a város 
kapitulált"38 — írta ifj. Csécsi János apja életrajzában. I t t az életrajz egy kissé 
homályos, mert nem közli, hogy honnan és milyen módon védte Csécsi az iskolát, ha 
már elhagyta — szerencsére azonban ezekről az eseményekről más források is 
beszélnek. 

Czegle Imrének Ráday Pál és a sárospataki kollégium című tanulmányából 
idézünk: „Ugyancsak fontos mozzanata a Kollégium történetének az az esemény, 
mely az 1710-es évek után kérvényekben, beadványokban, fellebbezésekben 
gyakran szerepel, hogy ti. amikor a kurucok Kassát körülzárják, a város 
külterületén álló iskolából Csécsi János professzor néhány diákjával a várparancs
nok engedélyével a várban kap szállást és védelmet. A várat a kurucok 1704. október 
31-én foglalják el. Nem tekintjük véletlennek sem azt, hogy ,,egy diák" veszi vissza a 
Kollégiumot a kurucoktól, sem azt, hogy Csécsi János professzor Kassán a várban az 
osztrákok védelmét kéri. Mindkét eseményben olyan politikai fogódzót vélnek 
felfedezni az iskola vezetői, amelyekre hasznosan hivatkozni lehet a jövő alakulása 
szerint."39 

Az 1705-ben Sárospatakra visszatért kollégiumnak a Rákóczi-szabadságharc 
bukása után nagy szüksége is lett a már elhunyt professzor tettekkel bizonyított 

35 SZARÓ Adorján: / / . Rákóczi Ferenc Kassa múltjában. Kassa 1906. 9. 
38 HORVÁTH i. m. 362. 
37 CZEOLE Imre: Ráday Pál és a sárospataki kollégium = Ráday Pál 1677 1733. Előadások és 

tanulmányok születésének 300. évfordulójára. Szerk. ESZE Tamás. Bp. 1980. 197 233. 200. 
38 HORVÁTH i. m. 362. 
39CZE<:LEÍ. m. 201. 
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,,királyhűségének" a hangoztatására. Az ottani jezsuiták sürgetésére a vármegye 
már 1711. március 6-án kísérletet tett a pataki kollégiumnak a reformátusoktól való 
visszavételére. Füleki András professzor ellenállt a kísérletnek, és levélben fordul a 
bécsi ágenshez, hogy eszközölje ki a kollégium megmaradását Patakon: Kassán 
ugyanis elpusztult az iskolájuk épülete, nincs hová menniök. Május 21-én aztán a 
kollégium meg is kapja a királyi oltalomlevelet: ,,az iskola Patakon maradhat 
mindaddig, míg Kassára vissza nem térhet abba az épületbe, amit a lázadók Kassa 
körülzárásakor elpusztítottak.. . "*° 

Nem követjük tovább a Sárospatakra visszakerült kollégium történetét, hiszen 
célunk csak a kassai református iskola Rákóczi-szabadságharc alatti megszűnésének 
ismertetése volt: az épület lerombolásakor, 1704-ben semmisült meg valószínűleg a 
tipográfia is. Olyan zaklatott korban került a reformátusok tulajdonába, hogy 
nemcsak nyomtatott terméke nem maradt fenn, hanem még csak emléke sem. (Bár 
lehetséges, hogy az utódok emlékezetében a kassai nyomda pusztulása már 
összekeveredett a sárospataki nyomda pusztulásával, amit nagyon is számon 
tartottak.) Ifjabb Csécsi János apjáról írt életrajzában nem említette a tipográfiát, 
de talán nemcsak a véletlenek összecsengése, hogy egy Ráday Pálnak címzett 
levelében (1730) a következőket írja (Czegle Imre szavait idézzük): „sajnálja, hogy 
nem taníthatja fiát, Gedeont, és a Collégiumba hiába várjuk idehozását, pedig szép 
híre elérkezett hozzá. . . Egy nyomda felállításának tervével is foglalkozik, melyre 
nagy szükség lenne, mivel a régi részben Debrecenben a forradalom alatt elpusztult, 
részben az ottaniba beolvadt. Újat kellene venni, úgy tájékoztatták, hogy 1000 Rh 
Ft-ért már lehetne egyet vásárolni. . ."4I 

PAVKRCSIK, TLONA 

Est-ce que les calvinistes avaient une imprimerie à Kassa? 

L'auteur met a découvert de nouvelles données sur la vie et l'activité de János Csécsi, professeur du 
collège calviniste de Sárospatak. Les faits nouvellement découverts sont en connexion avec l'activité de 
professeur, d'imprimeur et d'éditeur de livres de Csécsi lors de son séjour à Kassa. A ce propos, l'étude 
prétend à élucider le sort de la typographie de la ville Kassa pendant le séjour de Csécsi à Kassa. A la base 
des sources nouvelles, l'auteur fait ressortir les moments jusqu'ici obscurs de l'histoire de rimprimerie de 
la ville Kassa au XVIIe siècle. Contrairement à l'opinion antérieure de l'histoire de l'imprimerie, il a réussi 
à prouver le fait que l'imprimerie de Kassa du XVIIIe siècle ne pouvait pas être une continuation directe 
de celle du XVIIe siècle, étant donné que l'imprimerie achetée en 1695 par les calvinistes devait périr à 
l'époque de la guerre de libération de Rákóczi. 

40 Uo. 202—203., SZOMBATHI i. m. 239—240. 
41 CZEULE i. m. 232—233. 
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A 18. századi magyarországi törvény kiadások nyomdai vizsgálata 

Az országgyűlésen hozott törvényeket — királyi jóváhagyást követően — 
kihirdették, vagyis ezeknek az ún. dekrétumoknak szövegét hozzáférhetővé tették. 
Ehhez már korán kitűnő eszköznek bizonyult a könyvnyomtatás. Szomszédaink 
közül a csehek már 1515 óta éltek is ezzel a lehetőséggel. Magyarországon erre csak 
jóval később, 1595-től került sor. Fazakas József vizsgálta meg az 1595 és 1688 
közötti magyarországi dekrétumokat, mindenekelőtt nyomdai eredetüket illetően.1 

E publikáció folytatásaként az alábbiakban kísérlet történik az 1705 és 1796 
közötti hazai törvények artikulusainak nyomdai vizsgálatára. Szükségesnek 
látszott ennek elvégzése, mert a Petrik-féle bibliográfia ide vágó ,,Articuli" címszava 
alatt közölt adatok2 nem csupán hiányosak, de önmagukban is igen nehezen 
áttekinthetőek. Kiderült továbbá, hogy számos utánnyomás, variáns, sajtóhiba stb. 
valóságos bibliográfiai dzsungelt teremtett e nyomtatványok kapcsán, amelyben az 
eligazodás mind több gonddal járt. Ráadásul a 18. századi hazai nyomtatványokra 
vonatkozó bibliográfiai anyaggyűjtés az utóbbi években nem kevés ezzel kapcsola
tos további problémát is napfényre hozott. Mindezek feloldása végett végig kellett 
venni az ebbe a kategóriába tartozó összes kiadást, és pedig — éppen az említett 
számos nyomdai eltérés miatt — lehetőleg minél több példány kézbevétele alapján. 
Magyarországon az 1705., 1707., 1715., 1723., 1729., 1741., 1751., 1765., 1791., 
1792. és 1796. években hoztak törvényeket, amelyek szövegét azután önálló 
kiadványként nyomtatásban is közreadták. A következőkben ezek bibliográfiai és 
nyomdászati áttekintésére kerül sor. 

A hazai törvények nyomtatásban történő megjelentetése eredetileg kizárólag arra 
szolgált, hogy az országgyűlés résztvevőinek ezeket az általuk hozott artikulusokat 
— immár a királyi záradékkal megerősítve — megküldjék. A dekrétumok ilyen 
hivatalos kiadásainak formátuma mindig fólió volt, hiszen ez volt a hivatali 
ügyintézés során használt papír állandósult mérete. E kiadványok beosztása a 16. 
század vége óta teljesen azonos. A király bevezetője közli, hogy az általa összehívott 
országgyűlésen a rendek az alábbi artikulusokat hozták, amelyet jóváhagyás végett 
elébe terjesztettek. Ezt követi maguknak a törvényeknek a szövege. A nyom
tatványt az uralkodó megerősítése zárja. A hivatalosan szétküldött példányok 
végére a király, a kancellár és a titkár aláírása mellé pecsét is került a szöveg hiteles 
voltának igazolására. A címlap nélkül készített nyomtatvány üres levélpárból álló 

1 Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1965 1966. 158—167. 
2 PKTRiKGéza: Magyarország bibliographiája. 1712-1860. II. köt. Bp. 1888. 120—122. és V. kot. Bp. 

1971. 37—38. 
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papír-borítást kapott, amelyen olvasható a kézírásos címzés. Ez az országgyűlés 
tagjainak egyikének szólt, akár természetes (pl. az egri püspök), akár jogi személy 
(pl. Buda városa) volt az. 

A 16. és 17. századnak ezt a gyakorlatát megtartották a 18. században is. Az egész 
csak annyiban módosult, hogy ekkor már többnyire címlapot is nyomtattak a 
törvénykiadáshoz, és a címzést ennek aljára írták. 

Az összes ilyen aláírásokkal és pecséttel ellátott példány országgyűlésenként 
mindig azonos kiadásból való. Tehát mindig csak egy hivatalosan közreadott 
nyomtatvány volt. Az ezt előállító műhely megválasztása az uralkodó szem
pontjából a magyarországi dekrétumok esetében igen fontos volt. A megbízható 
tipográfia biztosítékot jelentett egyfelől a törvények szöveghűségére, másfelől 
lehetőséget nyújtott az udvarnak az esetleges utólagos módosításra, magyarán 
hamisításra. Ez történt az 1604. évi hírhedt 22. artikulus esetében.3 Ezek után nem 
csoda, hogy egyetlen 1619. évi esettől eltekintve, amikor is Nagyszombatban 
állítottak elő,4 a 16 és 17. század összes magyarországi dekrétumának hivatalos 
kiadását mindig külföldön — amint ezt Fazakas megállapította, előbb Prágában, 
majd Bécsben5 — készítették, de mindenkor a nyomdahely feltüntetése nélkül. 

A Rákóczi-korszak 

Az előzményektől több vonatkozásban is eltérő a 18. század első nyomtatott 
dekrétuma, aminek a magyarázata a történelmi helyzetben kereshető. A Rákóczi 
vezette szabadságharc során először az 1705 őszén tartott szécsényi országgyűlés 
határozatai jelentek meg nyomtatásban. A fólió formátumban előállított kiadás hat 
számozatlan levelet tartalmaz, amelynek élén hosszú latin cím olvasható: „Articuli 
inclytorum regni Hungáriáé statuum et ordinum pro libertate confoederatorum in 
generali eorundem conventu, ad oppidum Szecseny pro prima mensis Septembris 
anni millesimi septigentesimi quinti indicta conclusi".6 Ezt közvetlenül követi a 19 
artikulus szövege magyarul. Ez eltér minden korábbi magyarországi 
törvénygyűjteménytől, mert azok eddig mindig latin nyelvűek voltak. Egyedül az 
erdélyi fejedelemség dekrétumainak szövege volt magyar nyelvű a 17. században. A 
szécsényi országgyűlés nyomtatott határozatai nem tartalmazzák a különben az 
ilyen jellegű hazai kiadványoknál mindig alkalmazott bevezető és bezáró uralkodói 
megerősítést latin nyelven. Az ezt hitelesítő pecsétnek és aláírásoknak pedig még 
helye sincs. Úgy tűnik, hogy a Habsburg uralom ellen fellázadt rendek e vonatkozás
ban szakítottak az előzményekkel, ill. Rákóczi sem kívánta feltehetően a dekrétum 
uralkodói hitelesítését ekkor elvégezni. Beosztásában tehát inkább tudósításnak 
tűnik, mint szigorú értelemben vett hivatalos kiadványnak.7 

» Vö. 1. jegyzet 164—165. 
4RMNy 1192. 
8 Vöi 1. jegyzet. 
• Magyar Könyvszemle 1924—1925. 96. 
7 HriiAY Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi 

Könyvtárban. 1480—1718. Bp. 1948. 1129. sz. 
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A két évvel később, 1707 nyarán Ónod mezején tartott, következő országgyűlés 
határozatai már a hagyományoknak megfelelő formában kerültek ki a sajtó alól: 
latin nyelven, a szokásos bevezetővel és záró formával, a vezérlő fejedelem 
pecsétjével, valamint az ő, a kancellár és a titkár aláírásával.8 A fólió alakú 
nyomtatvány öt levelet tartalmaz.9 Ugyanezt a törvénygyűjteményt magyar 
fordításban is kinyomtatták10 hat levél terjedelemben.11 A formai hagyományokhoz 
történő visszatérésből talán a jogi folyamatosság hangsúlyozása olvasható ki, míg a 
magyar fordításból a kuruc dac. 

A Rákóczi-korszak három említett artikulus-kiadásának egyike sem tünteti fel a 
nyomtatás helyét, ami a hivatalos kiadványok jellegzetes sajátossága. A tipográfiai 
kiállításuk alapján mindhárom dekrétumot ugyanabban a műhelyben állították elő. 
E jelekből a lőcsei Brewer-nyomda sajátosságai ismerhetők fel.12 Beleillik ez a 
megállapítás az eddigi ismeretek közé, hiszen ezekben az években számos kiadvány 
készült ebben a szepességi városban, amely mind Rákóczit és szabadságharcát volt 
hivatott támogatni. Az természetes, hogy e forradalmi években a szabadságért a 
Habsburgok ellen egyesült magyar rendek által hozott artikulusok az ország 
területén jelentek meg nyomtatásban. 

A hivatalos kiadások 

A fentiek után nem meglepő, hogy a Rákóczi-féle szabadságharcot követő első, 
1715. évi törvények hivatalos kiadása, amelyet immár újra a Habsburg király 
hagyott jóvá, és továbbra sem visel impresszumadatot, a nyomdai kivitele alapján 
egyetlen hazai műhellyel sem volt azonosítható.13 A 134 lapot tartalmazó 
nyomtatvány14 első lapjának tetején a császári sas fametszete látható. Pontosan 
ugyanez a könyvdísz fellelhető Johann Georg Schlegel, bécsi egyetemi nyomdász 
egyik kiadványában.15 A svájci származású tipográfus 1693-tól dolgozott a 
császárvárosban egészen 1716-ban bekövetkezett haláláig.16 Tehát a bécsi udvar 
továbbra is egy hozzá közeli műhelyt választott a magyarországi dekrétumok 
hivatalos kiadásának elkészítésére. 

Fazakas már a korábbi korszakban megfigyelte, hogy a hivatalos kiadás egyes 
példányai címzés, aláírás és pecsét nélkül maradtak fenn.17 Kézenfekvő, hogy nem 
csupán az országgyűlés néhány száz tagjának volt szükséges ismerni a törvényeket, 
akik ennek hivatalos példányát megkapták. így komoly igény volt — különösen a 

8 HUBA Y i. m. 1159. sz. 
» Magyar Könyvszemle 1896. 76. — SZTRII'SZKY II. 2725/274. 

10 HUBAY i. m. 1160. sz. 
" RMK. I. 1735. 
12 E meghatározás Ecsedy Juditnak köszönhető, amit a lőcsei nyomdászat szakértője, Paverosik Ilona 

megerősített. 
13 Pl. OSzK 400.380(1). 
14 PETRIK i. m. I. 120. Hely és nyomda nélkül. 
15 1701. évből - OSzK 403.206 )(2a. 
16 DURSTMÜLLER, Anton: 500 Jahre Druck in Österreich. [Wien 1983.] 122 124. 
17 1. jegyzet 158. 
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jogászok körében —, hogy a szöveget mielőbb kézbe vehessék, ill. munkájuk során 
tanulmányozhassák. A 18. században azután már tudatosan felkészültek a 
nyomdászok arra, hogy a dekrétumokat nem hivatalos formában is közreadják. 
Ehhez azonban az utolsó lap szedésén igazítottak: az uralkodó, a kancellár és a titkár 
nevét ,,m. p ." (manu propria) megjelöléssel kinyomtatták, míg a pecsét helyét a ,,L. 
s." (Locus sigilli) betűkkel jelölték. Ez utóbbi betűket leggyakrabban (egyes vagy 
kettős) körbe — esetleg koszorúba — foglalva fametszettel állították elő. Az 
utánnyomások — a hivatalos kiadásnál rendszerint alkalmazott írópapírral 
szemben — mindig az olcsóbb nyomópapírra készültek. 

A most megvizsgált 1715. évi hivatalos kiadás esetében a bécsi nyomdász is 
igyekezett a fent körvonalazott módon ugyanazzal a szedéssel kielégíteni a 
rendekhez nem tartozó személyeknek a törvényszöveg iránti igényét. Ennek 
kapcsán a nem hivatalos jelleget azzal is hangsúlyozta, hogy e példányokhoz 
címlapot készített ,,Articuli diaetae Posoniensis anni M.DCC.XV." címmel.18 

Schlegel a nevét a nem hivatalos változaton tehát nem tüntette fel. A kiadvány 
előállítóinak magatartása azonban e téren a későbbiekben módosult. A következő, 
1723. évi artikulusok szövege száz lap terjedelemben „Viennae Austriae, typis et 
sumptibus Joannis Baptistáé Schilgen" megjelöléssel látott napvilágot az elébe 
ragasztott címlapon.19 A három aláírás és a pecsét a végén nyomtatva van, a szöveg 
első lapjának tetején ismét a császári sas nagy fametszete látható, amely azonban 
eltér az 1715. évi hivatalos kiadás kapcsán fentebb említettől. 

Címlap és ennek következtében szükségszerűen impresszum nélkül maradt fenn 
két példánya e kiadványnak,20 ahol mindhárom aláírás és a pecsét a végén 
ugyancsak nyomtatott, de a szöveg élén álló fametszet az előbbinél jóval kisebb sast 
ábrázol és ráadásul keretben. E könyvdísz méretének eltérő volta miatt az első és 
második lap szövegét másképpen kellett szedni, mint a fentebb ismertetett és 
impresszumos kiadásban.21 

Az 1723. évi törvények hivatalos kiadása, ahol az aláírások és a pecsét kézzel 
készült, címlapjának alján — mint a hivatalos kiadások mindig — nem visel 
impresszumot, hanem helyére a címsorokat követően a kézzel történő címzés 
bevezetőjeként a ,,Pro" szót szedték. Különben mindenben megegyezik az előző 
bekezdésben ismertetett nyomtatvánnyal.22 Ezek után tehát bizonyos, hogy ezt a 
hivatalos kiadást is Bécsben állították elő.23 Johann Baptist Schilg(en) ugyancsak a 
bécsi egyetem nyomdásza volt az 1720 és 1743 közöti időben.24 A szedést 
felhasználta, hogy az artikulusok szövegének nyomtatott aláírású és pecsétű, nem 
hivatalos kiadását is megjelentesse. Ennek egy részénél azután a szöveg első 
lapjának élén álló fametszetet megváltoztatta, ami miatt az A, levél mindkét 
lapjának szövegét újra kellett szedni. 

» Pl. OSzK M 34.107/1715. 
19 PETRIK 1. 120 pl. OSzK 27.624/1723a. 
20 OSzK 155.627 és 27.624/1723b. 
21 PETRIK V. 37. 
22 Pl. OSzK 400.376. 
23 PETRIK T. 120 és V. 37 „h. ny. n." megjelöléssel közölte. 
24 Dl'RKTMÜLLER i. m. 120. 
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Az időrendben immár harmadik, 1729. évi törvények hivatalos kiadását is 
Schilg(en) állította elő Bécsben 56 lap terjedelemben és — természetesen ez 
alkalommal is — az impresszum feltüntetése nélkül.29 Előkerült azonban ennek nem 
hivatalos változata is,26 amelynek címlapján olvasható: „Viennae Austriae, typis et 
sumptibus Joannis Baptistáé Schilgen". — A bécsi nyomdász tehát — ez 
alkalommal is, akár csak hat évvel korábban — saját vállalkozásában jelentette meg 
ezt a nem hivatalos változatot, amihez — csupán minimális új szöveg beiktatása 
mellett — teljes egészében fel tudta használni az udvar által megrendelt, hivatalos 
változat szedését. 

1741-ben gyűltek legközelebb össze a rendek Pozsonyban törvényalkotásra. A 
dekrétum hivatalos kiadása ez alkalommal 87 lapot tartalmaz, de impresszumot — 
szokás szerint — ez alkalommal sem.27 Váratlan módon nem volt fellelhető ebből a 
már megszokott, párhuzamos, nem hivatalos kiadás. A rendhagyó jelenség 
magyarázata az, hogy ez alkalommal nem valamelyik hivatásos, bécsi magánti-
pográfiában állították elő a törvények hivatalos kiadását, hanem a nagyszombati 
egyetem nyomdájában.28 Ismeretes ugyanis az 1741. évi törvények egy másik fólió 
alakú kiadása, amely nyomtatott neveket és pecsétet visel a végén, azonban csak [4] 
31 fi] lap terjedelmű, tehát jóval rövidebb a hivatalosnál.29 Ez címlapján a 
„Tyrnaviae, M.CC.XLT typis Academicis Societatis Jesu" megjelölést viseli.30 Ez és 
a hivatalos kiadás nyomdai sajátosságai megegyeznek egymással, csak a hivatalost 
ünnepélyes eleganciával lazán, míg a nem hivatalosat a terjedelmet csökkentve 
szorosabban szedték. Ez utóbbinak az oka aligha az eladási ár csökkentésének 
szándéka, hanem inkább az a törekvés lehetett, hogy a szorosabb szedés 
vonatkozásában ne térjen el a többi évek nagyszombati törvény kiadásaitól, 
amelyekről a későbbiekben lesz szó. 

Az impresszummal ellátott, nem hivatalos kiadás címlapját követően olvasható 
Mária Terézia 1741. november 16-án kelt oklevelének szövege, amelyben a 
nagyszombati nyomda részére az országgyűlés artikulusainak kinyomtatására öt 
évre terjedő privilégiumot engedélyezett. E kizárólagos jog elnyerésének az volt a 
feltétele, hogy a jezsuiták egyetemi nyomdája a szétosztásra szolgáló hatszáz 
példányt ingyenesen állítja elő.31 Talán a korábbinál nyilván magasabban 
megszabott példányszámnak tudható be, hogy akad olyan példány is ebből a 
hivatalos kiadásból,32 amely aláírás nélkül üresen maradt. Ilyen jelenség a korábbi, 
bécsi kiadások esetében eddig még nem volt tapasztalható. 

Véget ért tehát ekkor az az évszázados gyakorlat, hogy a magyar országgyűlés 
által hozott artikulusokat a Habsburg uralkodók adminisztrációja külföldön 
nyomtatta. A változás okát — a már említett ingyen példányok szolgáltatása 
mellett — az igen mozgalmas 1741. év politikai eseményeivel lehet magyarázni. A 

26 PETRIK I. 120 — „H. és ny. n." — pl. OSzK 504.511. 
26 PETRIK I. 120 pl. OSzK 27.624/1729. 
27 PETRIK I 121. ,,H. és ny. n." 
28 Pl. OSzK 23.482/1741. 
29 PETRIK I. 121. 
30 Pl. OSzK 32.641/1741 2°. 
31 IVANYI Béla—GÁRDONYI Albert: A királyi magyar egyetemi nyomda története. Bp. (1927) 77. 
32 Pl. OSzK 23.482/1741:3. 
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fiatal uralkodónő — első fia, a későbbi II . József március 13-án történt megszületését 
követően — élete legszorongatottabb helyzetébe került. A magyar rendek 
Pozsonyban június 24-én hozták meg a törvényeket, majd a következő napon — 
éppen az első artikulus értelmében — meg is koronázták Mária Teréziát. Az északról 
és nyugatról egyaránt szorongatott királynő részére a rendek szeptember 11-én 
ajánlották fel segítségüket (,,vitám et sanguinem"), amely azután hatásosnak is 
bizonyult az uralkodóház számára. így akár politikai gesztusnak is felfogható a 
magyar törvényeknek az ország területén történő kinyomtatására adott privilégi
um. 

Ügy látszik, hogy a fiatal uralkodónőt környezete kímélni kívánta. Ennek 
tudható be, hogy 1741. évi törvények hivatalos kiadásában a királyi aláírás nem 
kézzel írt, hanem azt — meglehetősen maszatos — bélyegzővel állították elő. A 
kézírás látszatát azzal igyekeztek elérni, hogy a még nedves pecsété lést beporozták, 
amelynek csillámló szemcséit egyes példányok a mai napig is megőrizték. 

A fentiek után joggal lehetett volna feltételezni, hogy a következő, 1751. évi 
törvényeket is a jezsuiták egyetemi nyomdájában készítették. Gulyás Pál úgy tudta, 
hogy az említett privilégium 1741-től 1765-ig volt érvényben.33 A kötelező módon 
impresszum nélkül elkészített, 1751. évi törvénykiadás terjedelme 45 lap.34 A 
nyomdai kiállítás alapján történő azonosítás35 azonban nem volt lehetséges a 
nagyszombati műhely termékeivel. Előkerült azonban ezeknek az 1751. évi 
artikulusoknak a korábbi bibliográfiákból ismeretlen kiadása, amelynek címlapján a 
,,Posonii, ex typographia Joannis Michaelis Landerer" szöveg olvasható.36 Össze
vetés alapján megállapítható volt, hogy ez a hivatalos kiadásnak általános 
terjesztésre szánt változata, ill. a pecséttől eltekintve, tökéletesen megegyezik 
egymással a két nyomtatvány. Megtörtént tehát első alkalommal a történelem 
során, hogy a magyar törvények hivatalos kiadását ugyanabban a városban 
nyomtatták ki, ahol a dekrétumot alkották. 

A hivatalos nyomdász személyében beállott, nem várt fordulat feltehetően azzal 
magyarázható, hogy a nagyszombatiak és a helytartótanács között feszültség 
keletkezett a negyvenes években. 1743-ban,37 negyven évre szóló szabadalmat nyert 
az Egyetemi Nyomda a „Corpus Juris" további megjelentetésére. A privilégiumban 
a hatóságok kikötötték, hogy a törvényekhez fűzött megjegyzéseket és a korábban 
nyomtatásban még közre nem adott szövegeket cenzúrára be kell mutatni nekik. A 
jezsuiták merő formaságnak tekintették ezt a megszorítást, hiszen a „Corpus juris" 
új, Szegedi János által gondozott, igényes kiadását már a privilégium elnyerése előtt 
kinyomtatták. Az így előzetes cenzúra nélkül készült példányok forgalomba 
hozatalát a helytartótanács a legélesebben elítélte, sőt a már megadott privilégium 
megvonásával fenyegetett.38 

33 Magyar Könyvszemle 1944—1945. 127. 
S 4 PETRIK I. 121. 
35 Pl. OSzK 23.482/1751. 
38 Pl. OSzK 490.836. 
37 IvANYi—GÁRDONYI (i. m. 77.) július 12-ét írt, míg Csekey István június 9-ét (Werbőczy István. 

Kolozsvár 1941. 174.). Ez utóbbi dátum olvasható a privilégium szövegének végén, amely az 1751. évi 
nagyszombati Corpus Juris-kiadás elején áll (Petrik I. 445 és V. 102). 

38 IVANYI—GÁRDONYI i. m. 77. 
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A nagyszombatiakkal szemben azonban az illetékesek Landerer tevékenységével 
nyilván elégedettek lehettek, mert 1765-ben megismétlődött a másfél évtizeddel 
korábbi eset: Pozsonyban Landerer nyomtatta ki a hivatalos törvénykiadást, 40 
lapon ismét csak impresszum nélkül.39 Ugyanennek nem hivatalos változata 
,,Posonii, typis Joannis Michaelis Landerer" impresszummal jelent meg.40 

A szakirodalom már korábban — ellentétben az 1751. évi esettel — számon 
tartotta, hogy Landerer 1765-ben elnyerte a pozsonyi artikulusok kinyomtatásának 
privilégiumát, amely ellen Nagyszombat hevesen tiltakozott. Végül is a helytartó
tanács 1765. május 23-án úgy döntött, hogy a privilégium Landereré, de az 
Egyetemi Nyomda „Corpus Juris" kiadásaiban a törvények szövegét azért 
közreadhatja.41 A nagyszombatiak éltek is ezzel a lehetőséggel már az 1751. évi 
dekrétum szövegének megjelentetésével, amikor azt külön füzetben (Ggg4 + Hhh1) 
folytatólagos lapszámmal (417—426) nyomtatták, majd az 1751. évi Corpus Juris 
kiadásukhoz csatolták.42 Ugyanígy jártak el az 1765. évi artikulusok esetében is, 
amikor a füzet (Hhh2-7) lapszámozása (427—438) tovább folytatta az előbbi 
pótlást.43 Gulyás szerint Landerer 1765. évi privilégiuma öt esztendőre szólt.44 

Bükyné Horváth Mária ehhez hozzáfűzte, hogy „ettől kezdve a pozsonyi Landerer-
nyomda fő kereseti forrása az országgyűlési kiadványok nyomtatása lett".45 Ezt 
talán úgy lehetne pontosabban fogalmazni, hogy Landerer meggazdagodásának 
alapja általában a hivatalos nyomtatványok előállítása volt, éspedig már 1751-től 
kezdve. 

Immár negyedszázados szünet után 1790-ben Budán kezdte meg, majd 1791-ben 
Pozsonyban fejezte be az országgyűlés legközelebbi ülésszakát. A hivatalos kiadást 
— az íratlan szabályoknak megfelelően impresszum nélkül — ez alkalommal is a 
pozsonyi Landerer-műhely állította elő 29 számozatlan levél terjedelemben.46 Ez a 
kiadás eddig bibliográfiailag ismeretlen volt, mert Petrik47 a ,,Posonii, typis Joannis 
Michaelis Landerer, de Füskut" megjelölésű, és 30 levélből álló nem hivatalos 
kiadást tartotta hivatalosnak. Az impresszumos példányok, bár azok a hivatalossal 
egyértelműen azonos szedésről készültek, azonban nem eredeti, hanem nyomtatott 
aláírásokat és pecséthelyet viselnek, tehát nem hivatalosak. 

Összevetve a hivatalos kiadást az említett impresszumos, nem hivatalos 
példányokkal, több eltérés is ismerhető fel a kiadvány elején és végén. Először is a 
címlap aljára a fent leírt impresszum került. E ponton rögtön két változat is 
megkülönböztethető. Az elsőben a nyomdász második keresztnevéből hiányzik a 
,,C"-betű.48 Nyilván ezt észrevéve módosítottak a szedésen. A megigazított 
impresszumba bekerült tehát a hiányzó betű, és ugyanakkor Landerer neve után 

*• PETRIK I. 121. — „H. és ny. n." 
40 PETRIK V. 37. — pl. OSzK 23.477/1765. 
41 IVÁNYI—GÁRDONYI i. m. 90. 
42 Pl. OSzK 502.859/11. 
43 Pl. OSzK 502.859/11. 
44 Magyar Könyvszemle, 1944—1945. 127. 
45 Magyar Könyvszemle 1966. 17. 
49 Pl. OSzK 23.482/1791. 
47 PETRIK I. 121. 
48 Pl. OSzK 601.554(6). 
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pedig vessző, ahogy ezt Petrik említett leírása is tartalmazza.49 Feltehetően ezzel 
párhuzamosan korrjgálták az A2b lap őrszavát ,,Prae"-ről ,,Ar'?-ra.50 A hivatalos 
kiadásban ugyanis ezt a lapot rögtön a , ,Praefatio" kezdetű B2a jelű lap követi, amíg 
a nem hivatalos változatban megtalálható a Bx levél is, amelyen a dekrétumok 
szokásos, belső címszövege olvasható (,,Articuli dominorum, praelatorum. . . " 
kezdettel).503 A hiányos keresztnevű címlap mellett tehát az első ív végén álló őrszó is 
hibás volt, hiszen a B! levél betoldásával és rajta az „Articuli" kezdetű címlappal a 
,,Prae" őrszó meghaladottá vált. 

Ismeretes azonban olyan kiadás is, amely végig új szedésben közli a nem hivatalos 
kiadás teljes szövegét.51 A cím négysornyi szövege betűinek összmagassága ez 
alkalommal azonban csak 99 mm, ellentétben a korábbi kiadásban tapasztalható és 
a hivatalossal megegyező 106 mm-el. Ennél könnyebben is felismerhető az első ív új 
szedése az A2b lap utolsó előtti sorának végén, ahol itt ,,tam" olvasható, szemben az 
ezt megelőző kiadványban álló ,,ob"-bal. Minden további füzetben is jól meg
különböztethető eltérés mutatkozik a két kiadás közöt.52 

A fenti, amúgy is meglehetősen összetett helyzetet tovább bonyolítj i l clZ cl 
körülmény, hogy számos példányban53 a két kiadás füzetei keverten fordulnak elő. 
Különösen tarka a kép az első két ív esetében, míg a ,,C—H" füzetek a későbbi, az 
, ,I—P" jelűek pedig a korábbi szedésből származnak.54 

Összefoglalva a fentieket arra a következtetésre lehet jutni, hogy az 1791. évi 
dekrétum hivatalos szövegét az impresszummal és a B, levéllel — rajta a belső 
címlappal — kiegészítve készítették el először. Az igazítások kapcsán támadt 
sajtóhibákat utóbb korrigálták. Később az egészet újra kiszedték és új kiadásban 
adták közre. A vegyes példányok összetételéből arra lehet következtetni, hogy a 
törvénygyűjtemény korábbi kiadásának második felében a példányszámot emelték, 
míg az első részhez a későbbi kiadvány íveit vették igénybe. Mindez gyors 
egymásutánban történhetett, amire a fentieken kívül még több jel utal. A címlápon 
az impresszum felett látható vonal valamennyi kiadásban és változatban azonos 
módon szakad meg. Az „Articuli" kezdetű belső címlap a B,a lapon minden 
példányban azonos szedésből származik, amit a 8. sor közepén álló hibás ,,N"-betű is 
bizonyít. A példányszám módosítása azzal állhat összefüggésben, hogy az 
1790/1791. évi országgyűlés alkalmával fordult elő első alkalommal, hogy nemcsak 
annak törvényeit, de az üléseken elhangzott beszédek szövegét tartalmazó 
jegyzőkönyvet — az ún. országgyűlési irományokat — is közzéadták nyomtatott 
formában, sőt még magyar fordításban is. Ezekhez kötve található a Landerer-féle 
törvénygyűjtemény számos példánya.55 Ez a vállalkozás azután nyilván jelentős 
számú további példányokat igényelt az 1791. évi törvények szövegéből. 

49 PETRIK I. 121. 
30 Pl. OSzK 34.107/1791. 
Boa A dekrétumnak ez az évszázados hagyományokra visszamenő belső címe első ízben az 1765. évi 

kiadásból maradt ki, amikor azonban ezt a nem hivatalos változatban sem pótolták. 
51 Pl. OSzK 23.477/1791. 
52 Álljon itt példának csak a befejező aláírások után álló, és a „manu propria" szavak rövidítéséül 

szolgáló betűkben tapasztalható eltérés: a korábbiban itt „m. pr.", a későbbiben „m. p ." látható. 
53 Pl. OSzK 16.842/1/1790—1791b. 
S 4P1. 16.842/2/1790—1791b. 
55 Pl. Országos Levéltár f 37/1791. 
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Az 1792. évi budai országgyűlés által hozott törvények hivatalos kiadása — 
természetesen impresszum nélkül — 13 számozatlan levélen látott napvilágot.58 

Ennek két változata is ismeretes, az egyiket a király sajátkezűleg írta alá,57 amíg a 
másikon a király neve nyomtatásban olvasható.58 Azonban a pecsét, továbbá a 
kancellár és a titkár aláírása az utóbbiakon is eredeti. Úgy tűnik, hogy ezzel a 
megoldással Ferenc királyt akarták kímélni. Valóban nem egészen az uralkodói 
méltósághoz tartozik azonos szövegű nyomtatványok százainak aláírása, amint 
erről az 1741. évi törvénykiadás kapcsán a fentiekben már szó esett. 

Impresszummal ellátott fólió alakú kiadása az 1792. évi artikulusoknak eddig 
nem került elő, amelynek alapján egyértelműen bizonyítható lenne a tipográfus. A 
felhasznált nyomdai anyag azonban meggyőző azonosságot mutat az 1791. évi 
törvényekével. Tehát több mint négy évtizeddel az első törvény kiadása után 
ugyanaz a Landerer János Mihály állította elő 1792-ben is a hivatalos kiadást, mint 
1751-ben. Rendkívül figyelemreméltó teljesítmény ez. Landerer azonban nem 
csupán ebben a vonatkozásban, hanem szinte minden tekintetben messze kimagas
lik Magyarországon a 18. század második fele nyomdászatának történetében. 

Pozsonyban tartották ismét a következő országgyűlést 1796-ban, amelyik egyben 
az utolsó volt a 18. században. Az impresszum nélküli, mindössze öt levelet 
tartalmazó hivatalos kiadásnak59 most is két változata ismert: az egyikben a király 
saját kezűleg írta alá nevét,60 a másikban ugyanez nyomtatva olvasható.61 Az ezzel 
párhuzamosan készült, nem hivatalos kiadása ennek a dekrétumnak nem ismeretes. 
Tipográfiai kivitele alapján megállapítható volt, hogy azt az immár Budán működő 
Egyetemi Nyomdában állították elő.62 Tehát 1741 után több mint fél évszázaddal az 
időközben a jezsuitáktól állami tulajdonba vett officinában látott ismét napvilágot 
az artikulusok hivatalos kiadása. Erre nyilván úgy kerülhetett sor, hogy Landerer 
János Mihály 1795-ben elhunyt, akinek nevéhez fűződött négy évtizeden át az 
országgyűlések hivatalos határozatainak kinyomtatása. 

Érdemes felfigyelni arra a körülményre is, hogy az 1791. évi dekrétumot követően 
már egyetlen magyar törvénygyűjtemény sem készült fólió formátumban általános 
terjesztés céljára. Csakis a hivatalos kiadást állították elő ettől kezdve ebben a 
hagyományos, nagy méretben. Az artikulusoknak ez az alakja, amely a gyakorlat
ban már a korábbi évtizedekben is nehézkesnek bizonyult, a 18. század utolsó 
évtizedében a nagyobb méretű papírívek elterjedésével végleg alkalmatlannak 
bizonyult, és ezért 1791 után meg is szűnt. 

PETRIK I. 121 — „H. és ny. n." 
Pl. OSzK 23.482/1792. 
Pl. OSzK M 23.482/1792a. 
PETRIK 1. 121. 
Pl. OSzK 23.482/1796. 
Pl. Wien ÖNB*44.0.26. 
A meghatározást Paveresik Ilona volt szíves elvégezni. 
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A fólió alakú utánnyomások 

Amint erről a fentiekben szó esett, az 1741. évi hivatalos kiadás előre kikötött 
hatszáz példányát a nagyszombati nyomda teljes egészében átadta a kormányszer
veknek. Az általános terjesztés céljaira új, szorosabb szedésben adta ki ugyanezt a 
szöveget,63 hogy privilégium alapján a korábbi „Corpus Juris" kiadásaihoz 
csatolható legyen. Az Egyetemi Nyomda ugyanis először 1696-ban jelentette meg a 
magyarországi törvényeknek teljes gyűjteményét, amely egyike a legnagyobb 
példányszámban fennmaradt 17. századi hazai nyomtatványnak.64 Miután az 1715., 
1723. és 1729. évi dekrétumok hivatalos kiadásait Bécsben nyomtatták, a 
nagyszombati műhely arra kényszerült, hogy ezek szövegét maga is kinyomtassa. 
Ilyen módon ugyanis folyamatosan, naprakész állapotban tudta eladni a „Corpus 
Juris" kiadását.65 Ennek érdekében — a mai ismeretek szerint — az 1715. évi 
artikulusokat három alkalommal, az 1723. évieket négyszer, míg az 1729. évieket 
legalább három ízben utánnyomtatták Nagyszombatban fólió alakban. Időközben 
az 1696. évi alapkiadást is újra szedték ott, megőrizve azonban az eredeti évszámot. 
Úgy tűnik, hogy ez sokáig e kiadás hitele garanciájának számított az értékesítésnél. 

A fentebb említett tíz különböző fólió alakú és mindig címlapot is viselő 
utánnyomásból mindössze kettőn olvasható impresszum, éspedig az 1715. és 1723. 
évi artikulusok esetében az 1740. évszámmal. Az 1729. évi szöveg két kiadása pedig a 
nagyszombati nyomda egy-egy faktorának nevét viseli. A többi hat kiadvány 
nyomdai azonosítása a nagyszombati megjelöléssel ellátott más kiadások alapján 
történt. Ehhez és az előállítás időpontjának megállapításához elsősorban a 
könyvdíszek és azok állapota szolgált. Különösen fontosnak bizonyult a szöveg élén 
álló, a császári sast ábrázoló, keret nélküli fametszet ép, ill. egyre sérültebb volta, de 
hasznos eligazítást nyújtott még a szövegkezdő ,,N" iniciálé és a pecsét helyét jelölő 
„L. S." fametszet is. E fogódzók segítségével sikerült egyrészt mind a tíz említett 
kiadás nagyszombati voltát egyértelműen bizonyítani, másrészt azok nyomdai 
előállításának meglehetősen pontos időpontját megállapítani. Az alábbiakban e 
vizsgálódások eredményei kerülnek közlésre, eltekintve azonban a következtetési 
láncoknak az olvasó számára terhes, részletes közlésétől. 

Az 1715. évi artikulusoknak időrendben első, nagyszombati utánnyomása 90 
lapot tartalmaz,66 ahol is a szövegkezdő ,,N" iniciálé átlósan sávozott.67 Kinyom
tatására feltehetően még 1715-ben, vagy az azt közvetlenül követő időben került 
sor. Hasonló a helyzet az 1723. évi törvények szövegével, amely a címlevélből és 58 
lapból áll.68 Ez is talán még ugyanebben az esztendőben láthatott napvilágot.69 

• 3 PETRIK I. 121. 
•* RMK. II. 1845. 
65 Egész sor példány maradt fenn, amelyben a kötet végéhez kötve találhatók ezek a későbbi 

törvényszövegek (pl. OSzK RMK. II. 1845. 1,2. és 4. pld.). 
46 PETRIK I. 120. „Tyrnaviae" megjelöléssel, de ez a — különben helyes — kikövetkeztetés nem 

szerepel a nyomtatványon. 
67 Pl. OSzK 504.512. 
4 8 PETRIK I. 120. — „H. és ny. n." 
" Pl. OSzK 23.482/1723a. 
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Az 1729. évi törvénykiadás első nagyszombati megjelentetésére is a kihirdetést 
követően hamarosan sor kerülhetett, mert ez a címlevelén a ,,Tyrnaviae, typis 
Academicis per Fridericum Gall" megjelölést visel. Az ő faktori tevékenysége pedig 
1715 és 1731 közöttről mutatható ki. A címleveletés41 lapot tartalmazó kiadvány70 

bibliográfiailag eddig ismeretlen volt. Nagyjából ezzel egyidejűleg — tehát 1729— 
1730 táján — állították elő a két korábbi törvénygyűjtemény egy-egy újabb 
kiadását. Az 1715. évi szöveg ismét 90 lapon nyert elhelyezést, azonban teljesen új 
szedésben. A legfeltűnőbb eltérés a korábbihoz viszonyítva abban észlelhető, hogy a 
szövegkezdő iniciálé nem visel sávozást.71 Eddig bibliográfiailag a korábbi, azonos 
terjedelműtől nem nyert megkülönböztetést. Az 1723. évi artikulusok második 
nagyszombati kiadásának terjedelme 74 lap.72 Éppen e lapszám tekintetében akad 
változat: ez hol a helyes 74,73 hol pedig hibásan 47.74 

A magyar törvények Nagyszombatban fólió alakban történő utánnyomásának 
következő időpontja a harmincas évek derekára helyezhető. Az 1729. évi szövegnek 
arról a kiadásáról van szó, amely a címlevélen kívül 40 lapot tartalmaz75 és a 
címlapján a következő impresszumot viseli: „Tyrnaviae, typis Academicis per 
Leopoldum Berger".76 Ennek a faktornak nagyszombati tevékenysége datált 
kiadványokból 1732 és 1739 között mutatható ki. Nagyjából ugyancsak a 
harmincas évek közepén láthatott napvilágot, de már az artikulusoknak — most 
említett 1729. évi kiadását követően — az 1723. évi szöveg ugyancsak 74 lap 
terjedelmű kiadása, amely bibliográfiailag eddig ismeretlen volt. De amíg ennek 
korábbi — a fentiekben 1729—1730 tájára helyezett — megjelentetésében a szöveg 
eleje második sorának kezdete ,,ctus", addig ebben a későbbiben ugyanezen a helyen 
„Romanorum" olvasható.77 A két nyomtatvány szövegét végig eltérően szedték, ha 
ez sok esetben első pillantásra csak nehezebben ismerhető is fel. Ezek a most a 
harmincas évek derekára datált kiadások feltehetően összefüggésben állnak a 
„Corpus Juris Hungarici" 1734-ben és 1735-ben Nagyszombatban készült új 
kiadásaival.78 

Ugyancsak a „Corpus Juris" 1740. évi új, nagyszombati kiadásával79 állhat 
kapcsolatban, hogy mindhárom eddig tárgyalt dekrétumot újra kinyomtatták e 
műhelyben. Az 56 lapot tartalmazó 1715. évi címlapján teljes impresszum 
olvasható,80 akárcsak a 44 lap terjedelmű 1723. évi szöveg élén is.81 Akad azonban az 
1729. évi artikulusoknak is egy további kiadása, amely ismét impresszum nélküli és 

70 Pl. OSzK RMK. II. 1845. 1. pld. (6). 
71 Pl. OSzK 504.509. 
72 PETRIK I. 121. — Az itt közölt ,,Tyrnaviae 1723 Typ. acad. Soc. .1 . " nem látható a kiadványon. A 

nyomda helyes kikövetkeztetésével szemben a megjelenés ideje 1729—1730 tájára helyezendő. 
73 Pl. OSzK RMK II. 1845. 3. pld. (4). 
74 Pl. OSzK RMK. II. 1845. 5. pld. (5). 
75 PETRIK I. 120. 
78 Pl. OSzK 504.497. 
77 Pl. OSzK 239.167. 
7 8 CSEKEY i. m. 20. és 21. sz. 
"• CSEKEY i. m. 22. és 23. sz. 
80 PETRIK V. 37. — pl. OSzK 504.495. 
81 PETRIK I. 120. — pl. OSzK 504.496. 
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36 lap terjedelmű.82 A nyomdai ismertető jelek alapján megállapítható volt erről, 
hogy ez ugyancsak 1740 táján látott nagyszombatban napvilágot.83 

Fólió alakban ezeken felül csupán egy további törvénykiadás utánnyomása 
ismeretes, ráadásul jóval későbbről: az 1791. évi artikulusok szövegét a pozsonyi 
Weber-műhely készítette el.84 Petrik közlése85 az 1792. évi dekrétum fólió alakban 
húsz lap terjedelemben impresszum nélküli kiadásáról nem volt eddig példány 
alapján bizonyítható. Talán téves adat. 

Nyolcadrét alakú utánnyomások 

Fólió formátumban az artikulusoknak hivatalos kiadásai, valamint az azokkal 
párhuzamosan megjelentetett és terjesztett változatai mellett a fentiekben felsorolt 
nagyszombati utánnyomások jelentek meg. Kézenfekvő, hogy ez az ünnepélyes 
kihirdetéshez megfelelő alak a gyakorlati életben nehézkesnek bizonyult. A 
kézikönyvként használt testes „Corpus Juris" kiadásokhoz kötve azonban elfogad
ható lehetett. A jogászok napi használatában a vékony és ezért elhajló, önálló, fólió 
alakú füzetekben történő keresgélés aligha volt kényelmes. A 18. századi Magyaror
szágon a törvények szövegének gyakorlati használatára önállóan kizárólag 
nyolcadrét formátumban előállított utánnyomásokat jelentettek meg. 

Ezek közül feltehetően a legkorábbi az 1715. évi dekrétumnak az a debreceni 
kiadása, amely a Miskolci Lévay József Tudományos Könyvtárból került elő.88 

Címlapja, sajnos erősen rongált, de azért kibetűzhető a városnév ,,De" kezdete, 
amely eredetileg kétségtelenül „Debrecen" volt. Alatta az „Impressif 'ésa „Fr" szó, 
ill. töredék olvasható még. A debreceni nyomdászok közül „Ferenc" keresztnevet 
Miskolci Csulyak viselt, aki 1719-ig vezette ezt a műhelyt. A kiadvány tíz 
számozatlan és 173 számozott lapot tartalmaz. Ilyen debreceni nyomtatvány 
ismeretlen volt eddig a bibliográfiákban. Akad azonban pontosan ugyanilyen 
terjedelmű, impresszum nélküli kiadása az 1715. évi artikulusoknak, amelyet már 
Petrik leírt.87 Összevetve ezt a most tárgyalt debreceni kiadással megállapítható, 
hogy a kettő — a címlevél kivételével — teljesen megegyezik egymással. A már 
korábbról ismert változatban a megjelenési adatok nélkül előállított címlevelet 
utólag ragasztották rá a második levélre, így nyilvánvaló, hogy ez a későbbi.88 

Teljesen más szedésben készítették az 1715. évi törvényeknek újabb kiadását, 
amely a „Debreczini recusi anno M.DCC.XXVI." megjelölést viseli, és terjedelme 
[10] 154 [28] lap.80 

Impresszumadatok nélkül, de a nyomdai kivitel alapján egyértelműen Debrecen
ben látott napvilágot az 1723. évi dekrétum [11] 131 [32] lap terjedelemben.90 Az 

82 PETRIK I. 120. „H. és ny. n." 
83 Pl. OSzK 504.506. 
84 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 502.951. 
85 PETRIK I. 121. 
88 Jelzete: A 3088. 
87 PETRIK I. 120. 
88 Pl. OSzK 307.873. 
89 PETRIK I. 120. — pl. OSzK 307.873. 
90 PETRIK I. 120. — pl. OSzK 33.439/1723. 
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1729. évi artikulusokat a rákövetkező esztendőben, 1730-ban adták ki az alföldi 
városban [7] 66 [22] lapon.91 

Levéltári adat alapján került be a szakirodalomba92 az 1715. évi törvények 1729-
ben történt debreceni utánnyomása, amelyből példány azonban a mai napig sem 
került elő. Lehet, hogy ez azonos a fentebb említett 1726. évivel, de az sem zárható 
ki, hogy valóban készült ekkor újabb kiadás, de példányai megsemmisültek, vagy 
lappanganak, amint ez az impresszumos miskolci unikum esetében a legutóbbi időkig 
így volt. 

Ugyancsak mindhárom előbb említett országgyűlés törvényeit névvel megjelöltén 
adta ki a pozsonyi Royer-nyomda, amelynek működése 1718-ban indult. Az 1715. és 
1723. évi törvények címlapjait azonos szedésről állították elő a szükséges igazítással, 
így tehát ezek egy időben, legkorábban 1723-ban készülhettek. A korábbi szöveg 
terjedelme [11] 192 [29] lap, amely azonban a hibás 129 lapszámot viseli.93 Petrik 
emiatt tévedésből kétszer is felvette bibliográfiájába.94 A későbbi dekrétum 
terjedelme [11] 144 [37] lap.95 Az 1729. évi szöveg 87 [9] lap terjedelemben látott 
napvilágot Royernál.96 Azonban Petrik nem vette észre, hogy bár ezek sorról sorra 
azonosak, mégis két egymástól elejétől végéig eltérő szedésű kiadásról van szó. A 
legegyszerűbben észlelhető különbség a két, gyors egymásutánban készült nyom
tatvány között a címlapnak öntött cifrákból összeállított díszítősorban található: 
az egyiknél, amelyik a korábbinak tűnik, közepén kis csillag,97 a másiknál pedig, 
amelyik a későbbi lehet, kettőspont98 áll. 

Nagyszombatban nyolcadrét formátumban is utánnyomták az artikulusokat. Az 
1729. évi Gall faktor nevével látott napvilágot 102 lap terjedelemben.99 A fólió alakú 
utánnyomása kapcsán a fentiekben már szó esett arról, hogy azt Gall 1729—1730 
tájt készítette. Ugyanez az impresszum áll ezen a kis alakú kiadványon is. 
Hiányoznak az Egyetemi Nyomda nyolcadrét formátumú utánnyomásai sorából a 
két legkorábbi (1715. és 1723. évi) törvények. Úgy tűnik, hogy csak az 1729. évi 
artikulusok idején gondoltak ott ilyen kis alakban történő publikálásra. A 
következő kiadvány ebből a nagyszombati sorozatból az 1741. évi, amely a címlap 
tanúsága szerint még ebben az évben elkészült a jezsuiták nagyszombati műhelyé
ben [4] 123 lap terjedelemben.100 Ennek a kiadvány elején és végén két változata 
ismeretes: az egyiknél a címlap díszsora közepén kettőspont látható, a másiknál 
semmi, ill. az utolsó lapon a pecsét helyét jelölő ,,L. S." fametszet az egyiknél a lap 
bal oldalán, a másikon annak közepén áll.101 

91 PETKIK I. 120. — pl. OSzK 307.874. 
" PETKIK V. 37. 
93 Pl. OSzK 33.438(1). 
94 PETKIK I. 120: egyszer 129, másodszor 129, 192 lapszámmal, tehát egyaránt a hibás és a helyesbített 

lapszámmal. 
95 PETKIK I. 120. — pl. OSzK 33.438(2). 
94 PETKIK I. 120. 
97 Pl. OSzK 33.439/1729. 
98 Pl. OSzK 33.438(3). 
99 PETKIK V. 37. — pl. OSzK 32.641/1729 8°. 

100 PETKIK I. 121. 
101 Pl. OSzK 318.814, ill. 32.641/1741 8°. 
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Az 1729. évi törvényszöveg előállításával a győri Streibig-nyomda is próbálkozott 
86 [2] lap terjedelemben.102 Az 1729. évi dekrétum volt különben is az, amelyet a 
legtöbb kiadásban jelentettek meg. Sor került erre Zágrábban is. Érdekes, hogy a 
társországban készített nyomtatvány formátuma eltér a magyarországiakétól: 
nyolcadrét helyett negyedrét alakban látott napvilágot 1730-ban Johann Weitz 
műhelyében. A bibliográfiailag eddig ismeretlen kiadvány terjedelme 102 lap.103 

Az 1715., 1723. és 1729. évi magyarországi dekrétumokat összefoglalóan 
publikálták negyedrét formátumú kötetben 187 lapon.104 A nyomdai sajátosságok 
arra utalnak, hogy e kiadvány is a zágrábi Weitz nyomdában látott napvilágot. 
Petrik105 úgy tudta, hogy ezt Szegedi János ,,Tripartitum"-a 1736-ban Zágrábban 
megjelent művének függelékeként adták közre. Álláspontját megerősíteni látszik, 
hogy a példányok többsége108 Szegedi említett művével egybekötve maradt fenn. Az 
impresszum nélkül középre rendezett címsorok is a belső címlap szerepére utalnak. 

Az utánnyomások terén az 1741. esztendő fordulatot jelentett, hiszen e 
törvénycikkek kinyomtatására a nagyszombati nyomda, amint erről a fentiekben 
már szó volt, ötéves privilégiumot kapott. Gondosan betartották ezt a határidőt a 
pozsonyi Royer-örökösök, akiknek a nevével és az 1747. évszámmal 82 [14] lap 
terjedelemben készült utánnyomás nyolcadrét alakban.107 

A Royer-nyomdát vette át 1750-ben Landerer János Mihály, aki azután a 18. 
század második felében személyiségével rányomta bélyegét a magyar országgyűlés 
törvényeinek kinyomtatására. Bár a fentiekben idézett szakirodalom úgy tudta, 
hogy Nagyszombat privilégiuma 1741-től egészen 1765-ig érvényben volt, a 
kiadványok ennek élesen ellentmondanak. Az 1751. évi artikulusok összes ismert 
kiadása mind Landerer műhelyéből került ki, amint ez 1765-ben is pontosan 
ugyanígy történt. Ezek után bizonyos, hogy Landerer már 1751-ben elnyerte a 
dekrétumok megjelentetésére vonatkozó privilégiumot, miután Nagyszombat erre 
vonatkozó jogai 1746 őszén lejártak. Ezt kihasználva, amint erről éppen előbb esett 
szó, a Royer-örökösök 1747-ben rögtön meg is jelentették az 1741. évi dekrétumot 
nyolcadrét alakban. 

Miután Landerer átvette az említett pozsonyi műhelyt, az elnyert privilégium 
birtokában nem csupán a már tárgyalt fólió formátumban adta közre az 1751. évi 
törvényeket — párhuzamosan a hivatalos kiadással — hanem kis alakban is, amely 
47 lap terjedelmű.108 A kitűnő üzleti érzékű tipográfus azonban nem érte be ezzel, 
hanem visszanyúlt egészen 1715-ig. Kiadta tehát egyetlen kötetben összefoglalva az 
1715., 1723., 1729. és 1741. évi artikulusokat, feltehetően még az 1751. esztendő 
végén. Az évszám nélküli nyomtatványnak mind a négy része saját címlappal és 
lapszámozással rendelkezik: 1715: [10] 170 [22] — 1723: [11] 128 [25] — 1729: 79 [7] 
— 1741: 82 [10] lap. Ennek tudható be, hogy Petrik négy önálló kiadványként 

102 PETRIK I. 120. — pl. OSzK 34.325. 
103 Pl. OSzK 35.457. 
104 Pl. OSzK 313.069. 
105 PETRIK III . 507. 
10« Pl. OSzK 608.723, OSzK M 608.723, Bp. EK Be 4°103. 
107 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 153.284. 
108 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 33.437(5). 
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regisztrálta.109 Azonban az összefüggő ívjelzéssel (A—Z, Aa—Ll) ellátott, egységes 
füzetbeosztás egyértelműen bizonyítja, hogy egyetlen kötetben együtt készült mind 
a négy rész: az 1723. évi belső címlap ugyanis az Nfl, az 1741. évi pedig az Ff3 levél 
rektóján helyezkedik el. A nyomtatványt tehát nem is lehet a füzetek mentén 
szétbontani, együttes megjelentetésük és így bibliográfiai egységük tehát kétségte
len.110 

Ehhez a gyűjteményhez Landerer nem ritkán hozzácsatolta az 1751. évi 
artikulusoknak előbb említett, önálló kiadását, amint ezt több példány ma is 
bizonyítja.111 

Másfél évtized elteltével Landerer megismételte az új törvények közreadását. A 
már tárgyalt fóliókon kívül kis formátumban is megjelentette ismét az 1765. évi 
dekrétumot, mégpedig 48 lap terjedelemben.112 Később összefoglalóan újra kiadta a 
18. század magyar artikulusait, amelybe ez alkalommal már az 1765. évieket is 
felvette. A hat tagból álló törvénygyűjtemény minden részének most is önálló 
címlapja és lapszámozása van: 1715: [10] 182 [22] — 1723: [12] 138 [26] — 1729: [8] 
75 [7] — 1741: 88 [10] — 1751: [8] 11—48— 1765:51 lap. Az egyes ívek szövege ez 
alkalommal sem válik szét a füzetek mentén. Legyen példa erre két belső címlap 
elhelyezkedése: 1723: A4a— 1729: Bb4a. Tehát az átmenő füzetjelet (A—Z, Aa—Uu) 
tartalmazó kiadvány egyetlen bibliográfiai egységet alkot. Petrik azonban — 
akárcsak az előző esetben — itt is címlaponként, ill. a lapszámozás szerint külön-
külön vette fel a hat részt.113 Az első három rész közötti összetartozást azonban már 
ő is észrevette, így ezeket együttesen újra leírta.114 Valamennyi után hozzátette: 
,,Több változatlan kiadást ért". 

Landerer ez alkalommal a már amúgy is meglehetősen vaskos gyűjteményhez még 
három további, fontos, hazai, jogi szöveget is csatolt: „Articuli juris thavernicalis", 
,,Articuli Jazygum et Cumanorum" és „Schema taxarum". Ezeknél is minden tag 
önálló, évszám nélküli címlapot és lapszámozást visel: 51 [7] — 17 — [24] lap. Az 
együttes megjelentetést most is az átmenő füzetjelek (a—g) bizonyítják, továbbá, 
hogy a belső címlapok nem a füzet elején helyezkednek el: ,,Articuli Jazygum et 
Cumanorum" daa — „Schema taxarum" e7a. Petrik ez alkalommal is külön-külön 
vette fel mind a három részt.115 A két elsőnél itt is feltüntette a ,,Több változatlan 
kiadást ért" szövegű megjegyzését. Már ez a körülmény is utal arra, hogy a hatrészes 
törvénygyűjtemény összefüggésben van a másik háromtagú összeállítással. A 
füzetjelek megkülönböztetése is ugyanezt bizonyítja: ,,A—Z, AA—Uu" után 
ezektől tudatosan eltérő ,,a—g" következik. Az összetartozást alátámasztja a 
fennmaradt példányok jelentős része is, amelyekben mind a két résznek összesen 
kilenc tagja ma is együtt található.116 

109 PETRIK I. 120—121. 
110 Pl. OSzK 33.437. 
111 Pl. FSzEK R 48194/2, British Library 5551.de. 1. 
112 PETRIK V. 37. pl. OSzK M 33.436(6). 
113 PETRIK I. 120—121. 
114 PETRIK I. 120—121. 
115 PETRIK I. 122. — Az „Articuli juris thavernicalis" terjedelme tévesen 46 1. és 4 lev. 
1,6 Pl. OSzK 33.436, M 33.436, Sopron levéltár 8/2553, Országgyűlési Könyvtár 410.368. 
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Jól érzékelhető az összefüggés a nyomdai kivitelben is. Az összes nyolcadrét alakú 
törvénykiadás élén, amely címlapján a ,,Posonii, Impensis Joannis Michaelis 
Landerer" megjelölést viseli, a magyar címer tojásdad alakú és 33 mm magas 
fametszete látható. Az 175l-re datálható négytagú, korábbi Landerer-féle 
gyűjteményen ennek a metszetnek szélessége 27 mm. A keret az első címlapon alul 
már ekkor hiányos. A dúc állapota folyamatosan egyre romlott már ezen a 
kiadványon belül is: pl. a negyedik címlapon a keret már felül is a kikopás jeleit 
mutatja. A későbbi hattagú törvénygyűjtemény első lapján ez a fenti, kezdődő 
hiányosság a keret immár határozott megszakadásává vált. A második címlapon 
azután az alsó kerethiány a korábbi kettőről hét mm-re tágult, ráadásul a magyar 
címer felülről harmadik, függőleges sávozással jelölt, piros pólyája négy mm-es 
szélességben teljesen eltűnt. Az ország felségjelvényének a törvény élén ilyen rongált 
állapotban történő megjelentetése már nyilván nem volt elfogadható. Ennek 
következtében Landerernek új dúcot kellett ettől kezdve igénybe vennie a magyar 
címerhez, amelynek szélessége az előzőnél valamivel nagyobb: 27 helyett 29 mm. 
Pontosan ez a későbbi fametszet látható — lényegében a törvénygyűjtemény végén 
látható állapotban — a három tagból álló jogi összeállítás mindhárom címlapján. Ez 
a jelenség megerősíti a fenti megállapítást, amely szerint a két gyűjteményt együtt 
jelentette meg Landerer. Ez azonban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a füzetek 
szerint elkülönülő függeléket a három jogi szöveggel önállóan is forgalomba hozta. 
Erre utal több ma ismert példány.117 A kiadás időpontja is kikövetkeztethető: a 
,,Schema taxarum" címszövegében ugyanis az 1770. évszámot viseli. Tehát ekkor, 
ül. az ezt közvetlenül követő időben állította elő Landerer ezt a második, az előzőnél 
is testesebb artikulusgyűj te menyét, függelékében a háromtagú jogi szöveggel. 

A nyomtatás időpontjára vonatkozó fenti következtetést megerősíteni látszik az a 
körülmény, hogy az 1765. évi dekrétum több példányból is hiányzik, és helyette a 
még 1765-ben kiadott, önálló Landerer-kiadvány található.118 Ez annak a jeleként 
fogható fel, hogy 1770/1771-ben, amikor a gyűjtemény elkészült, az 1765. évi 
törvények önállóan megjelentetett kiadásából még rendelkezésre állt bizonyos 
számú példány. Az artikulusgyűjtemény füzetbeosztása — nyilván nem véletlenül 
— olyan, hogy abból ez az 1765. évi szöveg önálló íveken (Rr-Uu) foglalt helyet. 
Ezekből azután nyilván annyival kevesebb példányt nyomtattak, amennyit az 
önálló kiadásból ekkor még a pozsonyi nyomda raktárában őriztek. 

A fentiekben körvonalazott felismerés fényében, amely szerint Landerer a 
törvénygyűjteményhez kapcsolta függelékként 1770/1771-ben az említett három 
jogi tárgyú rendelkezést is, vizsgálat tárgyává kellett tenni e szövegnek 1751-ben 
Landerer által elkészített kiadását, valamint az ugyanakkor kiadott és már 
ismertetett első törvénygyűjteménye közötti összefüggést. Az 1715—1741 közötti 
artikulusok füzetjelei (A—Z, Aa—Ll) átfedést mutatnak a három másik szövegével 
(A—E), ami — úgy tűnik — arra utal, hogy Landerer nem együtt kívánta a két 
nyomtatványt forgalomba hozni. Ez esetben ugyanis eltérő füzetjeleket alkalma
zott volna az összehordásnál és a kötésnél fellépő esetleges tévedések elkerülése 
végett, ahogy ezt 1770-1771 tájt tette. 

117 Pl. OSzK 307.114. 
1,8 Pl. OSzK M 33.436, Országgy. Ktár 410.367, Sopron Berzsenyi Gimnázium K 732. 
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A három jogi szöveg közül az első kettő („Articuli juris thavernicalis" és „Articuli 
Jazygum et Cumanorum") megegyezik a fentebb vizsgálttal, a harmadik azonban, 
amely a jogi eljárások kapcsán fizetendő illetékeket tartalmazza korábbi szövegezés
ben, a ,,Limitatio taxarum" címet hordja. Mindhárom önálló címlapot és 
terjedelemmegjelölést visel: 46 [7] — 1 6 — [10] lap. Ennek megfelelően Petrik három 
helyen regisztrálta.119 Az együttes megjelentetés szándékát és így bibliográfiai 
egységüket az összefüggő füzetjelen kívül az is bizonyítja, hogy a belső címlapok 
most sem a füzetek élén találhatók: „Articuli Jazygum et Cumanorum" D4a — 
,,Limitatio taxarum" E3a. így önálló közreadásuk már csak technikailag is aligha 
volt megvalósítható. 

E három szöveget tartalmazó gyűjteménynek példányai is sok esetben az 1751-
ben készült törvénykiadásokhoz kötve maradtak fenn.120 Ezek alapján arra kell 
gondolni, hogy Landerer, miután az ,,Articuli Jazygum et Cumanorum" szövege 
1751. október 4-én nyert megerősítést, a másik két szöveggel együtt ezt követően 
hamarosan közreadta. Utólag gondolhatott talán arra, hogy ez az ettől függetlenül 
megjelentetett törvénygyűjteménnyel együttesen is kelendő lesz. így keletkezhet
tek az egybekötött példányok. Később, 1770-ben, amikor az igazságügyi illetékekre 
vonatkozó átdolgozott jogszabályt a tárnokjoggal és a jászokra, ill. a kunokra 
vonatkozó törvénnyel együtt ismét megjelentette, ekkor ezt már tudatosan a 
törvénygyűjtemény függelékének szánta, ha ugyan minderre a füzetjelek alapján 
következtetni lehet. 

A füzetjelek feltétlen bizonyító erejének azonban korlátai vannak. A fentiekben 
szó esett Royer nyolcadrét formátumban készült 1715. és 1723. évi dekrétumkiadá
sairól. Ezek címlapjának szedése — eltekintve az évszámban végzett igazítástól — 
azonos, így kinyomtatásukra nyilván gyors egymásutánban került sor. Miután 
füzetjelük121 ismétlődő, így egymástól független, önálló kiadványnak tekinthetők. 
Mindkét szöveg megvizsgált példányai minden esetben egy kötetben találhatók. 
Ennek ellenére sem lehet ezt a körülményt a bibliográfiai egység bizonyításaként 
elfogadni, hiszen mind a nyolc átnézett kötetben a fenti két dekrétumot követi a 
bizonyosan később készült 1729. évi is. Akad a kötetek között olyan, amelyikben 
csupán ez a három dekrétum lelhető fel,122 a túlnyomó többségben azonban ezeket 
még más Royer-féle kiadvány is követi. 

A leggyakoribb ezek közül az az eset, amikor az említett artikulusokat az „Articuli 
juris thavernicalis" és a „Limitatio taxarum" szövege követi Royer műhelyének 
kiadásában 47 [9] 123, ill. [13] lap terjedelemben.124 Mindezek a kiadványok igen 
változatos összeállításban maradtak fenn korabeli kötésekben. Akad olyan eset, 
hogy a három dekrétumot csak az 1731-ben megújított tárnokjog követi,125 ennél 
gyakoribb az, hogy ezekhez még az igazságügyi illetékek 1730-ban kihirdetett 

119 PETRIK I. 122. „Több változatlan kiadást ért." megjelöléssel és II. 596. 
120 OSzK 33.437, OSzK M 33.437, Sárospatak ref. V 1609c, Országgy. Ktár 410.367. 
121 1715: A8—G8 GG8 H8—N804 — 1723: A 8 -M 8 . 
122 Pl. Sárospatak ref. Xll .a. 1412. 
123 PETRIK I. 122. 
124 PETRIK II. 596. 
125 Pl. Bp. Evangélikus Központi Könyvtár 1007. 
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gyűjteménye is járul.126 Akad azonban arra is példa, hogy mindezekhez — az 1729. 
évi törvények és a tárnokjog között helyet foglalva — az 1741. évi dekrétumnak a 
Royer-örökösök által 1747-ben elkészített kiadása csatlakozik.127 

Ügy tűnik tehát, hogy a Royer-nyomda az általa elkészített jogi kiadványokat 
raktáráról évtizedeken át folyamatosan forgalomba hozta, éspedig mindenkor az 
aktuális darabokkal kiegészítve. Landerer tehát csak átvette elődje nyilván jól 
bevált gyakorlatát egyrészt a törvényeken kívül további jogi szövegek (pl. 
tárnokjog) megjelentetésével, másrészt ezeknek mind egyenkénti, mind együttes 
eladásával. 

A fentiekkel párhuzamos jelenség észlelhető Debrecenben is, ahol — amint erről 
már szó esett — az 1715., 1723. és 1729. évi artikulusokat nyomtatták ki. Ezekhez 
járul a tárnokjog ugyancsak nyolcadrét alakban 1726-ban készült, a nyomdahely 
megjelölése nélküli kiadása [5] 35 lap terjedelemben. Erről már Petrik közölte, hogy 
Debrecenben készült.128 A nyomdai kivitel megerősíti a debreceni eredetet.129 Az 
átnézett példányokban a fenti négy kiadvány közül kettő-három a legváltozatosabb 
összetételben lelhető fel. Leggyakoribb a három dekrétum,130 továbbá a két korábbi 
artikulusgyújtemény és a tárnokjog egy bekötése.131 Ez utóbbiak kötetbe foglalására 
nyilván még az 1729. évi törvények 1730. évi debreceni kinyomtatása előtt került 
sor. 

A most felsorolt jogi szövegek egyenkénti és együttes közreadása megerősíti azt a 
kettősséget, amely a régi nyomtatványokra sok esetben jellemző.132 Miután a 
bibliográfiai egység fogalmát az együttes megjelentetés szándéka határozza meg, ez 
továbbra is legmeggyőzőbben a füzet jelből olvasható ki, ha ez — amint a fentebb 
említett 1715. és 1723. évi dekrétum Royer-féle kinyomtatása esetében — nem is 
mindig a legmeggyőzőbb. A korabeli szándék rekonstruálására ennél jobb és 
objektívebb szempont azonban — általában — nem áll rendelkezésre. 

Az „Articuli Jazygorum et Cumanorum" szövegét fólió formátumban is 
közreadta Landerer a nyomtatási év megjelölése nélkül 14 számozatlan lap 
terjedelemben, amely feltehetően a ma ismeretlen hivatalos kiadásnak egyidejű 
utánnyomata, és a bibliográfiákban nem lelhető fel.133 A jászok és kunok jogszabálya 
a 18. század legvégén vagy inkább a 19. sz. elején impresszum nélkül nyolcadrét 
formátumban és 22 lap terjedelemben újra napvilágot látott,134 és a bibliográfiákban 
ismeretlen. Önálló volta, készítésének ideje és nyomdája még tisztázandó, mert a lap 
közepére szedett címszöveg alapján valamely mű függeléke is lehetett. 

A középkori forrásokon alapuló „Articuli juris thavernicalis" szövege eredetileg 
1602. augusztus 13-án nyert királyi megerősítést, és 1610-ben nyomtatásban is 

Pl. Bp. EK Be 142, Sopron levéltár 8/5232. 
Pl. Wien ÖNB 35.B.35. 
PETKIK I. 122. 
Pl. OSzK 33.832(4). 
Pl. OSzK 36.015. 
Pl. OSzK 33.832. 
Magyar Könyvszemle 1985. 262—275. 
Pl. Wien ÖNB 94.757—C. 
Pl. OSzK 313.765. 
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megjelent.135 A 18. századi kiadásai során az eddig felsoroltakon kívül a pozsonyi 
Royer-nyomdában 1731-ben nem csupán a már említett nyolcadrét alakban, de fólió 
méretben is elkészült, amely [3] 20 [5] lapot tartalmaz, és eddig bibliográfiailag 
ismeretlen volt.138 A címlap alján álló impresszum szerint „reperiuntur apud 
Jacobum Fünsterpusch, bibliopegam civicum". Ennek a pozsonyi könyvkereskedő
nek neve eddig nem volt fellelhető egyetlen hazai nyomtatványban sem. A címlap 
alsó felében olvasható a jogszabály legújabb kihirdetésének éve: 1731.137 Ismeretes 
azonban olyan példány,138 ahol ez az évszám — helyesen — 1730. Az átigazítás során 
a római számjegy utolsó két pontja a korábbi 29-ről 26 mm-re közeledett. Akadnak 
olyan példányok is,139 ahol az évszámot kaparással és tollal igazították. 

A tárnokjogi gyűjtemény másik, ugyancsak fólió alakú kiadása a nagyszombati 
nyomdában készült 1733. évszámmal140 és terjedelme 16 [2] lap. Ez ekkor és ott 
nyilván a „Corpus juris" 1734-ben felújított kiadásával kapcsolatban látott 
napvilágot. 

A „Limitatio taxarum" szövegének kihirdetésére 1730. május 25-én került sor. 
Ezt Royer Pozsonyban feltehetően még ugyanabban az esztendőben megjelentette a 
már az előbbiekben tárgyalt, önálló, nyolcadrét alakú kiadásban 13 számozatlan 
lapon. Ismeretes ennek egy további, impresszum nélküli kiadása, amely ugyancsak 
13 nyolcadrét alakú lapra készült.141 Tipográfiai jellegzetességei szerint ezt a kassai 
jezsuiták officinája állította elő.142 Bibliográfiailag eddig ismeretlen volt ugyanen
nek fólió alakú kiadása,143 amely négy számozatlan levelet tartalmaz. Nyomdai 
kivitelének tanúsága szerint ugyancsak Royernél látott napvilágot.144 

A „Schema taxarum" című szöveget, amelyről a fentiekben Landerer 1770 tájt 
közreadott nyolcadrét alakú jogszabálygyűjtemény utolsó tagjaként már szó esett, 
változatlan szedésben, de új kilövésben és új, csillagokból álló füzetjellel ellátva, 
önállóan is kiadta a pozsonyi nyomdász,143 amelyről a bibliográfiák eddig nem 
tudtak. 

Az artikulusgyűjteményekhez csatolt három jogi szöveg 18. században önállóan 
megjelent kiadásainak fenti áttekintése után a továbbiakban ismét a magyar 
törvények nyolcadrét formában napvilágot látott kiadásairól lesz szó. Az 1791. évi 
dekrétumot Landerer ebben a kis formátumban is kinyomtatta, mégpedig Xx-Zz, 
Aaa—Fff jelű füzetekben.148 Ez a körülmény egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezt 
utólag hozzá kívánta csatolni a már tárgyalt, 1770 táján közreadott 
törvénygyűjteményéhez, amelynek füzetjele ,,Uu"-ig terjedt. A fennmaradt 

135 RMNy 989. 
136 Pl. OSzK RMK. II. 1845. 1. pld. (8). 
137 Pl. Sárospatak ref. XII.a. 1413. 
138 Pl. lip. EK Bg2° 139(1). 
139 Pl. lip. Akad. Ktár RM II. 273a(8). 
140 PETRIK I. 122. - pl. OSzK 504.500. 
141 PETRIK V. 298. pl. OSzK 317.306. 
142 A nyomdát Pavercsik Ilona volt szíves meghatározni. 
143 Pl. OSzK KNy2° 1730. 
144 A meghatározás Pavercsik Ilonának köszönhető. 
145 PI. OSzK M 33.628. 
146 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 33.439/1791. 
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példányok egy része valóban ezzel egybekötve maradt fenn.147 A 136 lap terjedelmű 
nyomtatvány azonban sorhű utánnyomatban is napvilágot látott Landerernél. Az 
egymástól végig eltérő két szedés legkönnyebben a szöveg első lapjának (Xx2a) alján 
látható őrszó alapján különböztethető meg egymástól: az eredeti kiadásban ez 
,,ken", az utányomatban pedig ,,Sal-".148 Petrik149 ezek közül csak egyet ismert. A 
megjelenés sorrendjének megállapításánál segítséget jelentett a címlapon álló 
fametszetes magyar címer állapota: a későbbi kiadáson a keret felül már hiányos. 

Landerer az 1792. évi dekrétumot is kiadta ebben a kisebb formátumban. Az 52 
lapot tartalmazó nyomtatvány feltehetően nem sokkal a törvények kihirdetése után 
készült.150 Ugyanerről a szedésről állították elő Pozsonyban azt a címlapváltozatot, 
amelyről az impresszumot és a magyar címert elhagyták,151 és amely eddig 
bibliográfiailag ismeretlen volt. A század utolsó törvényeit is közreadta nyolcadrét 
alakban — a tulajdonos halálát követően — a Landerer-nyomda, Pozsonyban, 30 
lap terjedelemben.152 

I t t említhető meg, hogy Petrik153 hírt adott ,,Articuli diaetales ab anno 1715. ad 
ann. 1796." kezdetű címmel olyan gyűjtőkötetről, amely tartalmazta még a három, 
fentebb külön is tárgyalt jogi szöveget. Közlése forrásául az egykori ,,Múzeumi 
könyvtár", vagyis a mai OSzK szerepel. Sem innen, sem máshonnan — legalábbis 
eddig — nem került még elő ilyen összefoglaló címlap. Elképzelhető, hogy a 
Landerer-örökösök az 1770 tájt készült, kilenc részből álló gyűjteményt kiegészí
tették az 1791., 1792. és 1796. évi dekrétumokkal, és új címlappal ellátva újra 
közreadták. E szövegeket Landererék ebben a méretben sorra kinyomtatták, így 
együttes megjelentetésüknek nem lehetett akadálya. Az Egyetemi Könyvtárban 
Budapesten154 található egy ilyen összeállítású kötet, amelyből azonban a címlap és 
az 1796. évi dekrétum hiányzik. Amíg az együttes megjelentetést és ezzel a 
bibliográfiai egységet bizonyító közös címlapból nem kerül elő példány, addig ez a 
kiadvány megkérdőjelezendő, hiszen a füzetjelek csupán az 1791. évi szövegnél 
utalnak összefüggésre. Az is lehet, hogy csak önkényesen összeállított, külön 
összefoglaló címlap nélküli könyvkötői gyűjtőkötetet írt le Petrik. 

1751-től 1790-ig Landerer privilégiuma a dekrétumok nyomtatott formában 
történő megjelentetésére vonatkozólag, hatékonynak bizonyult. Nem ismeretes 
egyetlen kiadvány sem ezekből az évtizedekből, hogy a magyar törvényeket rajta 
kívül más is kinyomtatta volna. 1791-ben azután hirtelen megváltozott a helyzet. A 
pozsonyi Weber-nyomdában megjelent fólió alakban az az évi artikulusok szövege, 
amiről az előzőekben már volt szó. Nyolcadrét formátumban ugyanezt a dekrétumot 
a szombathelyi Siess-műhely készítette el 110 lap terjedelemben, azonban a lapszám 
a kiadványon tévesen 108.155 Ugyanebben a szombathelyi officinában látott 

147 Pl. Bp. EK Be 803. 
148 Pl. OSzK 33.833/1791. 
148 PETRIK I. 121. 
150 PETRIK I. 121. — Pl. OSzK 32.639/1792b. 
151 Pl. OSzK 820.575. 
152 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 33.833/1796. 
153 PETRIK I. 121. 
154 Bp. EK Be 803. 
185 PETRIK I. 121. — pl. OSzK 83.795. 
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napvilágot az 1792. évi törvények szövege is 44 lapon.156 Ugyanezt és ugyanebben a 
formátumban Landerer ellenlábasa, Patzkó is közreadta „Pestini et Posonii" 
impresszummal 40 lap terjedelemben.157 Eredetileg a terjedelemjelölés — sajtó
hibából kifolyólag — hibásan 56 volt.158 

Az 1792. évi dekrétum további kiadása minden impresszumadat feltüntetése 
nélkül készült, ugyancsak nyolcadrétben 32 lapon, önállóan maradt fenn ennek 
egyik példánya Sárospatakon.159 A bécsi Magyar Kurír 1790-ben arról tudósított,180 

hogy a Pozsonyban folyó országgyűlés határozatait majd az újság is közzé fogja 
adni. Valóban, az 1792. évi első félévi kötetben az OSzK egyik példányában151 

bekötve található ugyanez a nyomtatvány, amelyet Sárospatakon is őriznek. A 
nyomdai kivitel alapján megállapítható volt,1"2 hogy a dekrétumot ugyanabban a 
tipográfiában állították elő, mint a Magyar Kurírt, amely a bécsi Süketnémák 
Nyomdája volt. Az elkészült kiadványt azután együtt postázhatták a bécsi 
hírlappal. 

Befejezésül érdemes még egy pillantást vetni a dekrétumokhoz csatolt mutatókra. 
Ilyen a 18. században önállóan nyomtatott és a most megtárgyalásra került 
kiadványok közül csupán a nyolcadrét formátumúakban található. Ezek közül sem 
mindegyikben: csak a Pozsonyban, Debrecenben és Győrött készített kiadások 
végén lelhető fel tárgymutató, amely — a törvény szövegétől eltérően — nem kapott 
lapszámozást. A 124 tételből álló pozsonyi és debreceni mutatók szövege azonos, míg 
az 1729. évi dekrétum Győrött megjelent kiadásban1"3 ezekétől teljesen eltér, és 
ráadásul 246 tételével jóval gazdagabb is. 

Már az 1715. évi artikulusoknak mind a Royer-féle — feltehetően az 1723. évben 
készült — pozsonyi, mind az 1726-ban napvilágot látott debreceni kiadása végén 
olvasható az „Index alphabeticus rerum et verborum in articulis diaetalibus anni 
M.DCC.XV. contentorum" című szakmutató.1"4 Pozsonyban az utalás az artikulus 
sorszámával és a lapszámmal történt, míg Debrecenben csak az előbbivel. A fentiek 
alapján arra lehet következtetni, hogy a mutató először Royernél látott napvilágot, 
amit azután Debrecenben átvettek. Megerősíteni látszik a pozsonyi eredetet az a 
körülmény is, hogy amíg a tárnokjog 1726. évi debreceni kiadásában nincs, addig 
ugyanennek a szövegnek 1731-ben Royer által kinyomtatott kötetnek végén 
olvasható szakmutató. Ugyancsak hiányzik ez az 1715. évi dekrétum első debreceni 
kiadásából, amelyet még Miskolci Csulyak készített. 

Az 1715. évit követően az 1723. és 1729. évek törvényeihez is jelent meg mutató 
mind Pozsonyban, mind Debrecenben, éspedig továbbra is azonos szöveggel. Az 
1741. évi dekrétumhoz már egyedül a Royer-örökösök adtak közre tárgymutatót. 

1M PETRIK I. 121. — pl. OSzK 293.064. 
157 Pl. OSzK 32.639/1792a. 
,S8 így közölte PETRIK I. 121. — pl. OSzK 32.639/1792. 
, M Sárospatak ref. DD 175 o. 
lso 1790. I. félév 688. — Ezt az adatot Dörnyei Sándor volt szíves közölni. 
1.1 OSzK H 2378/1792 adl. 
1.2 Ezt a munkát V. Ecsedy Judit volt szíves elvégezni. 
1 , 8 PETRIK I. 120. 
1,4 A „rerum et verborum" helyett Debrecenben „seu substantia" szavak olvashatók, továbbá a 

„contentorum" helyett a „contentarum". 
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Ez az igényes megjelentetés kapcsolódik a Royer-műhelyhez. Utóda, Landerer 
mindkét — vagyis 1751 és 1770 táján előállított — törvénygyűjteményében csak az 
1715 és 1741 közötti dekrétumok szövegéhez adott — éspedig a Royertől átvett — 
mutatót, míg az általa első ízben kinyomtatott 1751. és 1765. évi artikulusokhoz 
ilyen nem készült. 

Valamennyi magyarországi törvény igényes mutatóját és magyarázatát Szegedy 
János készítette el. Ennek szövege első alkalommal 1751-ben jelent meg Nagyszom
batban a „Corpus juris" új szerkesztésű kiadásában. Ez az összes korábbi hazai 
dekrétum szövegét összesítő mű azonban már kívül esik a mostani vizsgálódás 
körén. 

BORSA, OKOMON 

L'examen typographique des publications de lois de Hongrie 
du XVIII1 siècle 

L'auteur de l'étude fait une tentative d'examiner du point de vue de la typographie les articles des lois 
du pays de 1705 à 1796. Jusqu'à présent, les données de la découverte bibliographique étaient incomplètes 
et difficiles à évaluer; les réimpressions, les variantes ne faisaient qu'augmenter les difficultés dans le 
domaine de l'orientation. C'est pourquoi l'auteur examine les éditions de lois publiées du point de vue de 
bibliographie et d'imprimerie. Il consacre une attention particulière aux décrets imprimés de l'époque de 
Rákóczi, qui étaient rédigés non pas en latin, mais en hongrois. Et tandisque ces derniers paraissaient en 
impression dans le territoire du pays, les lois publiées après la chute de la guerre de libération furent 
imprimées déjà à Vienne, mais sans l'impressum. Cette pratique ne prit fin qu'avec la diète de 1741. A 
partir de cette date, les lois hongroises paraissaeint dans l'imprimerie de Nagyszombat et Landerer de 
Pozsony. L'étude soumet à un examen analytique les réimpressions de format in-folio et in-octavo des 
éditions des lois du pays et les index joints aux décrets aussi. 



BATÁRI GYULA 

Az amerikai magyar kivándorlók sajtójának kialakulása 

Az első amerikai magyar hírlapot: A Magyar Száműzöttek Lapját az 1848/49-es 
szabadságharc bukása után az Egyesült Államokba került emigránsok alapították 
1853-ban. Ennek a rövid életű lapnak csupán hat száma jelent meg Kornis Károly 
szerkesztésében, ugyanis a viszonylag kis létszámú, anyagi javakban nem bővelkedő 
magyar emigráció ekkor még nem tudott eltartani egy saját kiadványt.1 

Hosszabb életű, nagyobb példányszámú lapok kiadására csupán majd a gazdasági 
okokból kivándorló magyarok tízezrei, csak a XIX. század utolsó negyedében lettek 
képesek. Bizonyára többször felmerült közben az amerikai magyarok körében egy 
újabb lap kiadásának terve, erre azonban csak 1879 júniusában került sor. Érdekes 
módon a nagy szegedi árvíz károsultjai részére rendezett megsegítési akciók 
alkalmából hangzott el nyilvánosan többek részéről, hogy egy magyar lap létezése 
esetében sokkal könnyebben tudták volna megszervezni a gyűjtést.2 

Ilyen előzmények után született meg az amerikai magyar kivándorlók második 
hírlapja, a Magyar Amerika 1879-ben. Alcíme szerint: „Magyarhon és Amerika 
művelődési érdekeinek szentelt hetilap". Szerkesztői a neves ügyvéd és műfordító 
Lőw Vilmos3 és Mogyorósi Árkád voltak.4 A New Yorkban kiadott lap célkitűzései 
lényegében művelődési és irodalmi jellegűek voltak, elsősorban az amerikaiakat 
kívánták megismertetni a magyar kultúrával, ezért döntöttek úgy a szerkesztők, 
hogy az újság kétnyelvű — magyar—angol — legyen. Célkitűzéseikről a következő
ket írták az „Előfizetési felhívás"-ban.: 

„Olyan lapot szándékoztunk alapítani, mely a legelőrehaladottabb műveltség színvonalán állván, 
irodalmi beccsel bír, a művelődés magasztos érdekeit segíti elő, két ország anyagi és szellemi jólétét 
igyekszik előmozdítani. 

Magyarok, megindítván lapunkat; . . . ismételve felszólítván benneteket jóakarólag segélyezni 
munkánkat, mi egyelőre megtettük kötelességünket. Jó reménnyel telten nézünk a jövő felé. Nem 
kételkedünk, hogy honfitársaink gyors, kész és liberális támogatása lapunk fennállását biztosítani fogja." 

Továbbá közölték azt is, hogy nem csupán az amerikai magyarokhoz kívánnak 
szólni, hanem a világ bármely részén élő honfitársakhoz. Talán itt jelentkezik először 
az anyanyelv megtartásának kérdése is az idegen környezetben: 

1 BATÁRI Gyula: A Magyar Száműzöttek Lapja. Az első amerikai magyar hírlap 1853-ban. = Magyar 
Könyvszemle 1985. 3/4. sz. 309—316. 

2 KENDE Géza: Magyarok Amerikában. II. Cleveland, O. 1927. 30--33. 
s SziNNYEi József: Magyar írók élete és munkái. VIII. Bp. 1902. 42—44. 
4 SziNNYEi IX. i. m. Bp. 1903. 91. 
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„Magyarok!. . . minden nemzet tömörül, s azt is látjátok, hogy mint igyekszik saját nemzetiségét 
megőrizni; nyelvét, hazaszeretetét ápolni, így a beolvadástól, vagyis megsemmisüléstől magát 
biztosítani. Ha jogos a nagy nemzetek e törekvése, jogos leend a miénk i s . . . 

Legyen a magyar bárhol, magyar marad; kell, hogy az maradjon, s mihelyt a speciális természetet 
levetkőzi beolvad, megsemmisül. . . " 

Felmerül mind a két haza egyidejű megbecsülésének a problémája is a ,,Mit akar a 
Magyar Amerika" című cikkben: 

„Az Egyesült Államok területén laknak azonban magyarok is szép számmal: honnét van hát az, hogy 
egyetlen lapjuk sincs saját nyelvükön ? Talán a magyar nem becsüli, nem méltatja a nyelvét?.. . Nem!. . . 
Tettre h á t . . . rajtatok áll, hogy magyaroknak is legyen lapjuk, mint van lengyeleknek, cseheknek. 
Nekünk két hazánk van: egy magyaj, egy amerikai, mi mind a kettőt szeretjük, ergo nekünk két nyelvű 
lap dukál! Úgy is lesz." 

Majd „A kik olvashatják s ki nem olvashatja a Magyar Amerikát" című cikk is igen sokat elárul a lap 
célkitűzéseiből: 

„. . . minden magyar s minden angol amerikai. . . aki érdeklődik Magyarország vagy Amerika i ránt . . . 
t udós . . . tudományos mozgalmak... vívmányok, ezek minden pházisa hűen tükröződik vissza 
lapunkban." 

A kissé fellegekben járó szövegezés — amely nem mérte fel az akkori olvasók tényleges 
igényeit — a továbbiakban már nem nélkülözi a reális elemeket, amennyiben a lap 
létezéséhez szükséges jövedelemforrásként hirdetések közlését is bejelenti: 

,,Kalmár. . . ha cikkeiket, áruikat hirdetni akarják jobb alkalmat nem találhat
nak kereskedő honfitársaink. Már csak az első szám is sok ezer példányban járja be a 
világot, az illető hirdető nevét messze földön teszi ezrek és ezrek előtt ismeretessé. E 
körülményre különösen figyelmeztetjük a kereskedőket." Rámutatnak, hogy a 
lapot „olvashatják az irodalom barátai; mert egyik hírlap sem fog oly gazdag könyv 
hirdetésekkel s ismertetéssel dicsekedni mint a miénk. 

Olvashatja a földműves; mert mindenkor értesíteni fogjuk ez osztályt is az őt 
érdeklő dolgok felől." 

A Magyar Amerikában több vers jelent meg magyarul és angolul. Például Petőfi és 
Arany versei Lőw Vilmos fordításában — a Bárczy Benő ballada: „Call to the Ordeal 
from the Hungárián of John Arany. Translated by Wm N. Loew", vagy John 
Greenlaf Whittier-től „A mezítlábú fiú" című versének fordítása szerepel. 

A lap angol nyelvű változatában, a Magyar Americábsni az egyik cikk a magyares 
az angol költészetet próbálja összehasonlítani: a „Hungárián Poets, Poetry" című, 
viszonylag rövid áttekintés Arany Jánost Tennysonhoz, Petőfit Burnshöz, 
Vörösmartyt viszont Longfellow-hoz hasonlítja. A cikk folytatását ígérték a 
feltehetően már meg sem jelent következő számban. Bár egyes források szerint a 
július 1-i második szám is napvilágot látott.5 

A lap „Hírek" rovata is elsősorban kulturális jellegű anyagot közölt magyar, 
angol és német nyelven. Például arról, hogy „Reményi Ede nagyhírű honfitársunk 
június másodikától kezdve 250 estvére van újonnan Amerika számára szerződve.. . 
Jelenleg Californiában van, hol Augustus hóig fog hangversenyezni." 

5 Vasárnapi Újság, 1879. júl. 13. 451. 
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Igen érdekes része volt még a lapnak a hirdetés és reklám rovat, melyből például 
megtudjuk: 

„A. HELLER & bra., 
35 87 Broad. St. and 39 & 41 First Avenue, Hungárián Vines, liquers and Crown Champagne in the United 
States and Canada. . . 
Branch: Hotel Hungária, No. 4 Vinivu Square, with Elegant Wine rooms and Restaurant." 

Sajnos Lőw és Mogyorósi lapját az amerikai magyarok nem fogadták kedvezően, 
mondhatnánk azt is, hogy egy egészen szűk réteget leszámítva túl magas színvonalú, 
túl „irodalmias" volt. Az igényelt gyakorlati célokat nem szolgálta. Ugyanis a 
korabeli kivándorlók elsősorban saját magukról és az óhazáról szerettek volna 
olvasni. Mindezek hiánya okozhatta végső soron a Magyar Amerika rövid 
megjelenési idejét, bukását." 

Tehát az Amerikába kivándorló amerikai magyarság első anyanyelvi lapalapítási 
kísérlete sajátos okok miatt nem járt sikerrel, csupán negatív tanulságokkal 
szolgált, ezekből azonban már sokat hasznosítottak a későbbi magyar lapok alapítói, 
szerkesztői. 

Amerikai Nemzetőr 

A gazdasági okok miatt kivándorló magyarok első jelentős, hosszabb életű lapja az 
Amerikai Nemzetőr.7 Alcíme-szerint „Magyarhon és Amerika művelődési érdekeinek 
szentelt közlöny. Az Egyesült Államokban élő Magyarok Újsága. Megjelenik minden 
hó elsején és tizenötödikén." 

A szerkesztők „Előfizetési felhívása" kifejtette: 

„Nem a pillanatnyi készültség vezérel vala bennünket midőn az »Amerikai Nemzetőr« cím alatt egy új 
amerikai magyar lapnak vetők meg alapját, hanem faji, nemzeti, kereskedelmi, egy szóval közös és magán 
létérdekeink nyugodt és higgadt megfontolása. 

Nekünk magyaroknak Amerikában nincsen semmi érintkezési pontunk. Szét vagyunk szórva az egész 
száraz földön oly helyeken melyekhez üzletünk vagy érdekünk csatol. 

Ha az itt élő magyar ember tud valamit, úgy tudja azt, hogy egy amerikai újság hiánya alatt ő itt sokat 
szenvedett.. . Szükséges, hogy az itt élő magyar ember bírjon magyar újsággal melyben a haza érdekei a 
külföldön, és az orszában élő magyar telep létérdekei férfias bátorsággal védelmeztessenek... 

A kiadók." 

A lap szerkesztői már nagyjából tisztában voltak a kivándorlók érdeklődésével és 
igényeivel egy részükre készített újsággal kapcsolatban. Ezért kívántak elsősorban 
az amerikai magyar egyletek hírharsonái lenni. Elképzeléseiket részletesen az első 
számban a „Honfitársainkhoz" című felhívásukban fejtették ki, megemlékezve a 
korábbi — már tárgyalt — sikertelen lapalapítási kísérletekről is. 

„Az Amerikai Nemzetőr megindításával harmadszor kísértjük meg, itt, az egyesült államokban 
magyar újságot "meghonosítani. Az 1853-iki év, október hó 15-én jelent meg itt New Yorkban »A 
MAGYAR SZÁMŰZÖTTEK LAPJA« első száma. Ugyenezen év november hó 30-án, a hatodik 
számban. . . a szerkesztő-kiadó Komis Károly.. . lapja további megjelenése felfüggesztését tudatja 
olvasóival." 

9 KENDE II. i. m. 34. 
7 PUSKÁS Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. Bp. 1982. 287. 
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A közvetlen előzményről még szomorúbb adatokat közöl a cikk írója: 

„Az 1879-ik év június 15-én jelent meg LŐW VILMOS és MOGYORÓSI ÁRKÁD szerkesztése alatt a 
»MAGYAR AMERIKA« első száma, ez még hat számra sem volt képes vergődni, hanem elszunnyadt, 
kimúlt. . . nem jelentkezett még annyi praenumerans sem, hogy valaki megsirathassa" noha „Vagyunk 
itt, az egyesült államokban, elegendő számban, nem egy, hanem öt magyar újságnak biztosítani eléggé 
tágas helyet. . . hanem hogy — hogynem, az eddig megindított lapok elvesztek, az országban létező 
magyar egyletek nem fejlődtek. . . legjobbjai.. . németül beszélnek. . . 

Mindezek daczára újjontan alapítunk magyar lapot Amerikában. 
Kell-e még hogy ilyen körülmények közt egy magyar lap szükségét bizonyítsuk? Hangsúlyozzuk itt 

azon tényt hogy van itt, a száz nemzetek nagy barátja, a szabad Amerikában, német (talán 500), franczia 
(több mint 80) .. . lengyel (kettő), . . . chinai (egy), újság, de egy magyar sincsen. 

Talán a magyar nem becsüli, nem méltatja nyelvét??.. . 
Nem és határozottan nem!" 

Tehát más nemzetek példája alapján a magyar anyanyelvet kívánták védeni, és 
mintegy nemzeti üggyé tették, hogy legyen a magyaroknak is saját lapja. Kifejtik 
azt is, hogy milyen olvasórétegre számítanak: 

„Olvashatják azt a tudósok, mert a két haza tudományos mozgalmai és vívmányai benne fognak 
visszatükröztetni. 

Olvashatja azt a kalmár, a földművelő és az iparos, mert nagy figyelmet fogunk szentelni az őket 
érdeklő ügyeknek. 

Olvashatja férfi és nő, mert mindig szem előtt fogjuk tartani az elvet, hogy az erkölcsiség a családi élet 
kapcsa. 

Olvashatja a tapasztalt ember . . . ifjú, a mulatni akaró leány, a tanulni kívánkozó fiú, mert 
mindegyiknek megadjuk a magáét . . . kérünk minden magyar t . . . terjesszék, gyámolítsák lapunkat 
minden módon, adják kézről-kézre, ajánlják lapokban vagy levelekben." 

Tehát a lapot az tette népszerűvé, hogy igyekezett az olvasókat érdeklő 
problémákkal foglalkozni, elsősorban a magyarok egyesületeivel, az egyházi 
kérdésekkel, személyi ügyekkel és személyeskedéssel is. Nem utolsósorban nagyon 
fontos szerepet játszottak a hirdetések, amelyek sokszor hozzájárultak például a 
frissen kivándoroltak egzisztenciájának megteremtéséhez, hiszen egy iparos vagy 
kereskedő — legalábbis az első időkben — elsősorban csak saját honfitársai 
támogatására számíthatott, és ebben segített a sajtó. 

A lap első számában arról az érdekes, kevéssé ismert körülményről olvashatunk, 
hogy egy német nyelvű újság már korábban állt az osztrák, magyar és cseh olvasók 
rendelkezésére. Erről is egy hirdetésből értesülhetünk: 

„Oesterreichisch-Amerikanische Zeitung. Negyedik évfolyam, Az Amerikában élő osztrákok, 
magyarok és csehek nagy német heti lapja . . . 

SCHNITZER TESTVÉREK, kiadók 
LŐW VILMOS szerkesztő 

Tartalmuk: Vezércikkek, kereskedelmi és ipar ösmertetés. Újdonságok az osztrák magyar birodalomból. 
Újdonságok az Egyesült Államokból. Érdekes tárcza cikkek. Egyleti hírek. Tőzsde tudósítások. 
Halálesetek. Konzulátusi hirdetmények. Sorsjegyhúzás jelentések. Szerkesztőségi üzenetek. . . " 

I t t említjük meg, hogy kezdetben az újság tulajdonképpeni tulajdonosai az 
osztrák lapot is kiadó Schnitzer testvérek és a szerkesztő Lőw Vilmos volt, azonban 
nem sokkal az indulás után eladták a lapot Nyitray Emilnek, a szerkesztő pedig 

4 Magyar Könyvszemle 1987/3 
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Perczel Lajos lett.8 Ezt követően a New Yorki Magyar Műkedvelő Társaság vette át 
az újság tulajdonjogát, a szerkesztéssel Viltay A. Harryt bízták meg, társszer
kesztőként pedig a később sokat szereplő Miskolczi Henrik lett. A lap fellendülése 
csak a k' ' bbi alkalmazott Erdélyi Sz. Gusztáv vezetése mellett következett be, aki 
1887 y ától lett egyedüli tulajdonosa és szerkesztője. 

Az első ;<zám nem jelezte, hogy ki a szerkesztője és kiadója, ma már nem 
állapítható meg ennek a körülménynek az oka, talán féltek az esetleges ellenszenv 
megnyilvánulástól, ha az olvasó megtudja, hogy német lap tulajdonosai a kiadók. 
Mindenesetre a kezdet legelső nehézségeinek az áthidalására alkalmasabbnak 
látszott egy rentábilis vállalkozás háttere. Nem tudjuk, hogy az első idők mintegy 
ezer előfizetője kifizetődővé tette-e a lapot, annyit azonban meg kell jegyezni, hogy 
ennél a számnál sokkal több olvasója lehetett az újságnak, hiszen sok egylet, 
egyházközség, olvasókör szerepelt az előfizetők között, és ezeken a helyeken nyilván 
igen sokan olvasták, amely így összehozta a nagy területen szétszórtan élő amerikai 
magyarságot, akik végre fórumhoz jutottak. Ezt a körülményt azért is kell 
hangsúlyozni, mert az akkoriban kivándorló magyarok első generációjának 
többsége nem tanult meg angolul olvasni, és ilyen körülmények között igen nagy 
szükség volt magyar nyelvű lapra, amely egyaránt tájékoztat az amerikai, a hazai és 
az egyleti hírekről. 

Az első szerkesztők egyike a már említett „jótollú" Perczel Lajos a szabadságharc
ban jelentős szerepet játszó család tagja volt. A lapot meghatározó személyiség 
Erdélyi Sz. Gusztáv lett, aki 1852-ben született Marosvásárhelyen, Amerikába 
érkezése után fizikai munkás, majd a laphoz került betűszedőnek, ezután 
megszerezte az újságot, előbb társtulajdonos, később egyszemélyben birtokos és 
szerkesztő haláláig,91895 januárjáig. Az ő szerkesztésének az ideje alatt virágzott fel 
a lap sok nehézség közepette is, de ismertté vált az amerikai magyarok viszonylag 
széles rétegei között. Számos később induló magyar újság szerkesztője mellette 
tanulta meg a szakmai ismeretek alapjait. Elhunyta után neje, özv. Erdélyi Sz. 
Gusztávné vezette tovább a lapot, ekkor elterjedt a hír a kiadvány megszűnéséről, 
erre így nyilatkozott a tulajdonosnő: 

„Kérjük a t. közönséget, hogy különböző kósza köröknek hitelt ne adjon, melyek a »Nemzetőr« további 
fennállására, vezetésére és ezután követendő irányára vonatkoznak. . . ezután is, ép úgy mint eddig fog 
megjelenni, s lehetőleg még gazdagabb és változatosabb tartalommal fog bí rni . . . 

A lap tulajdonosa nem fog változtatni, hanem megboldogult férjem kívánatához hűen, azt továbbra is 
tartom kezeimben." (Amerikai Nemzetőr, 1895. 5. sz. 2. p. a továbbiakban A. N.) 

Visszatérve a kezdetekre, fel kell hívni a figyelmet egy igen jelentős cikkre, amely 
az akkori amerikai magyarság legfőbb célkitűzéseit összegezi, ezért nem látszik 
érdektelennek egy részét idézni: 

„Elmulaszthatatlanul szükséges. . . tanuljunk illemet, jó modort, helyes viseletet s ez csakis folytonos 
újság, jó könyvek és ismeretterjesztő folyóiratok olvasása, de kiváltképpen jó társaskörökben való 
forgolódás által nyerhető. 

8 KENDE II. i. m. 4» 52. 
9 SZINNYEI XIII . i. m. Bp. 1909. 192. 
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. . .a közművelődés előmozdítására magyar társas élet olyaténképpen való behozatalát szeretnők 
látni, mely fáradság nélkül o k t a t . . . magyar színielőadások, társasestélyek, közhasznú felolvasások 
á l t a l . . . Ez az út melyen át a magyar szellemi élet politikai tért nyerhet az új hazában." (A. N. 1888. 2. sz.) 

Ugyanitt értesülhetünk arról a körülményről a „New Yorki Magyar Egylet" évi 
jelentéséből, hogy szerény könyvtárral is rendelkeznek. Megtudjuk, hogy a 
„könyvtárnok" Jurás István. A jelentés szerint a gyűjtemény 400 kötet könyvvel áll 
a magyar olvasók rendelkezésére. 

A lap érdemeként szokták emlegetni, hogy lényegében lebeszélő hangnemben 
írtak hasábjain a kivándorlásról, ennek azért volt jelentősége, mert az Amerikai 
Nemzetőrnek az „óhazában" — ezt a kifejezést a lap hasábjain használták először — 
is voltak előfizetői. Ennek ellenére voltak olyan idők, amikor a hazai hatóságok 
betiltották a lap magyarországi terjesztését, postai szállítását. 

„Kitiltott magyar l a p . . . szigorú intézkedés sújtotta most a New York-ban 
megjelent magyar lapot. . . okot rá a decemberi számokban »Nemzeti ünnep« czímű 
czikk szolgáltatott, melynek illoyalis hangjára már előbb a külügyminiszter is 
figyelmeztette a hatóságokat, s a lapot a hatóságok támogatására érdemtelennek 
mondta."10 A lap igen zokon vette ezt az „óhazái" intézkedést: 

„Mint olvasóink tudják a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr. . . lapunktól megvonta a postai 
szállítás jogát a magyar belügyminiszter úr kitiltó rendelete alapján. 

A kitiltást az Amerikai Nemzetőr »államellenes irányzatáéval indokolták annak idején. 
Mi még ma sem tudjuk, hogy miben nyilvánult azon állam ellenes tendencia. . . a m . kir. 

belügyminiszter úr elé terjesztett folyamodványunkra a kitiltási rendelet immár visszavonatott. (A. N. 
1985.42. sz. 1. p.) 

Az Amerikai Nemzetőr egy ideig a Betegsegélyező Egyletek Szövetkezetének 
hivatalos lapja is volt, büszkén hirdette magáról angolul is, hogy az egész amerikai 
kontinens egyetlen magyar nyelvű hírlapja: „The AMERIKAI NEMZETŐR is the 
only paper in the United States and whole continent of America published in the 
Magyar language." 

Rovatbeosztása általában a következő volt: az első oldalon vezércikk jellegű 
írások jelentek meg, amelyek sokszor amerikai politikai vonatkozásúak voltak, de 
zömükben amerikai magyar ügyekkel foglalkoztak, így például az 1896. 12. szám 
első oldalán A március 15-iki és milleniumi ünnepélyről írtak, amely nagyszabású 
összejövetelt a „New Yorki Magyar Egylet és Műkedvelő Társaság" rendezte a 
„Central Opera Haus"-ban. A tudósítás szerint 2000 személy részvételével a New 
Yorki Magyar Dalárda adta elő a Himnuszt, és egyebek mellett Muray Károly 
„kedvelt vígjáték"-át, a kétfelvonásos „Huszár szerelmet" amatőr színjátszók 
mutatták be. A Rabszolgaság című cikkben, az 1891. márc. I l i 10. számban arról 
olvashatunk, hogy West Virginiában „a lélek kufárkodást folyton űzik a beván
dorlókkal" és „mint a foglyokat úgy őrizték őket", az általuk végzett „vasúti munka 
nehéz, reggel 5-től késő estig" dolgoztatták őket. „Levelükben keserűen kérdik, 
hogy hát ez e az a szabad ország? A bevándorlási hatóság azonnal vizsgálatot rendelt 
el." Ilyen és hasonló anyag került általában az első oldalra. 

Vasárnapi Újság, 1886. 13. sz. 208. 

4* 
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Igen fontos rovat volt az „Egyleti kalauz", amely az Egyesült Államok egész 
területén fellelhető magyar egyletek, betegsegélyező társulások híreit, jegyzőköny
veit, beszámolóit közölte némi anyagi szolgáltatás ellenében, ilyen például: 

„Magyar Egylet és Műkedvelő Társaság. Helyiség 107 2nd Avenue. Minden 
postaküldemény e szám alá címzendő. 

Elnök Weltner Ignác. . . Könyvtárnok: Zeisler Miksa. . . A színügyi bizottság 
elnöke: Vyzab Lajos. Az egylet gyűléseit minden szerdán tartja. Könyvtár nyitva 
minden szerdán." Ez a hirdetés is bizonyítja, hogy milyen fontos szerepet töltöttek 
be a könyvtárak az egyletek életében. Például a New Yorki Magyar Dalárda egyes 
érdekesebb könyvek beszerzéséről tájékoztatta tagjait: 

,Működő és pártoló tagjaink szíves figyelmébe ajánlom, hogy könyvtárunk — e hét folyamán — Jókai 
Mór következő műveivel szaporodottrú. m. A kék vér, két kötet, Arany Ember 4 kötet . . . Lemondás 
(Karcag Vilmostól). Van szerencsém szíves figyelmét felhívni a New Yorki M. Dalárda tagjainak . . . 
remélem, hogy nagyobbodott könyvtárunk iránt érdeklődni fognak. Üdvözlettel Szombathy Lajos — 
könyvtár nyitva minden kedden este 8— 11-ig." 

A „Munkás Világ" című rovatnak azért volt különös jelentősége, mert az újság 
olvasóinak többsége fizikai munkás volt. Foglalkoztak az amerikai munkások és 
külön a Magyarországról bevándoroltak helyzetével, sztrájkokkal és a dolgozók 
összecsapásaival a hatóságokkal. Egy igen érdekes tudósításból arról értesülünk, 
hogy a magyarországi eredetű munkásokat nem fogadta be a helyi lakosság 
Scranton környékén, sőt egyenesen ellenszenvvel viseltettek irányukban: „Ellen
szenv, mely az ottani magyarországi munkások ellen uralkodott, s tettlegességekben 
többször nyilatkozott — ma már teljesen megszűnt. . . Arra kell iparkodni, hogy 
tisztelettel és a más nemzetbeli munkások szeretetét is kivívják magoknak, ezt pedig 
csak úgy érhetik el, ha csoportosulnak, ha egy tömegben tiszteletet követelőleg 
lépnek fel." (A. N. 1884. 19. sz.) 

A „Tárca" rovat általában szépirodalmi jellegű írásokat tartalmazott. Többnyire 
egy-egy verset magyar vagy idegen költőtől, például az 1896. harmadik számban 
Farkas Géza „Hazámhoz" című versét, továbbá rendszeresen közöltek folytatások
ban regényeket Jókai Mórtól, Beniczkyné Bajza Lenkétől, Csiky Gergelytől és sok 
ma már szinte ismeretlen hazai és amerikai magyar írótól, újságírótól. Időnként 
külön mellékletet csatoltak a laphoz szépirodalmi jellegű tartalommal. A rovat igen 
népszerű és sokak által kedvelt része volt az újságnak, hiszen a kivándoroltak 
ugyancsak szűkében voltak magyar nyelvű szépirodalmi könyveknek. 1896-ban 
például Vadnay Károlytól közölték „Az orvos bosszúja" című regényt, Jókaitól „Az 
iskolamesterek a háborúban" című művet. 

Külön volt „Törvényszéki csarnok", „Közgazdaság" és „Különfélék" elnevezésű 
rovat, amelyekben elsősorban óhazái eredetű híreket közöltek. Majdnem minden 
számban vettek át vicceket, anekdotákat a magyarországi szatirikus lapokból, így a 
Borsszem Jankóból, az Üstökösből, a Bolond Istókból, az U'rambátyámból és a Mátyás 
diákból. 

A „Hazai hírek" is fontos része volt a lapnak, ahol az óhaza híreit közölték, a 
legtöbbször megyénként, városonként, községenként. Sokszor reagáltak a hazai 
belpolitikai eseményekre. A lap politikai felfogása lényegében a hazai 48-as pártéhoz 
volt hasonló. 
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Az olvasókkal való kapcsolattartás egyik formája a „Szerkesztői üzenetek" rovat 
volt, de gyakran közöltek olvasói leveleket, tudósításokat és igen személyeskedő 
hangú megnyilvánulásokat is, valamint családi események bejelentéseit. Gyakoriak 
voltak a különböző egyházközségek tájékoztatásai tevékenységükről. Majdnem 
minden számban előfordult tudósítás bálokról, ünnepélyekről, zászlóavatásról stb. 

Jelentős része volt a lapnak a „Hirdetés" rovat, feltehetően ez képezte a kiadvány 
rentabilitásának az alapját. A rövidebb egyleti hírek, tájékoztatások is itt 
jelentkeztek. E helyen olvashatunk a legkülönbözőbb amerikai magyar kezdemé
nyezésekről, üzletekről, iparosokról, ügyvédekről, orvosokról, bankokról. A 
hirdetések és reklámok nagyszerű tájékoztatást nyújtanak a kivándoroltak 
tulajdonképpeni mindennapi életéről, tevékenységéről és felfogásáról. Az egyik 
hirdetésből arról is értesülünk, hogy maga a kiadóhivatal foglalkozott banktevé
kenységgel: 

,,A legolcsóbban az »Amerikai Nemzetőr« Bank osztálya küldi a pénzt. . . Vidéki előfizetőinknek 
megküldtük körözvényeinket, melyben kiemeltük, hogy számos oldalról vett felszólításnak engedve — 
mert nem vonhattuk ki magunkat, mintegy erkölcsi kötelességünk alól, megalapítottuk az Amerikai 
Nemzetőr Bankot, mely e címen fog vezettetni. 

Az Amerikai Nemzetőr BANKOSZTÁLYA... 
Kérjük honfitársainkat, előfizetőinket, jóakaróinkat, hogy forduljanak hozzánk azon bizalommal, a 

mily bizalommal vannak és voltak a Nemzetőrhöz, az amerikai magyar munkásosztály e hű barátjához 14 
éven át. 

Pénz küldés. Hajó jegyek. Konzulátusi hitelesítések... 
Honfitársak tiszteljetek meg bizalmatokkal és akkor pénzetek felől nyugodtak lehettek. Magyar pénz 

nálunk kapható." (A. N. 1897. 9. sz. 3. p.) 

Mindez azért történt, hogy a vállalkozás ne csupán az előfizetők számától és a 
hirdetőktől függjön. Különben is az előfizetőkkel sok probléma volt, az ország 
különböző területein külön erre a célra szerződtetett ügynökök hajtották be a pénzt 
— néha az is előfordult, hogy saját zsebükre. A szerkesztő 1888. márc. 31-én erről így 
kesergett: „Ha az 1500 előfizető közül 800-at megkérdeznének, fizetett-e, kiderülne, 
hogy csak szidják a lapot, de nem fizet érte." 

A helyzetet csak tovább bonyolította, hogy 1891-ben Kohányi Tihamér 
szerkesztésében Clevelandban megindult a Szabadság című lap és Hazletonban az 
Önállás Mogyorosy Árkád gondozásában. Mindezek mellett a már említett 
österreichische-Amerikanische Zeitung egy 1888-ban kelt tudósítás szerint címét 
österreichisch Ungarische Zeitungra, változtatta: „a szóban lévő lap, mely azelőtt 
kizárólag német nyelven volt szerkesztett, jónak látta lapjához egy magyar 
mellékletet csatolni." (A. N. 1888. 2. sz. 4. p.) Természetesen ez az új kiadvány is 
versenytársat jelentett. A nehézségek ellenére a kilencvenes évek közepére sikerült 
lényegesen emelni az előfizetők számát, és jó hirdetőket szereznie. Erdélyi Sz. 
Gusztáv tehát „több ezer jó előfizetővel, sok jó hirdetéssel bírt."11 

Minden szám igyekezett sokak érdeklődésére számot tartó témákkal foglalkozni, 
minden amerikai magyart érdekelt egy a főleg frissen bevándoroltak részére 
létesítendő magyar menház építése és Kossuth Lajos szobra felállításának ügye. A 
problémakör többször visszatért: „Magyarok! Építsünk magyar menházat. E célból 

11 Szabadság, 1899. 52. sz. dec. 28. 1. 
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jelenjünk meg mindnyájan 1896. évi január hó 25-én. . . este Houston utcai »Liberty 
Hall«-ban tartandó magyar népgyűlésre. . . 

E lapok hasábjain részletesen ismertetve volt már azon tervezet, melyet 
honfitársunk Huttera A. építész úr lángoló ügyszeretetből készített." (A. N. 1896. 4. 
sz. 1. p.) így írtak a Kossuth-szoborról — amelyből csak 1902-ben a debreceni Tóth 
András, Tóth Árpád édesapja alkotásának Clevelandban történő felállításával lesz 
valóság — : ,,A gyermek nem halt meg, csak aluszik, az amerikai magyarság 
mostoha gyermeke, Kossuth szobor eszméje. 

. . . egy új reorganisatio mentheti meg az eszmét és vele együtt az amerikai de főleg 
a new yorki magyarságot a nevetségességtől... I t t az ideje, hogy valami történjék." 
(A. N. 1895. 2. sz. 1. p.) 

A millennium évében minden szám foglalkozott az óhazában megrendezett 
ünnepségekkel, rendszeresen tudósítottak. Az év végén így írtak: 

„Egy ezred évet temetünk e napon. . . mert távol vagyunk . . . ápolnunk kell a hazaszeretetet és az 
összetartozandóság érzetét. Az Amerikai Nemzetőr nem mulasztott el egy alkalmat sem. Sokat 
küzdöttünk mi is e 14 év alatt. Nehéz gondteljes napokat éltünk á t . . . " (A. N. 1896. 53. sz. dec. 30. 1. p.) 

Már akkor igen sokat írtak a magyar anyanyelv megőrzéséről és tisztaságáról. A 
céljuk ,,A magyar nyelv tisztaságának megőrzése", bár azt is tudták, hogy az adott 
körülmények között ,,a nyelv fogyatkozás tünetei. . . természetesek." (A. N. 1895. 
1. sz. 1. p.) Kijelentették: 

„aki nem ért hozzá, ne foglalkozzék nyomdaszerek alá jövő dolgozatokkal... magyar egyleteink vegyék 
fel programjukba a magyar nyelv intenzívebb [védelmét].. . Akkor aztán nem kell aggódnunk annak 
lehetőségétől. . . hogy nagy részben micsoda barbár magyarságot beszélnek a mi jó amerikai 
magyarjaink." (N. 1895. 3. sz. 4. p.) 

Beszélni kell az Amerikai Nemzetőr történelmi forrás jellegéről, elsősorban az 
amerikai magyarok és egyleteinek históriájával kapcsolatban, de akadnak adatok az 
1848/49-es emigrációról is, például az 1885. 3. számban Asbóth Sándor emigrált 
honvéd ezredesről, aki mérnök lévén a New York-i Central Park egyik tervezője, 
írtak az amerikai polgárháború magyar veteránjairól, így Figyelmessy Fülöpről, 
Semsey Károlyról és másokról. 

A Nemzetőrben megjelent legtöbb cikk a szerző nevének feltüntetése nélkül jelent 
meg, ezeket feltehetően a mindenkori szerkesztők és munkatársak írták, tehát 
Perczel Lajos, Nyitray Emil, Erdélyi Sz. Gusztáv, Erdélyi Sz. Gusztávné, Viltay 
Harry, de rendszeresen jelentek meg cikkek Kovács János és Harsányi Sándor 
református lelkészektől, Miskolci Henriktől, Ringhoffer Sándortól, Kohányi 
Tihamértól, a Szabadság alapítójától — aki egyes források szerint rövid ideig belső 
munkatársa is volt a lapnak, valamint néha dr. Gerster Árpádtól, az amerikai 
magyarság egyik tekintélyes vezetőjétől. Persze sokan mások is írtak a lapnak, de 
nem rendszeresen. 

Meg kell emlékezni az időközben magyar lapokkal megindult igen éles és 
személyeskedő hangú sajtóvitákról is. Nem riadtak vissza — mai olvasó számára 
szokatlan, de akkoriban általánosan szokásos — becsületsértő, rágalmazó kitételek 
felhasználásától sem. Ezt a jelenséget csak egy a Magyar Híradóval kitört 
sajtópolémia idézésével próbáljuk meg érzékeltetni. I t t is előfordulnak kölcsönös 
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becsületsértő vádaskodások. A cikket a Híradó szerkesztőjének, Mező Benjáminnak 
címezték: „Mező perel" címmel. 

„A »Híradó« feltűnési viszketegségben és még sok másban szenved. A szerkesztőjének, aki 
egyszersmind »ügytelen ügyvéd«, perre van szüksége. 

A »Nemzetőr« csakugyan sem a bíróság ítéletét nem kívánja előleges sensationalis hírekkel 
megelőzni.. . késztetve érzi magát mindazt a mit eddig Mező ellen felhozott szórói-szóra még egyszer 
közölni, annak minden egyes szaváért a felelőséget elvállalni. . . 

Mező Benjamin nem elégszik meg azzal, hogy engem gálád módon 500 dollár erejéig megkárosított, a 
mennyiben a becollectált pénzeket saját céljaira fordította és csak mások közbenjárására engedtem futni, 
hanem mint értesülök, jelenleg más lap érdekében zsarolni próbál . . . 

A Magyar Híradó kiadótulajdonosai, Kohári és Berkovits jónak látták Mező Benjamin ártatlanul 
üldözött honfitársuk részére fényes erkölcsi bizonyítványt állítani ki, engemet pedig rágalmazónak 
nevezni. Erre csak annyit, hogy alábbi elismervényt Mező 5 tanú jelenlétében írta a lá . . . Én alulírott, úgy 
mond özv. Erdélyi Sz. Gusztávnő úrnő, az »Amerika Nemzetőr« szerkesztő-tulajdonosának... $ 
395.13. . . nem adtam által. . . " (A. N. 1897. 2. sz. 7. p.) 

Tlyen és hasonló jellegű írások időnként előfordultak a lapban. 
A lap megszűnését özv. Erdélyi Sz. Gusztávné idézte elő, aki egyes források szerint 

nem értett a szerkesztéshez, a jól menő lapot lezüllesztette, és azzal, hogy különböző 
bankügyletekbe bonyolódott, csak nehezítette a helyzetet. 

Igen érdekes adatokat közöl a Nemzetőr végnapjairól a Szabadság 1899. 52. száma, 
amelyből megtudjuk, hogy az Erdélyi Sz. Gusztáv halála előtt virágzó lapot özvegye 
tette tönkre, és az utolsó időben az újság kettévált, és Magyar Nemzetőr címen is 
megjelent. így aztán a „támogató cégek, egyletek lassan lassan elfordultak a 
laptól". Ezután, hogy anyagi helyzetét rendezze, az özvegy megnyitotta a lap 
bankosztályát. Azonban ez a vállalkozás is csődbe jutott, ekkor „Erdélyiné nővérére 
íratta a lapot. Ebből nagy per keletkezett.. . A két nővér ekkor halálos harcba lépett 
egymással. Erdélyiné nővére Szedmáky Szidónia eladta részét Jakab Jánosnak s így 
egy jó hosszú ideig két »Amerikai Nemzetőr« lett kiadva." A két hírlap természetesen 
harcban állt egymásai, Erdélyinének hamarosan át kellett változtatnia kiadványa 
címét Magyar Nemzetőrre. Ebből sajnos Magyarországon nincs nyilvános 
gyűjteményben példány. Az áldatlan polémiában mindkét lap legyengült, és szinte 
egyidőben, 1899-ben megszűnt. 

Végezetül a lap legjelentősebb szerkesztőjének jellemzésére a neves amerikai 
történetírótól idézünk néhány sort, az idézet nemcsak Erdélyiről, de a lapról is sokat 
mond: 

„0 mutatott példát, hogy miképen kell amerikai magyar újságot szerkeszteni. Ő honosította meg 
lapjában a sajátosan jellegzetes és otthon sokáig megmosolygott amerikai magyar rovatokat; az egyleti 
kalauzt, amely az egyletek neveit, címeit és a tisztviselők neveit közölte hétről-hétre. Az »óhaza« elnevezés 
is az ő lapja hasábjain született meg és ő érezte meg, hogy az amerikai magyarságot a legerősebben azzal 
lehet a szülőhazához kötni, ha minél gyakrabban közöl újság híreket megyéjéből, falujából. 

Olvasó közönséget nevelt Erdélyi Sz. Gusztáv . . . olyan magyarokból, akik Amerikában való 
vándorlásuk előtt nem járattak, nem olvastak újságot és így igazi felvilágosító, oktató kultúrmunkát 
végzett . . . 

Iskolát csinált. . . az amerikai magyar sajtó későbbi munkásainak nagy része nála dolgozott, tőle 
tanulta meg a lelkesedést."12 

12 KENDE II. i. m. 131-132. 
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Mindent összegezve, az Amerikai Nemzetőrről ismételten azt kell megemlítenünk, 
hogy sajátos körülmények között meg tudta teremteni azt a formát és tartalmat, 
amely lehetővé tette az amerikai magyar sajtó számára a megmaradás modelljét, 
hogyan álljon meg a saját lábán egy lap, azaz eljusson a szétszórtan, nagy területen 
élő kivándoroltak szélesebb rétegeihez. El tudott szakadni a hazai és a helyi 
példáktól is, elsősorban a tényleges igények kielégítésére törekedett. Tudott a 
magyar egyletek szócsövévé válni, és felismerte a hirdetések jelentőségét. A 
szerkesztő nem járt a fellegekben, mint gyorsan elbukott elődje, a Magyar Amerika. 
Ez nem csekély mértékben a tényleges helyzetet felismerő szerkesztőnek, Erdélyi Sz. 
Gusztávnak köszönhető, aki fokozatosan emelni tudta a példányszámot, noha 
megjelenését követve, nemsokára versenytársak jelentek meg, mint a már említett 
Önállás (Hazleton, Pa. 1890—97), a Szabadság (Cleveland 1891—), a Magyar Híradó 
(New York 1894—98), az Amerikai Népszava (New York 1895—98), a Clevelandi 
Magyar Rekorder (Cleveland 1896—19..), végül az Amerikai Magyar Népszava 
(New York 1899—). A felsorolt újságok közül kettő napjainkban is megjelenik; úgy 
gondoljuk, ugyanez bekövetkezhetett volna a Magyar Nemzetőrrel is, ha az érdemes 
szerkesztőt nem ragadta volna el váratlanul korán a halál, vagy ha legalább egy 
magához hasonló utódra hagyta volna lapját. 

BATÁRT, GYULA 

La formation de la presse des émigrés hongrois d'Amérique 

L'auteur donne une vue d'ensemble de l'histoire des journaux hongrois publiésen Amérique à partir du 
premier journal hongrois d'Amérique, intitulé Le Journal des Émigrés Hongrois, fondé en 1853 par les 
émigrés hongrois arrivés aux États Unis après la chute de la guerre de libération de 1848—49, jusqu'à la fin 
du XIXe siècle. Les journaux de plus longue durée et ayant un plus grand nombre d'exemplaire n'ont été 
créées qu'au dernier quart du XIXe siècle, à l'époque du raffermissement de la situation matérielle des 
émigrés. L'étude tient compte des journaux les plus importants et elle analyse leur contenu. 



KÖZLEMÉNYEK 

A naptár-vita és egy ismeretlen debreceni nyomtatvány 1585-ből. 1582. február 14-én XIII . Gergely pápa 
elrendelte a nevéhez fűződő naptárreformot. 1583-ban a magyar nyomdákban — Nagyszombaton, 
Németújvárott — is megjelentek az első (1584-re szóló) új-kalendáriumok.1 A protestánsok azonban 
hevesen tiltakoztak a pápától eredő reform ellen, s továbbra is ragaszkodtak a Julián-naptárhoz. Ennek 
jegyében nyomtatta Váradon Hoffhalter Rudolf azt az 1585-re szóló ó-naptárt és prognosztikont,2 

amelyből ugyan nem maradt fenn példány, de amelynek emlékét a megjelenését követő vitairatokon 
kívül Weszprémi István híres életrajzgyűjteménye is megőrizte. Weszprémi még a kalendáriumhoz 
fűzött, az „Antikrisztus" találmányát ócsárló versből is idéz: „Qui sápit, in veteri maneat ratione dierum, 
/ Nam noua nil verae laudis habere potest. / Hanc Anti-Christus genuit, sibi seruet eandem, etc."3 

A váradi ó-naptár mozgalmas, feszült időszakban látott napvilágot 1584-ben. Az év eleje óta a 
városban tevékenykedett Szántó (Arator) István, a kiváló jezsuita hitszónok, s személyében hosszú idő 
után méltó ellenfelet kaptak a kálvinista prédikátorok. Utóbbiak nyilvános hitvitán akarták legyűrni a 
jezsuitákat, s ezért június 1-ére Váradra hívták össze közzsinatukat. A nagy eseményre Magyarországról 
és Erdélyből 303 helvét irányú és néhány luteránus lelkész érkezett. A kitűzött 30 tétel fölött mintegy 
5000 főnyi tömeg jelenlétében vette kezdetét a vita. Mindjárt az első tétel (Antikrisztus-e a pápa?) az 
érvek és ellenérvek olyan zuhatagát váltotta ki, hogy három napig — naponta nyolc órán át — csak erről 
folyt a szópárbaj. Ekkor azonban véget is ért, mert Báthori fejedelem parancsot küldött a nyilvános vita 
berekesztésére.4 

Szántó (Arator) legnagyobb ellenfelének Beregszászi Péter váradi prédikátor számított. Az egykori 
wittenbergi diák Sárospatakon volt lector (másodtanár), s 1576-ban innen választották lelkésznek 
Nagyváradra.5 Valószínűleg az ő ösztönzésére adta ki Hoffhalter az „Antikrisztus" pápa reformját is 
élesen támadó, föntebb említett, 1585-re szóló ó-naptárt. 

Erre az „ál-naptárra" viszont egy Kolozsvárott működő, elzászi születésű német jezsuita, Wolfgang 
Schreck válaszolt Adversus avtores Ivliani vt psevdocalendarij Varadini impressi... című, a Heltai-
nyomdában 1585-ben kinyomtatott füzetében.8 Beregszászi nem hagyta annyiban s — miután maga 
Szántó (Arator) küldte meg neki a kolozsvári füzetet — nekilátott Ventilatio.. . című iratának, amelyben 
nemcsak Schreck dolgozatát boncolgatta, hanem újabb általános támadást indított a pápa és „a hamis 

1 RMNy 529, 530, 531, 535, 537. 
2 RMNy 559. 
3 WESZPRÉMI István: Svccincta Medicorum Hvngariae et Transilvaniae Biographia. Bécs 1781. Új 

kiadása: Magyarország és Erdély orvosainak életrajza. Medicina, Budapest 1968. Az idézett rész az új 
kiadás III. kötetében (313—315). Kővári Aladár fordításában: „Az, ki okos, tartson ki a régi napok sora 
mellett, / mert biz az új naptár nem dicsekedni való. / Antikrisztus az apja, no hát csak tartsa magának 

ütb." 
* TÍMÁR Kálmán: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. I tK 1930 (34—42, 161—174); ZOVANYI Jenő: 

A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest 1977. 
5 ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. javított és bővített kiadás. A 

Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest 1977. 
8 RMNy 566. 
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Krisztust hirdető jezsuiták" ellen. Mi sem természetesebb, mint hogy a Ventilatiot még kéziratban 
eljuttatta Aratorhoz, aki most már tizenöt óra leforgása alatt ütött össze egy Beregszászihoz intézett 
nyílt levelet. Az Epistola apologetica?', noha a szövege nem maradt fenn, minden valószínűség szerint 
nyomtatásban is megjelent, legalábbis erre utalnak Beregszászi újabb vitairatai (Defensio Ventilationvm; 
Epistola Ad Stephanvm Aratorem). 

A naptár-vita önállóan kinyomtatott iratai közül mind ez ideig egyedül Wolfgang Schreck füzetéből 
volt ismeretes példány (az olomouci egyetemi könyvtár tulajdona). Hogy a disputa lefolyását mégis jól 
ismerjük, az egy Bázelben 1587-ben megjelent könyvnek köszönhető.8 A De Controversiis Religionis... 
című kötet Beregszászi Péter és egy másik református prédikátor, Thoraconymus Mátyás írásait 
tartalmazza. Grynaeus János Jakab élőbeszédéből kiderül, hogy e munkákat két „tanult derék magyar 
ifjú" küldte hozzá tanulmányozás és kiadás végett, Csanádi János a wittenbergi és Krakkai Demeter a 
strassburgi egyetemről. 

A gyűjteményes kötetben négy egyéb irat után megtalálható Wolfgang Schreck füzetének 
szövege (347—370); Beregszászi arra írt Ventilatio]a, (371—424); Beregszászi Defensio Ventilationvm 
Contra Calvmnias Stephani Aratoris Iesuitae (425 498), valamint Epistola Ad Stephanvm Aratorem 
Iesvitam című munkája (499—523). 

Semmi jel nem mutatott arra, hogy a bázeli könyvben foglalt írások közül a Veniilatio korábban 
Magyarországon is megjelent volna nyomtatásban. Az alább ismertetendő, most előkerült töredék azonban 
kétségtelenné teszi: 1585-ben Debrecenben kinyomtatták Beregszászi művét. 

7 RMNy 568 (Heltai-nyomda). 
8 RMK III 759. 
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A könyvtáblából kiáztatott nyomtatvány (sajnos kideríthetetlen, milyen könyv táblájából 
származik) a Ventilatio A és B ívét tartalmazza töredékesen. A címlap a nyomtatás helyét, idejét s a 
nyomdászt is megnevezi: Debrecen, Hoffhalter Rudolf, 1585. 

A kis nyolcadrét alakú könyv (80 x 120 mm) A ívéből négy ép és négy fél levél maradt meg, míg a B 
ívből két ép és hat töredékes (fél, egyharmad, egynegyed) levél. 

Meg kell jegyeznünk, hogy az A ív „kilövése" hibás. A címlevél hátán az Asb, az Au-én az A4b, az A3 

levélén a címlevél hátoldala (megjegyzés a bibliai idézetekről), az A4 levélén az A2b, az A5-én az A7b, az A6 

levélén az A8b, az A7-én az A5b, míg az Ag hátoldalán az A„b található. 
A bázeli kötet alapján9, a teljes szöveg ismeretében megállapítható, hogy a Ventilatio A és B ívét még 

egy, legföljebb másfél ív követhette. Beregszászi úgy szerkesztette meg vitairatát, hogy a Praefatio után 
(amely töredékünkben egy szép ,,R" iniciáléval kezdődik) az érveit kifejtő nyolc „ventilatio", majd 
tizenkét „apodixis", végül újabb három „ventilatio" következett, míg az utolsó lapon egy Aratorhoz írt 
vers volt olvasható. A töredék tizenhat levele a tizenkettedik ,,apodixis"-ig tartalmazza a szöveget. A 
bázeli (szintén nyolcadrét) könyvben a Ventilatio összesen 27 levelet foglal el. 

Az előkerült könyvecske azért is érdekes, mert 1585-ből eddig nem ismertünk debreceni nyom
tatványt. A debreceni nyomdász, Hoffhalter Rudolf ugyanis 1584 nyarán vagy őszén átköltözött 
Váradra. I t t még ebben az évben megjelentette a már többször említett Julián-naptárt10, Decsi Gáspár 

9 Az Akadémiai Könyvtár példányát tanulmányoztuk. 
10 RMNy 559. 



220 Közlemények 

ttu> ut eltett \fít» (ttptét ix s f aies redilm ,m*oh 

». jioit ff"ííV> i'/.'.f AtO'tA efeBU Üfi praf>MdtA. Is 
rjts') hfia, q'-i I Ara iUutU çjr dejferats miiiti 

- miliitdM dtfttncratjin 
rrnae íyf>dvm*tvnn> tx illis hai'd dub.'C juitsdt 

/ , . -? .'«>.•< ; ,; > •; '. '* .',<%* ' . ''w hißut, 
attthh. neue .'.',¥• < m i ' •. •,'< ttih h.n <;** f>ßt~ 
dp'ihtd, t'.i r; »Í«V> 
fitur « ' in fJh; f'';> 0'>trt (id'xcttut v úts, Mat. 
,( í t f ":' n édite. 
I y hiiititéiiitmtd fßi d ijtmf .'^jjtd IdiJx 

tymamfaex P.tne ' tnhaii.lit trttttß-.hßtmtMtn itt 
tihmií,áutw:/ .-, !>"íi<ancÍ!4f»fn ttmnt, ado~ 
undíwt.'i ti? :.'; • fa um um életunt, adar.nu »sex, 
demrant dtgln-, >.iit>{n i fittdeießtm que - « < 

rj'ítrv/i tnaBferiati famiiiçs cU-
ntfcan! hitre in emuiig f> du <tJ tos frw,/« vnnikui 
hiúdibhi, pvmii, phis,cttfeis,cambarii < ?.• uifta\ is, 
ai dt iii-í. In quonif \fuß«li i • ne !.'< minht.N-etttpt 
h pur '"•• iL Ut <-fi •' ai Ja; s du , ? ff«« 
r.'viiV7;. /#if. i .' quid hatte um fuit (j vßea « in i-
ûmre citant'.: av^th' it. ' m am malus 

'•' htiwatiam Í />t» 
. 

nmt. '/ vtSî.l» qu'ait* fii$ 

>4 4 - Vf»/** 

p) 

.) »it<w, Matt* m 
i 

Hawaii' Û 

X/""W fß 

áM< $ ad f 

i'itt, md* 

t<--l.ii- • • •• i partim *á l'ftn;i'iefutM 
LjklxTri)H,f>d) ti *d fßttduM0S es paue * « • » « , 
mmdt(ít>rjh{H.iM adótanéit tttdetmándtí f'<itae~ 
te tarn fîmes quam fkbtm ifÇttn' 0 prufättißtw! 
ftufait'naíon.iJme manóm £?th &f&s lH-\-»*ranííí 
Mtfttif fß tiwtçltM, s ni vei mu a tdtUnis ßtft\ ?ß, 
qtthtßEflifjts4è^6it>iH aaßipimnm mtnítcifttm 
f^mmenjitm» Pfèttdapfojshetarm» faiparé fítttaií: 
fint»l*t- tatjtm h'tithariflijrjtnmtnubt» tanttthi 

i~n.-d'u<, fitt* totunditatt, cdmtifffwt, ira-
i ft•: nanf'dißdwidiii* vtïttm (biißi 

s enant tift flétan ad lawwn. *At 
tmn. / exßtrif (tteth vtlrnhttm f*'{*~ 

-;«, fnuutn fyiit>«j(htMm dftnanßyattt'tYuntt 
m dm mttrjaßttmi* bábuim* paß al tint m-

littt. 

prédikációit", majd Beregszászi Péter eddig nem említett mert a naptár-vitához nem kapcsolódó — 
Apológiáját'2. 1585 őszén visszatért Debrecenbe, hogy ott a városi tanács költségén kinyomtassa 
Félegyházi Tamás Újszövetség-fordítását13. I t t halt meg az év végén vagy 1586 elején.'4 Halála előtt 
azonban — most már tudjuk — kinyomtatta Beregszászi Péter Ventilatio-ját is. 

Az „irodalmi" naptár vita lezárulása korántsem jelentette a viszály végét. Bár a királyi Magyarorszá
gon 1588-ban, Erdélyben pedig 1590-ben törvények születtek a javított naptár használatáról, egyes 
helyeken 1625-ig (a török hódoltságban még tovább is) ragaszkodtak az ó-kalendáriumhoz.'5 

A Ventilatio bibliográfiai leírása: 

(BEREGSZÁSZI Péter:) Ventilatio seripti, Clavdiopoli in Transyluania editi, quod inseriptum est, 
Adversus auctores Iuliani, vt vocant pseudocalendarii, Varadini impressi pro Anno 1585. Debrecini 
Excudebat Rodolphus Hoffhalter Anno Domini MDLXXXV. 

A - B + ? = [16+?]fol. — 8°— Init. 
Az RMNy-be S 561A számmal sorolható be. TORDA ISTVÁN 

" RMNy 560. 
12 RMNy 572. 
13 RMNy 584. 
14 BEM>A Kálmán—LtlNY1 Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1961; GULYÁS Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. Budapest 1929; FITZ 
József: A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története II. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1967. 

15 KNAXZ Nándor: Kortan. Budapest 1876. 

http://adar.nu
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Pázmány Péter könyvtárának két kötete. A nagybörzsönyi plébánia könyvtárában 126. jelzet alatt őrzik 
az alábbi művet: 

BZ0V1US, Abraham, Qrd. Praed.: Concionjm dominicaliurn totiusanni tom. I II. Coloniae Agrippinae 
apud Antonium Boetzerum, 1612. 324, 425 pp. ( +indexek) 

A címlapon kézírással ez áll: Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1637. Ex libris cardinalis Pázmány. 
A budapesti Kegyesrendi Központi Könyvtárban 42/8/5. jelzet alatt az alábbi mü áll: 

DE SCOBAR, Bartholomaeus, Hispalensis e Societate Jesu: Conciones super omnes Beatae Virginis 
Deiparae Mariae festivitates. Parisiis apud Sebastianum Cramoisy, 1624. 620 pp. 

A címlapon kézírásos bejegyzés: Collegii [Posoniensis]. — Residentia Patakiensis Societatis Jesu 1637. 19. 
Mártii. Ex libris testamento legato cardinalis Pázmány. — A kötéstábla belsején: Liber U[lus]tr[is] 
Scholae S. Patakiensis. 

Amint Bitskey István Pázmány Péter könyvtáráról írt cikkében említi (MKsz 1975, 25.), Pázmány 
mint tulajdonos nem írta be nevét könyveibe. Könyvtárát a pozsonyi jezsuitákra hagyta, tehát a 
bejegyzés tőlük származhat, amit igazol az örökhagyó halálának pontos dátuma De Scobar művének 
címlapján. I t t a „Posoniensis" ki van vágva, mert a kötetet átutalták Sárospatakra, bizonyára duplum 
volta miatt. A két bejegyzés a címlapon azonos kéztől származik. 

A kötet aztán Sárospatakon a református főiskola könyvtárába került, majd onnan valószínű ismét a 
jezsuitákhoz, a jezsuita rend feloszlatásakor Sátoraljaújhelyre,1 onnan a piaristák központi könyvtárába. 
A másik kötet Nagybörzsönybe kerüléséről adattal nem rendelkezünk. Mindkét kötet azonos 
pergamenkötésű. 

LÁSZLÓ MIHÁLY 

Egy hitelesnek bizonyult kuruc vers. Rabutin de Bussy tábornagy, 1696-1708 között Erdély császári 
főhadparancsnoka nagyszebeni főhadiszállásáról 1705-ben az Erdély legnagyobb részét elfoglalt kurucok 
ellen több ízben küldte ki portyára német és rác lovasait. Ezt tette ez év szeptemberében is, mikor is 

„hozván bé egy felföldi közkurucot, tót legényt, akit midőn felvittenek volna ad examen a generálhoz, 
kérdette, miért állott a közé a rút emberek közé. Kire felelt, hogy ő is méltó arra, hogy az ő szabadságokért 
fegyvert fogjon. Azt is mondják, hogy kérdette volna tülle, hogy miben lesz Erdélynek és 
Magyarországnak állapot ja. Kire mondotta, hogy Magyarország nem vasallatusság alatt, hanem libertás 
alatt lészen; Erdély pedig fejedelemség alatt. Mondják, hogy azt mondotta volna a generál neki, hogy 
felnyársaitatja. Kire azt mondotta, hogy örömest elszenvedi maga nemzetiért és hazájáért, egyébiránt 
odaki kettőt nyársalnak fel helyette."1 

Ennek a névtelen szlovák közkatonának, a kor szavával szegénylegénynek politikai öntudata 
bizonyára nem volt általános jelenség a kuruc mozgalmakban. De mindenképpen azt bizonyítja, hogy a 
szlovák jobbágyságnak a kurucokhoz való tömeges csatlakozásában nem csupán az úrgyűlölet, a német 
katonaság zaklatásaiért, a vallási üldözésért való bosszúállás, a zsákmányszerzés, fosztogatás lehetősége 
az egyetlen magyarázat. A szlovák szakirodalom a kuruc szabadságmozgalmakban elvétve lát a 
társadalmi haladásért folytatott küzdelmet. Rákóczi szabadságharcát pl. reakciós nemesi mozgalomnak 
tekinti, azt „álobjektív s forradalomellenes szempontból értékeli. . . A szlovákok részvételéről a kuruc 
mozgalmakban és a szlovák kuruc költeményekről terjedelmesebb összefoglaló munkát eddig még nem 
írtak."2 Különösen nem a szlovák parasztfelkelőkről, a zbojnyikokról, akik mint a magyar szegénylegé-

1 A kötet útjáról lásd VISECKÁIH János: A kegyesrendiek sátoraljaújhelyi házikönyvtárának ismer
tetése. = Adatok Zemplén vármegye történetéhez, 1910, 227—273. A pataki főiskola bejegyzésével 
ellátott 120 kötet közül Visegrádi De Scobar művét a 46. számon említi. (265. 1.) 

1 WESSELÉNYI ISTVÁN: Sanyarú világ. Napló 1703-1708. 1—2. köt. Bukarest. Közzéteszi DEMÊNY 
Lajos MAGYARI András. I. 549-^-50. 

2 CSANOA Sándor: A törökellenes és a kuruc harcok költészetének magyar—szlovák kapcsolatai. Bp. 1961. 
13. 
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nyék csak ritkán harcoltak reguláris gyalogezredekben, hanem partizán módra, szabadcsapatokként 
működtek, fosztogattak. Ehhez az egyazon társadalmi réteghez több-kevesebb osztályt végzett, az 
iskolát kényszerből vagy önként elhagyott deáki elem is tartozott. 

A kuruc mozgalmak legtöbb, legjelentősebb akciói mind az első kuruc bujdosók és Thököly, mind 
pedig Rákóczi idejében a mai Szlovákia területén zajlottak le. Természetes, hogy a mozgalmak 
visszhangját a magyar kuruc költészeten kívül leginkább az egykorú és a későbbi szlovák költészetben 
találjuk meg. Mindkét részről nagyszámú misztifikációval, hamisítással, álkuruc verssel állunk azonban 
szemben, melyeket ki kell zárnunk az ún. kuruc versek sorából. 

Hiteles kuruc versnek csak azokat az alkotásokat fogadhatjuk el, melyek a kuruc mozgalmakkal egy 
időben vagy azt követőleg rövid időn belül keletkeztek, egykorú kéziratokban, nyomtatványokban 
találhatók; ha pedig későbbi évtizedek gyűjteményei őrizték meg számunkra, csak ha kuruc kori eredetük 
kétségen felül áll. Az alábbiakban egy kuruc motívumokat tartalmazó, magyar- szlovák nyelvű 
makaróni versről bizonyítjuk be a kurutf korból, illetőleg a kuruc szabadságharchoz igen közel eső időből 
való származást. 

1724-ben, az „új esztendőbeni skólai munka" kezdetekor a győri evangélikus iskola tanulói egy 
terjedelmes (1389 soros) Eszter-drámát mutattak be patrónusaik tiszteletére azon való örömükben, hogy 
fejük felül elvonultak az őket fenyegető „szélvészeknek háborúi".3 Köszönetüket fejezték ki nekik, azért, 
hogy a múzsák szállását védelmezték azokban a nehéz időkben, amikor a „prédát vadászó oroszlán" 
leselkedett rájuk, s „Farkasok soksága rajta volt a nyájon, / / Készen volt a Sárkány, hogy nyakon 
ragadjon." A Prológusban egyúttal köszönetet mondottak a királynak is, hogy immár szárnya alatt 
békével nyughatnak. III. Károly ugyanis 1721. augusztus 10-én királyi rendelettel feloszlatta a győri 
evangélikusok létét is fenyegető Vallásügyi Bizottságot, megparancsolva, hogy a vallási viszonyok úgy 
maradjanak, mint a Bizottság összeülése előtt voltak. Ezzel véget vetett a nem katolikusok 
zaklatásainak. Még inkább megnyugodtak a győri evangélikusok, mikor a király 1723. október 19-én 
megerősítette előbbi szándékát. Iskolájuk újra virágzásnak indult. A tanulók létszáma megnövekedett. A 
felső vármegyékből is jöttek tanulni Győrbe szlovák és német nyelvű növendékek, hogy elsajátítsák a 
magyar nyelvet; másrészt pedig azért látogatták a győri iskolát, mert az magasabb fokú ismereteket is 
adott.4 

Az álnok Hámán, aki el akarja rontani Isten népét, de az Úr ellene támasztja Esztert, és nem viheti 
véghez szándékát, jól illett az üldözések légköréhez. A téma az evangélikus iskolákban többször szólalt 
meg a színpadon. A győri Eszter-drámának az ad különös érdekességet, hogy a bibliai történetet többször 
fűszerezik közjátékszerű jelenetek, komikus szerepek. A bolondos Morio jelen van az egész drámában. 
Egy Mendikussal és egy szlovákul beszélő Aulicussal lejátszódó jelenetben — Eszter lakodalmában 
Morio a következő versbetéttel válaszol a vele gorombáskodó udvari embernek. 

1. Nem tudom én tótul, mert én Magyar vágyom. 
Ha tudni akarod, Turótzában lakom. 

2. Ti szegény Németek nem tudgyátok Semmi, 
Tsak kapunál ülni, zöld broszkákkol6 élni. 

3. De mi, Turocziak, sok országban járunk, 
Drága Gyemekatot és keszötzét6 eszünk 

3 Kiadatlan. Lelőhelye: OSzKK Ouart. Hung. 2530. 
4 Győr megye és város egyetemes leírása. Szerk. FEHÉR Ipoly. Bp. 1874. 220. EÖTTEVENYI NAGY Olivér: 

A Győr szabad királyi Városi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség története keletkezésétől 1904. 
december 31-ig. Győr 1905. 57 08. 

5 Eredetileg békákkal. Elírás breszkákkal (ld. ItK 1910. 120.) brovskákkal helyett. Brovska = ősziba
rack. 

8 Gyemekatot és keszötzét = brindzalevest és ciberét. 
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4. Ha mit egész héten robotánkban nyerünk, 
Vasárnap Pivára az kortsmára megyünk. 

5. Huszlával s-gajdával ulitzákat járunk,7 

örömest tántzolván, hop, hop, hop — kiáltunk. 

6. Hogy katonák voltam Rákóczi vojnában,8 

Lepedő Zászlóval jártam Oravában.9 

7. It t , hogy katonássan magamat viseltem, 
Ihol, aranyforgot Gólya tóiból nyertem. 

8. Az után Trentsénben kvártélomban mentem, 
Minden napon bövön pálinkával éltem. 

9. Ha jól nem tartottak hajdina kassával, 
Gazdámot meg vertem ezen valaszkámmal.10 

10. Ha illyen vén koldust találtam utamban, 
Mindgyárt dutkát adtam, ha volt tarisznyámban. 

11. De az másoktól is sok penyázát11 vontam, 
Ha nem adtak, gyabli w matyeri,12 mondottam. 

12. Azért sok pénzem volt Siros tarisznyámban, 
Jártam szűrös, Selem posztóból ruhában. 

13. Még is ollyan kevély nem voltam, mint te vagy, 
Eb lelkű Németye, kezembe ne akadgy. 

14. Mert ha valaskámat egyszer elö veszem, 
Bizony a plundrád is mindgyárt teli lészen. 

Gondolhatnánk arra, hogy a szlovákos magyarsággal tarkított szegénylegény-éneket a dráma 
ismeretlen szerzője írta.18 Feltételezhető az is, hogy egy általa ismert, a helyzethez illő verset iktatott be a 
játékba. Akár az egyik, akár a másik esettel állunk szemben, az éneknek 1724-es felbukkanása több okból 
érdekes. Egy olyan kuruc versnek a Rákóczi-szabadságharchoz közeikorú feljegyzéséről tanúskodik, 
melynek eddig csak a XVIII. század második feléből, a század végéről való előfordulásáról tudtunk. 

Az éneket először Kollár Ján közölte 7 strófás terjedelemben a Budán 1834—1835-ben megjelent 
népköltési gyűjteményében.14 Forrásáról nem tesz említést, bizonyára valamilyen kéziratos éne
keskönyvből vette, anyagának csak kisebb részét gyűjtötte hallomásból. 

Ezt a szöveget átvette Thaly Kálmán és a kuruc költészet termékeként közölte az Adalékokban.™ A 
vers azonban utána egyetlen kuruc költészeti gyűjteményben sem szerepel, a kuruc küzdelmek 

7 Huszlával s-gajdával ulitzákat = hegedűvel és dudával az utcákat. 
8 vojnában = háborúban. 
• Oravában = Árvában. 

10 valaszkámmal = fokosommal, baltámmal. 
11 penyázát = pénzt.. 
12 gyabli w matyeri = kb. az ördög bújjék az anyádba. 
IS 1624-ben az iskola conrectora Sartorius Szabó János volt, pietista felfogású ember, akiről nehezen 

tételezhető fel, hogy szabadszájú jelenetekkel fűszerezett darabot írt volna. 
14 Národnié spiewanky, üli písné swêtske Slowakû w Uhráchjak popolitého lidű tak i wyssich stavm. 1—2. 

köt. Buda, 1834—35. II. 177. 
15 Volt tót kuruc dala címmel az Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kori irodalomtörténethez. 1—2. köt. 

II. 375. 
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költészetét bemutató legújabb antológiában1' sem. Pedig éppen úgy kuruc kori vers, mint ennek a 
gyűjteménynek számos más darabja, melyet ugyan nem a szabadságharc idején írtak le, de a kor 
érzésvilágát tükrözi vissza, annak eseményeihez fűződik. A szegénylegény-énekek csoportjába tartozik 
mondanivalójából és keletkezése társadalmi bázisából következőleg egyaránt. Hangja németellenes. 
Hőse egy turóci szlovák szegénylegény, akit a zsákmányszerzés, a gond nélküli katonaélet élménye tett 
kuruccá. Bőséggel iszogatott, utcaszerte táncolt. Ha kvártélyán szállásadója nem tartotta jól, fokossal 
fizetett érte. A pénz megszerzésében nem volt válogatós, és zsíros tarisznyájából, a zsákmányból tellett 
selyem, posztó ruhára is. E mindennapi életjelenségek mellett a szabadságharc történetéből egy árvái 
toborzás meg egy trencséni kvártélyozás ténye hámozható ki. 

Azok a változatok, melyeket két XVIII. század végi másolatból Rexa Dezső adott ki,17 egyéb történeti 
mozzanatot is tartalmaznak. Az elsőként közölt hét versszakos vers hőse liptói huszár, aki megjárta 
Morvaországot is, és onnan sok jószágot hajtott el. A második változat liptói legénye is járt Morvában, sőt 
Ausztriában is. Ő nagyszombati kvártélyt emleget, és a trencséni csatában való részvétellel dicsekszik, 
egy kissé lenézve a zsolnaiakat, mert szegényesen élnek. 

Terjedelmét tekintve a Kollártól kiadott, valamint a Rexától közölt első változat hét-hét versszakot 
tesz ki, a Rexa-féle második vers tíz strófás. A győri iskolai játékban felbukkanó változat 14 versszakból 
áll. Ebből 6 a másik három változatban nem fordul elő. 

Mindegyik változat tartalmazza azt a versszakot, mely a Rákóczi háborújában való részvételről szól. 
De valamennyi múltként emlegeti: „voltam" katona, huszár. Ezért tételezhető fel, hogy nem a 
szabadságharc alatt keletkezett. De bizonyára közvetlenül azután. Másként nem lenne érthető, hogy már 
a győri felbukkanás is a folklorizálódást mutatja. Még inkább folklorizálódtak a század végi rövidebb 
változatok. 

Nem annyira az ének, hanem a dráma utóélete miatt említjük meg azt a körülményt, hogy az Eszter
dráma ránk maradt másolatába egy későbbi kéz kisebb változtatásokat írt be. Ennek következtében a 
vers eleje így hangzik: 

Nem tudom én tótul, mert én Német vágyom, 
Ha tudni akarod, itt Posonban lakom. 

A második versszak harmadik szavában pedig a Németeket Trotziakkal cserélte fel, a margóra pedig 
odaírta: ,,hic Turoczienses Slavi eludendi." 

Ezeknek a változtatásoknak az alapján feltételezhető, hogy az iskolai játékot Pozsonyban is 
játszották. 1749-ben a győri evangélikus iskolát elvették. Diákjai közül többen Pozsonyba mentek 
tanulmányaik folytatására: talán magukkal vitték a Győrben 1724-ben előadott darab szövegét. A 
tanárok közül is többen Pozsonyba távoztak. Már 1732-ben oda költözött a győri iskolában majd tíz éven 
át rektorként működő Tomka Szászky János. De ezt tette három esztendővel később Weigelius János 
konrector is. 

VARGA IMRK 

Aranka György magyarországi levelei Bánífy György gubernátorhoz 1794-ből. Az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság leveles ládájából közlésre kerülő anyagok egyre több, a társaság működésére, 
kapcsolataira vonatkozó kérdésre derítenek fényt. A társaság nagy levelezői korszaka Aranka 
Györgyhöz, a főtitoknok személyéhez fűződik: ő az, aki nemcsak a Marosvásárhelytől távol élő erdélyi 
tudós társakat keresi fel leveleivel, hanem a magyarországiakat (debrecenieket, budaiakat, pestieket) és a 
Bécsben élő jelentős számú magyar értelmiségieket. Gazdag levelezéséből különösen fontos a Bécsben élő 

16 A kuruc küzdelmek költészete. S. a. r. VARCA Imre. Bp. 1977. A gyűjteményben szlovák nyelvű kuruc 
verseket találunk az alábbi számok alatt: 52., 80., 93., 112., 113., 116/11., 117/11., 126., 141., 153., 211., 
223., 234. 

17 REXA Dezső: Két újabb változat a „Volt tót kuruc dalá"-hoz. = ItK 1910. 118—120. 
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erdélyi kancellárral, Teleki Sámuellel, valamint a Kolozsváron működő gróf Bánffy György gubernátor
ral folytatott levelezése. A Teleki Aranka levelezés számos darabja ismert; a Bánffyval folytatott 
levelezésből alig jelent meg nyomtatásban valami,1 noha Bánffy György a társaságnak nemcsak elnöke, 
hanem egyik szellemi inspirálója volt. Lényegében minden jelentős mozzanat, kezdeményezés, ami a 
társaság életében történt — Bánffy tudtával történt, nem ritkán az ő sugallatára, vagy éppen utasítására. 
Aranka György intézkedéseinek Bánffy aláírása adott legitimitást. 

Feltételezhető, hogy Aranka György 1794-es nyár végi magyarországi útjára is a kormányzó 
kezdeményezésére került sor. Az út tanulságairól és főleg részleteiről a szakirodalom alig tud valamit, a 
társaság jegyzőkönyveiben is csak egyetlen, homályos utalás található2 s az utazás befejezésével nem 
találjuk nyomát a társaság tagjai előtt tartott — szokásossá vált — úti beszámolónak sem. 1794. jánius 3. 
és 1795. november 8. között szünetelteti nyilvános üléseit az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság. Az 
események hátterében a Martinovics-féle összeesküvés áll: a sorozatos letartóztatások, a kihallgatások, a 
gyanakvás légkörének általánossá válása nem kedvezett a nyilvános összejöveteleknek sem. Nem 
véletlenül nevezi egyik levelében később ezt a korszakot Aranka „szélvészes idők"-nek. 

A Martinovics-féle összeesküvés szálainak felgöngyölítése hónapokat vett igénybe, és országos 
nyugtalanságot keltett. 

Aranka Kováchich Györgyhöz3 intézett egyik leveléből tudjuk, hogy Marosvásárhelyről 1794. 
augusztus 2-án készült útnak indulni,4 az első már Budáról írott, Bánffyhoz intézett levél augusztus 21-én 
íródott, akkor, amikor tulajdonképpen az események kezdetén vagyunk: Martinovicsot július 23-án 
tartóztatták le, s az első hetekben a vizsgáló bizottság nem is gondolt arra, hogy széles körű 
magyarországi jakobinus mozgalom nyomára bukkant. Ekkor még sok a mendemonda, kósza hír. Aranka 
magyarországi útja meglepően elhúzódik, talán a fejleményeket akarja bevárni, hogy a gubernátornak 
személyesen referálhasson. Az itt közölt 3-dik levél Tállyán keltezett, október 15-én, útközben hazafelé. 
Ekkorra már Martinovics felfedte az összeesküvés részleteit, megnevezte a mozgalom fő résztvevőit. 
Aranka mindenképpen értékes információkat nyújthatott a gubernátornak, bár aligha lehetett az 
utazásnak ez a kezdeti célja. E levelek tanulsága szerint Aranka György magyarországi útja jól szolgálta a 
két erdélyi, a Kéziratkiadó és a Nyelvmívelő Társaság praktikus célkitűzéseit: sikerült Erdély történetére 
vonatkozó értékes kéziratokat találni, és sikerült új tudós társakat, jövendő közreműködőket verbuválni 
az erdélyi kezdeményezésekhez. 

1 Aranka György levele Bánffy Györgyhöz (1795. március 26.) Magyar Könyvszemle, 1984/3. 242—243. 
Aranka György levele Bánffy Györgyhöz (1796. február 25.) ItK, 1938. 66—67. 

2 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai, Akadémiai Kiadó, Bukarest, 1955. 
169. 1. XI. ülés jegyzőkönyve: „Felolvastatik ugyancsak Aranka György atyánkfiának hivatalbéli 
jelentése aziránt, s hogy az elölülő úr elindulása előtt a Társaságnak függőben lévő dolgait vitesse 
tökéletességre. . . " 

3 Kováchich Márton György (1744—1821) levéltáros, a magyar történelmi források gyűjtője és 
kiadója, Arankával 1794-től hosszú éveken keresztül történelmi témákról és forrásokról levelezett. 

4 Aranka levele Kováchich Márton Györgyhöz, M(aros)Vásárhelly, Kis Asszony Hava 1. Napján 
1794. Lelőhely: OSZK Kt. Fol. Lat. 43/X. k. 175. 

5'Magyar Könyvszemle 1987/íi 
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ARANKA GYÖRGY LEVELE BÁNFFY GYÖRGY GUBERNÁTORHOZ5 

Méltóságos Groff Gubernátor Urunk, 

Kegyelmes Uram! 

Exczellentiádhoz való alázatos Tiszteletem kívánván, és mind kötelességem mind utazásomnak czéllja 
parantsolván, hogy alázatos udvarló levelem által Ex[czel]l[entia]dhoz Tudósításomat eresszem, 
jelentem alázatosan Exczellentiadnak hogy Erdélyből ki indulván, mivel Mfaros] Vásárhelytől fogva, 
Debreczenig s Debreczentöl fogva eddig folyvást kellett jönnem, a közhelységeknek éppen semmi 
hasznokot nem vehettem. Debreczenben létemben mivel éppen akkor volt a szabadság és amiatt minden 
ember el volt foglalva, keveset cselekedtem azon kivül hogy a Magyar Nyelv Mivelésére igen jó Társokat 
kaptam, némelly régi Kéz írásoknak pedig nyomokban akadtam: mellyekkel az Isten esmét oda vivén 
akkor bővebben akarok megesmérkedni: hogy meg nem szerezhettem őket, leg alább másokat 
leirathassam vagy legalább a Kéz Irat Kiadó írások Méltóságos Tanáttsának illő tudósítást tehessek 
rolók. I t t Budán az a szerencsém vagyon és éppen az esmeretes Tudós Kovachich Urnái vagyok szálva 
baráttságból. Ennek az Urnák nagy igyekezete ismeretes Exczellentiad előtt: kéttség kivül a két hazában 
párja nintsen és a maga nemében egyetlen egy. Pesten az Universitas Bibliotechájában a Néhai Alvinczi* 
és Káprinai7 s mások Kéz írásainak Gyűjteményei megbecsül hetetlenek. Szebb ritkaságokat pedig a Kéz 
írásokban kivált a Magyar írásokra nézve és régiségekre nehezen lehet valakinél ezen a földön látni, mint 
az ifjú Jankovits Urnái8 a Szjekes] Fejér vár megyei V[icze] Nótáriusnál. Szerencsém volt, hogy azt az Ifjú 
Urat itt találtam az Édes Attya Házánál Pesten. Ha az Isten engedi mindazokat, mellyekre nékünk vagy 
a Magyar nyelvre vagy a Kéz írások Társasága Tárgyaira nézve szükségesek, feljegyzem: és igyekezem 
Rollok illő tudositást vinni Exczellentiadnak. 

Exczellentiad méltóztatott hallani Bécsben Martinovics" Urnák, s ennek szava után, itt volt kapitány 
Laczkovits,10 Hajnotzi" Kamarán Secretarius és Szentmarjai12 Orczi secretariussa Ur elfogattatásokat s 
Bétsbe lett el vitettéseket. Ezek az ide valók csak azért vitettenek Bétsbe, hogy Martinovitssal szembe 
kérdeztessenek; azután vissza hozatván ha gyanujok lészen itt fognak a Haza törvénye uttyán 
megkerestetni. Különben ugy tapasztalom, hogy itt közönségesen minden Rend igen irtódzik atol a Haza 
fundamentumos Törvényeit fel fordito bolond Franciskanus Princípiumoktól és mind azokat akik abban 
részt vesznek, igen utálja de ugyan a nevezett ide való szerentsétlen Uraktol éppen kitelik hogy részesek 
lehetnének abban a fekete rut bűnben. A dolog kimenetele meg fogja mutatni. Sokaknak másoknak 

5 Aranka itt közölt három levele dr. Jancsó Elemér gyűjteményéből való. 
9 Alvinczi Péter, borbereki (+1701) ítélőmester. Értékes okmányokat állított össze Erdély 

történetére vonatkozóan. Ezek nagy részét Szilágyi Sándor 1870-ben jelentette meg. (Diplomatarium 
Alvinczianum, 1685-1688) két kötetben. 1887-ben Alvinczi gyűjteményéből Gergely Samu és Pettkó 
Béla is kiadott egy kötetet. 

7 Káprinai István (1714—1785) tanár, pap, történetíró, gyűjtötte a forrásértékű történeti 
okleveleket. 

8 ifj. Jankovich Miklós (1773 1846) műgyűjtő, a magyar történeti források kutatója, a MTA 
tiszteletbeli tagja. 

9 Martinovics Ignác (1755—1795) ferences szerzetes, egyetemi tanár, a polgári átalakulás híve, 1794 
tavaszától a magyar jakobinus mozgalom vezetője. 

10 Laczkovics János (1754 1795) huszárkapitány, számos arisztokrácia- és klérusellenes röpirat 
szerzője, a Szabadság Egyenlőség Testvériség Társaság egyik igazgatója. 

11 Hajnóczi József (1749-1795) patrióta szellemben nevelkedett, jogász, a budai Kamara titkára. 
1793 tavaszától került kapcsolatba Martinoviccsal. A Szabadság Egyenlőség Testvériség Társaság egyik 
igazgatója. 

11 Szentmarjai Ferenc (1767—1795) Zemplén megyei birtokos nemes, 1790 tavaszától Orczy László 
kamarai alelnök titkára, 1794 tavaszától a jakobinus mozgalom egyik vezetője. 
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elfogadtatásokról s vitettetésekrölis vagyon gyakran hir, de semmi sintsen benne. Barkó13 Ur 
Exczellentiaja örömmel készül Erdélyt látni: még a Diéta Terminussátol, mellyröl megkérdezett volt, 
nem vett semmi választ. Exczellentiad Uri Kegyességében ajánlott alázatos Tisztelettel vagyok 

Exczellentiadnak 

igen alázatos szolgája 
Aranka György 

Buda Kis Asszony Havának 21ikén. [augusztus] 

(Dr. Jancsó Elemér gyűjteményéből) 

ARANKA GYÖRGY LEVELE BÁNFFY GYÖRGY GUBERNÁTORHOZ 

Fö Méltóságú Groff Gubernátor Urunk, 

Kegyelmes Uram! 

A Cardinális ö Hercegsége Kegyelmességéből tegnap járván és nézvén meg a Herczegsége drága Kéz 
Írásokkal rakott könyves polczait, a mellettek levÖ iro Házokban találtam azokat az Iro Deákokatis kik 
Exczellentiad és a Méltóságos Tanáts Rendeléséből Erdély számára dolgoznak; azután Professor 
Demény14 Úrhoz menvén megnéztem azokat a Darabokatis mellyek már leirattának és ezekben nem 
találtam semmi hibát söt mind Demény Urnák szorgalmatosságát mind az Iro Deákoknak rnunkájokat 
dicsérhetem: a szerént dolgoznak amint Exczellentiad parancsolattya tartja. Hanem Prof[essor] Demény 
jelentvén hogy éppen most egy eredeti irást irván a Deákok és maga Demény Ur Exczellentiadhoz még 
elébb kérdést tévén róla, hogy leiratását miképpen fogják parancsolni; az eredeti írás módja szerént-é 
vagy a mai közönséges írásmódja szerént. Levelére Exczellentiátoktol válasz nem vétetett: Bátorkodom 
Exczellentiádat alázatosan emlékeztetni reája, vehesse Demény Uram minél hamarább Exczellentiatok 
válasszát. Már ugyan késő az egész könyvet a régi írás módja szerént Íratni, mivel a tél közelgetvén s az 
Exczellentiatok válassza nem érkezvén az Ujj írás módja szerént kezdették irni, de ha csak a régiben és 
egy néhány arkustis, jó lenne, ha Exczellentiatoknak tetszenék a régi írásmódjával Íratni le, azis az írás 
hitelességére tartozó dolog lévén. Bátorkodom Pr[ofessor] Demény Uramot biztatni, hogy Exczellentiad 
általam tudositatván parancsolni és ollyan rendelést fog tenni, hogy minnél hamarább választ vehessen. 

Ami az írás árát is a Cancellisták Fizetését nézi: bátorkodom ezen részben is a dolgot mint Haza dolgát, 
mintegy magamévá tenni és Exczellentiadnak s a Méltóságos Fö Tanátsnak alázatoson jelenteni. Hogy 
ámbár ezek a Személlyek egyik a másikat a Becsülettel meg kivánnya haladni, olly emberségesek: ugyanis 
az egyik az Iro Deákok közül még egy pénzt sem vett fel írásáért, sem nem kért, a másiknak pedig Demény 
Ur a maga erszényiböl fizetett, és örömest, de mégis jónak vélném hogy vagy Hónaponként vagy 
angáriánként vagy más idö-munka szakaszaihoz képest Exczellentiatok Demény Urtol a Munkának 
mennyiségéről is, árráról is tudósítást kérnének be, ha szinte a pénz által küldése a Demény Ur 
Hazafiuságában való bizodalomra nézve hátrább maradna is. Az Iro Deákok, kik pénzért irnak, 
bizonyoson a maga idejében való kifizetéssel legjobban ösztönöztetnek: Demény Urnák pedig gondjain 
evelis egy keveset segítenénk Exczellentiatok a dolog állapottyát is tudnák: mivel a melly Árkusok elébb 
ötöt garasért irattanak: azok most tiz-tiz garasért iratnak az élés meg drágulván s az írok is a sok munka 
miatt szűkülvén. Az irás különben szép és mind Regálva vagyon. 

13 Barco Vince, báró (1719 1797) spanyol származású lovassági tábornok, Magyarország katonai 
főparancsnoka, Erdélybe küldték az országgyűlésre, hogy a Martinovics-mozgalom erdélyi szálait 
felderítse. 

14 Valószínűleg Demién (Demien, Demjén) Antal (1744—1833) egyetemi tanárról van szó, akit 1782-
ben neveztek ki a magyar jog tanárának, 1789-től a természetjogot tanította, 1795—1796 között 
rektornak választották. 

5* 
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Ami engemet illet: Exczellentiádnak alázatosan jelenthetem, hogy a reménsége szerént a Magyar 
Nyelv Mivelése elég sok jó munkás tudós Társokat szerzettem és fogok szerzeni a Haza Történetének Kéz 
írásban levő darabjait pedig annyit találtam, hogy még csak a Neveket sem győztem leírni és esztendők, 
napok száma szerént rendibe szedni. Igen sok szép apró Erdélyt illető darabokat: mellyekröl 
Exczellentiatoknak és a Méltóságos Tanátsnak bé menvén alázatos Tudósításomat fogom adni. Én még 
legalább 10—12 napig itt leszek, ha az alatt Exczellentiád postán nékem a kinyomtatott Lajstromából a 
Kéz írásoknak egy párrt ki küldeni parantsolna, nagy hasznát venném. Az elfogott és Bécsbe vitt Uraság 
iránt a Vármegye Gyűlése reprezentált Ö Felségének, hogy az ujjabb Articulus szerént törvény szerént 
lejendö megitéltetések végett ö Felsége parancsollya vissza küldetéseket. Mellyel maradok alázatos 
tisztelettel 

Exczellentiádnak 

igen alázatos szolgája 
Aranka György 

Buda, 30. aug. 1794. 

(Dr. Jancsó Elemér gyűjteményéből) 

ARANKA GYÖRGY LEVELE BÁNFFY GYÖRGY GUBERNÁTORHOZ 

Fö Méltóságú Fö Kormányozó Ur, 

Kegyelmes Uram! 

Exczellentziádhoz való alázatos Tiszteletből jelentem: hogy minek utánna Budán, Pesten és Szirákon 
Hazánknak Kéz írásokban lévő megbecsülhetetlen kintseit látni; 's a' Tudományok és Magyar deákság 
mezején futó érdemesebb Hazafiait esmérni szerentsém lett volna; már nem meszsze reménlem lenni azt az 
örömet, hogy Ex[cel]l[to]kat alázatoson tisztelhessem; 's mindenekről számat adhassak. A'miben pedig 
én kivált a' Kéz írások Társaságát illető Tárgyokban meg fogyatkoznám: azt ki fogja pótolni a' Magyar 
Mabillonius,15 ki velem együtt M[é]l[tosá]gos Gr[of] Teleki Josef16 Ur ex[cellentiá]ját kiséri, a' Tudós 
Kovachich Ur. A' hegy allyán, a'hol most vagyok, igen jo de szűk szüret vagyon. Én pedig magamat 
alázatoson ajánlván Ex[cel]lentiád Kegyességébe, igen alázatos Tisztelettel vagyok 

Exczellentziádnak 

igen alázatos szolgája 
Aranka György 

Tállya. Mind Sz[ent] Havának 15 dikén 1795. [október] 

(Dr. Jancsó Elemér gyűjteményéből) 

ENYEDI SANDOR 

15 Mabillon[ius], Jean (1632—1707) francia tudós, Benedek-rendi szerzetes. Egyházi írók műveit és 
történelmi dolgozatokat adott ki. Magyar Mabillonius = Kovachich Márton György. 

16 Teleki József gróf (1738—1796) koronaőr, műgyűjtő, Ugocsa megye főispánja. 
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A bécsi publicisztika és a magyar felvilágosodás. A 18. század végi magyar irodalom- és művelődéstörténet 
kutatói számára régóta ismert tény, hogy az angol és a francia polgári felvilágosodás eszméi javarészt 
németországi, illetve osztrák közvetítéssel terjedtek el Magyarországon. A közvetítés szempontjából 
különösen kiemelt szerepet játszott Bécs, amely a maga késő teréziánus és jozefinista kori szellemi 
törekvéseivel nagy hatást gyakorolt a magyarországi felvilágosult szellemű nyelvi, irodalmi és kulturális 
mozgalmak kibontakozására. Elegendő, ha csak a magyar irodalmi megújulás kiváló úttörőjének, 
Bessenyei Györgynek és testőríró-társainak a Bécsben nyert ösztönzéseire hivatkozunk. 

Kevésbé ismert e témával kapcsolatban az a szerep, amelyet a magyar — és más magyarországi népek 
— felvilágosult kultúrája szempontjából az e korban kifejlődő bécsi sajtó és publicisztika játszott. Pedig a 
sajtó már e korban is bizonyos fokig intézmény szerepet töltött be: jelentősége és hatása sokkal nagyobb 
volt annál, ahogy azt az eddigi kutatás általában feltüntette. 

Ugyanis a sajtó jelentősége, fennállásának csaknem két évszázadnyi előtörténete után, éppen a 18. 
század utolsó évtizedeiben, az olyan nagy jelentőségű események, mint az észak-amerikai függetlenségi 
háború és a nagy francia forradalom kapcsán, növekedett meg. A 17. század tipikus sajtóműfaja, a híreket 
egyéni állásfoglalás nélkül felsoroló, ún. „referáló" újság a 18. század utolsó évtizedeire változott át 
véleményt is nyilvánító, kritikai orgánummá. A változás az időszaki sajtó másik típusától a folyóirattól 
indult ki. Ez ugyanis a saját 17. századi örökségét: az akadémiai és a száraz, tudományos folyóiratok 
kereteit már a felvilágosodás századának elején széttörte, főként a Defoe, Addison és Swift folyóiratai 
nyomán egész Európában elterjedt erkölcsi hetilapok kialakulása által. A folyóiratok meghonosították az 
irodalmi recenzió és kritika nyomán a sajtókritikát és más, kritikai állásfoglalást is tartalmazó 
publicisztikai műfajokat. Hatásuk átterjedt az újságra is, ahol szintén egyre több társadalom- és politikai 
bírálat látott napvilágot. Ezek élessége természetesen mindig függött az illető nép társadalmi és politikai 
fejlettségének fokától, valamint nemzeti önállóságától vagy annak hiányától. A forradalom előtt és a 
polgári forradalomtól még távol álló társadalmakban csak enyhébb és mérsékeltebb lehetett a kritika, 
mint pl. a forradalom által szabaddá tett francia sajtóban. 

A Habsburg-birodalom a sajtó terén is sajátos képet mutatott. A 18. század 60-as éveitől kezdve, 
amikor a felvilágosodás már Mária Terézia udvarában is tért nyert, de különösen II. József felvilágosult 
abszolutizmusa idején, egyre inkább kibontakozott Bécsben is a sajtónak ez a modernebb változata. A 
tipikusan abszolutista berendezkedésekre jellemző hivatalos, udvari újság, a Wienerisches Diarium, 
illetve folytatása, a Wiener Zeitung mellett sorra születtek újabb politikai újságok és folyóiratok. Bár a II. 
József által bevezetett sajtótörvény nem biztosított megközelítőleg sem polgári sajtószabadságot, de 
lényegesen enyhítette az ellenőrzés szigorát, és lehetővé tette — bizonyos fokig az uralkodó elképzelésein 
túl — a sajtónak egy bizonyos méretű liberalizálódását. 

E bécsi fejlődés nem maradt hatás nélkül a Habsburg-monarchia többi népére sem: ebben az 
időszakban kezdett kibontakozni a monarchia népeinek a sajtója, s ezek sorában a magyar hírlap- és 
folyóirat-irodalom. 

Bár a legelső magyar nyelvű újság 1780-ban még Magyarország területén — Pozsonyban — indult 
meg, Magyar Hírmondó címmel, az újabb magyar lapalapítások sajátos módon Bécsben jöttek létre. 
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy II . József rendelete az abszolutizmusokra jellemző sajtóprivilégi
umot csak Ausztria területén szüntette meg, a birodalom többi tartományában az továbbra is életben 
maradt, és akadályozta a sajtó további fejlődését. Ezért alapított Bécsben 1787-ben Szacsvay Sándor 
Magyar Kurír címmel újabb újságot; két évvel később pedig Görög Demeter és Kerekes Sámuel Hadi és 
Más Nevezetes Történetek címmel egy második magyar lapot szintén a császárvárosban indított meg, 
miközben a pozsonyi Magyar Hírmondó meg is szűnt. 

A 80-as években Bécsben alapított két magyar újság érdekesen tükrözte azt a két politikai és 
társadalmi irányzatot, amelyek a legjellegzetesebbek voltak Magyarországon e korban. Szacsvay Magyar 
Kurírja ugyanis II. József felvilágosult abszolutizmusáért lelkesedő, jozefinista szellemű lap volt. A 
másik újság, mely 1792-től a bécsi Magyar Hírmondó címmel folytatódott, annak a rendi ellenállásnak 
lett az orgánuma, amely II. József rendszere ellen bontakozott ki a nyolcvanas évek végére 
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Magyarországon. Különösen érdekes, hogy ez utóbbi, tehát az akkori hivatalos bécsi politika 
ellenzékeként fellépő újság is Bécsben jelent meg. 

Mindkét újságot — politikai pártállásuktól függetlenül — átjárta a felvilágosodás — főként a bécsi 
aufklärizmus szelleme. De míg e mérsékeltebb, a felvilágosult abszolutizmus keretei közé többnyire még 
belefoglalható eszmék: így pl. a tolerancia eszméinek hirdetése és mindenféle vakbuzgóság elleni harc, az 
egyházi túlkapásoknak és az állami hivatalnokok visszaéléseinek leleplezése, a gazdasági reformok 
szorgalmazása és a kulturálódás terjedésének a hangsúlyozása mindkét újságot jellemezte, azért lényeges 
különbségek is voltak köztük. 

Míg Szacsvay Magyar Kurír]& egyértelműen lelkesedett II. József rendszeréért, Görög Demeterek 
bécsi Magyar Hírmondó]», megindulásától kezdve a magyar nyelv és a nemzeti kultúra fejlesztésének 
hangsúlyozása mellett a magyar nemesi mozgalom ellenzéki nézeteit képviselte. De mindkét lap 
szerkesztői számára a bécsi publicisztika gazdag választéka szolgált példaképül és ösztönzőül. 

Szacsvay számára például szolgálhattak azok a bécsi német nyelvű jozefinista szellemű orgánumok, 
amelyek egyértelműen elkötelezték magukat a felvilágosult abszolutizmus mellett. Példának okáért a 
magyar újságszerkesztőre nagy hatással volt — a 80-as évek során megjelent nagyszámú jozefinista 
röpirat mellett — az a sajátos sajtótípus, amely — miként pl. az ún. Predigerkritiken c. lap, — tevékeny 
segítséget kívánt nyújtani a jozefinista eszmék terjedésének. Szacsvay maga is több ízben elemezte és 
bírálta a szerinte helytelen és konzervatív szellemben elmondott egyházi beszédeket. 

De az ellenzéki magyar lap profilja is nehezen elképzelhető a bécsi gottschedizmus és az újabb német 
mintákat követő nyelvi és irodalmi reformok ismerete nélkül. Az újság mögött álló nemesi ellenzéki körök 
és értelmiségiek ugyanis II. József németesítő törekvéseitől veszélyeztetve látva a nemzeti-nemesi 
érdekeket, főként az anyanyelv, a nemzeti irodalom és kultúra fejlesztése érdekében igyekeztek 
tevékenykedni. Miként német földön a francia nyelv uralmától, úgy kívánták ők is a német nyelv 
befolyásától megszabadítani a nemzetet, a magyar nyelv, irodalom és kultúra fejlesztésének egyidejű 
szorgalmazásával. 

A soknyelvű Habsburg-birodalomban, amikor a nemzeti öntudatra ébredés első jeleként az egyes 
népek saját anyanyelvük fejlesztésével kezdtek foglalkozni, sajátos, nyelvi szempontból áthidaló 
megoldást kívánt nyújtani egy szintén Bécsben kiadott, magyar alapítású, de latin nyelvű újság, az 
Ephemerides Vindobonenses. Szerkesztője, Keresztury József 1776-ban azzal a céllal alapította meg ezt a 

nyelve miatt európai viszonylatban már meglehetősen anakronisztikus — újságot, hogy ezáltal 
enyhítse a soknyelvűségből adódó problémákat; s lapját az egész birodalomban olvashatóvá tegye, hiszen 
latinul mindegyik nép értelmisége, sőt a nemesség egy része is értett. 

E vállalkozásnál sokkal jelentősebb volt az a bécsi folyóirat, amelynek alapítása 1781-ben, a magyar 
felvilágosodás egyik vezéregyéniségének, Bessenyei Györgynek a nevéhez fűződik. 0 német nyelven, Der 
Mann ohne, Vorurtheil címmel, olyan folyóiratot adott ki, amelynek hét megjelent füzete színvonalas, 
filozófiai és politikai témájú publicisztikát tartalmazott. Azok az eszmék, amelyeket a magyar 
felvilágosodás kiemelkedő írója e lapban felvetett, már részben túlmutatnak a bécsi, jozefinista színezetű 
felvilágosodáson, és olyan radikálisabb írók hatását mutatják, mint Rousseau és Helvetius. Az egyébként 
névtelenül megjelent füzetek visszhangra találtak a bécsi liberális — szabadkőműves irányzat jellegzetes 
orgánumában, a Realzeitungb&n. Riedel és Blumauer folyóirata recenzeálta e kiadványt, és bár kifogásolta 
is bizonyos nézeteit, alapjában véve elismerő hangon írt róla. E kritikára válaszolt azután maga Bessenyei 
is, ugyancsak e bécsi liberális folyóiratban, de válaszát már alá is írta: ebből lehetett megállapítani az 
anonim folyóirat szerkesztőjének személyét. 

A Bessenyei és a Realzeitung között lefolyt vita nem az egyetlen elvi szinten folytatott dialógus volt a 
korabeli bécsi és a magyar felvilágosultak között. Szintén csak újabban derült fény arra az érdekes 
kapcsolatra is, amelyik a magyar jakobinusok későbbi vezére, Hajnóczy József és a bécsi félhivatalos 
újság, a Wiener Zeitung szerkesztője, Conrad Dominik Bartsch között évtizedeken át fennállt. Ennek 
történetét főként Bartschnak Hajnóczyhoz küldött levelei által sikerült rekonstruálni, de az is kiderült, 
hogy vitájuk részben az újságokban is helyt kapott, bár gyakran csak névtelenül. 
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Kezdetben mindketten lelkesedtek a felvilágosult abszolutizmus reformjaiért, később Hajnóczy 
főként a nemesi ellenállás nyomán — nem egy kérdésben szembekerült barátja nézeteivel. Vitájuk, bár 
időnként éles volt, mindig megőrizte a barátságos tónust. Ezt semmi sem jellemzi jobban, mint az a 
körülmény, hogy a magyar jakobinusok ellen folytatott perben halálra ítélt Hajnóczy, barátai közül 
Bartschtól is, mint régi barátjától búcsúzott el. 

A 18. század utolsó évtizedeiben Bécsben kiadott magyar lapok — nyelvüktől függetlenül — nemcsak 
a magyar sajtó megszületése szempontjából voltak jelentősek, hanem fontos szerepet játszottak a 
felvilágosodás eszméinek közvetítése terén is. Ha meggondoljuk ugyanis, hogy ezek a lapok, főként a 
magyar nyelvűek, viszonylag nagyszámú olvasóközönséghez — laponként mintegy ezer—ezerkétszáz 
előfizetőhöz — jutottak el, azt kell mondanunk, hogy e korban nem volt az eszméknek ennél hatékonyabb 
közvetítő eszköze. Tudjuk ugyanis, hogy a könyvek publicitása jóval kisebb volt, nem beszélve arról a 
nagy hatásbeli különbségről, ami a sajtó rendszeresen ismétlődő, periodikus megjelenésében rejlik, egy-
egy könyv egyszeri alkalommal való megjelenésével szemben. 

A 18. század végi Magyarországon a bécsi sajtónak és publicisztikának ezért különösen nagy szerepe 
volt a magyar felvilágosodás mozgalmai kibontakozásában. Az ott megjelent magyar lapok elterjedtek 
Magyarország egész területén. Cikkeikkel, közleményeikkel első ízben adtak szélesebb társadalmi rétegek 
számára tájékoztatást azokról a nagy változásokról, amelyek az angol és francia felvilágosodás nyomán 
Bécsben is érezhetőek voltak. 

E bécsi magyar lapok számára a legfőbb ösztönzést maguk az e korban szintén nagy fejlődésnek indult 
bécsi osztrák lapok, valamint az ott olvasható egyéb külföldi újságok, folyóiratok adták. Általánosan 
átvették a jozefinista felvilágosodás eszméit, a mérsékelt társadalomkritikát,a vakbuzgóság elleni és a 
toleranciáért folyó harcot, valamint a kulturális élet jelentőségének felismerését. A nemesi ellenzék lapjai 
ezenkívül síkraszálltak a nemzeti nyelv, irodalom és művelődés fejlesztése érdekében is. Pályázatokkal, 
jutalmakkal próbálták pótolni a magyar tudós társaság hiányát, amelynek ügyéért — Bessenyei 
kezdeményezése nyomán — szintén igyekeztek tenni valamit. 

A radikálisabb felvilágosodás eszméi többnyire még hiányoztak a magyar lapokból. Ezek 
terjesztéséhez nem volt még meg a lehetőség, hiszen a cenzúrát II. József alatt is gyakorolták a sajtóval 
kapcsolatban. Egyedül Bessenyei német nyelvű folyóiratába kerültek be olyan gondolatok, amelyek a 
felvilágosult abszolutizmus rendszerét balról, tehát a polgári radikális felvilágosítók: Rousseau és 
Helvetius eszméi alapján támadták. 

A 18. század utolsó évtizedeiben kibontakozott bécsi magyar sajtót, a magyar jakobinusok bukása 
után bekövetkező felvilágosodásellenes és szélsőségesen konzervatív korszak a fejlődésében súlyosan 
visszavetette. Az addig tartó rövid, viszonylag zavartalanabb fejlődés időszaka azonban mégis nagyon 
sokban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon a felvilágosodás eszméi elterjedhettek, és a magyar 
nyelv, irodalom és a tudományos élet fejlődése kibontakozhatott. 

KÓKAY GYÖROY 



FIGYELŐ 

Az írás története? E csinos, karcsú könyvecske' áttekintést kíván adni az emberiség egyik legnagyszerűbb 
találmánya, az írás történetéről. Európai szemszögből teszi, s ez nem kifogásolható eljárás; a kezdeteket 
általánosan tárgyalja, de ahogy halad előre az időben, egyre inkább csak az európai betűírások felé vezető 
utat követi, majd eljut egészen a nyotffdászat megjelenése koráig, a 15. századig. 

Tanulmányát a szerző a tanuló ifjúságnak szánja, de egyúttal egy nagy hagyományú, nyomdászmúltú 
vidék, Békés szakember gárdájának is. Az e tárgyban viszonylag ritka publikációk miatt nyilván nagyobb 
kör érdeklődésére is számot tarthat. Tudjuk és ismételjük, hogy nem lebecsülendő tevékenység az 
ismeretterjesztés, és a tények, adatok, ül. az alapismeretek megbízhatósága itt fontos követelmény. A 
tárgykör és a nemes szándék iránti tisztelet kívánja meg, hogy ebből a szempontból megvizsgáljuk a 
művet. 

A könyvben talál az olvasó egy színes kihajtós mellékletet, melynek címe: „Kultur övezetünk 
írástörténetének családfája." Ezen a lap tetejétől négy vastag nyíl indul, s mutat négy különálló 
kategóriára: Egyiptomi hieroglifikus; Hieratikus; Démotikus; Mezopotámiai hieroglifikus. A nyilak között, 
magyarázatképpen: Az emlékeztetőktől. Talán szerzőnk azt akarja érzékeltetni, hogy a két legrégebbi írás, 
a sumér és az egyiptomi nem képírási eredetűek, hanem az íráselőzmények közül az ún. emlékeztetőkből 
származnak? Sajnos, csak így értelmezhető. A négy kategória közül három egyiptomi, s az a meglepő, 
hogy az egyiptomi hieratikus és a démotikus is különálló, egyenrangú, külön-külön vastag nyíllal 
származik az emlékeztetőkből. Utána ebből a négyből egyesülnek a Sinai ősformák. Az egyiptomi 
kapcsolat rendben van, de a negyedik, a Mezopotámiai hieroglifikus, amit már a sumerok idején felváltott 
az ékírás, másfél ezredévvel korábbról hogyan kapcsolódhat ide? (Csak nem ékírás formájában, a hieroglif 
alakú protosínaiba?) De ha lejjebb is szétnézünk, azt találjuk, hogy a római a nyugati görögből származik 
ugyan, de az etruszkból nem, holott az is szerepel a gráfban; hogy az unciális a rusztikából ered; hogy az 
egyiptomi kopt a keleti görögből Bizáncon át, a glagolitánál később ágazik le. 

Nézzük a könyv belsejét! Aki elolvassa, annak háromszor-négyszer el lesz magyarázva az egyiptomi és 
a mezopotámiai írásrendszer is. Néha csak más szavakkal, de néha más értelemben is. A 30. oldalon az 
egyiptomi írás i. e. 3000 körül alakult ki (ez stimmel), a 47-iken viszont az „egyiptomi népek írásfejlődése 
egészen pontosan követhető az i.e. 4—5000 évtől kezdve ' '. Sajátos ez a pontos követés, ezer év ide meg oda! És 
vajon melyik volt régebben, a 4000 vagy az 5000? És milyen írásuk volt ezeknek a „népeknek"? A 49. 
oldalon „i. e. 3400 körül már előfordultak ebben a képírásban ecsettel írott kurzív írásjelek" (a kialakulásnál 
400 évvel korábban). Nem tudjuk meg, milyen lelet igazolja ezt a sajátos feltételezést. Szikla- vagy 
falfelirat, ecsettel írt kurzívval? Vagy lehet, hogy papirusztekercs-töredék maradt fenn i. e. 3400-ból? 
Kissé túl régről. . . 

Tehát milyen is volt szerzőnk szerint az egyiptomiak írása? Ő ugyan írásokról értekezik, mert azt hiszi, 
hogy három különböző írásrendszerük volt. A 3000 körül kialakult írás tiszta képírás volt még. Ez is 
fejlődött ugyan, de mellette kialakult egyszerűsített jelekből egy szóírás, a hieratikus (30. old.). Aztán 
megpecsételődött a hieroglifák sorsa: ,,. . . kényszerítette az írásváltást az a tény is, hogy az egyiptomiak 

1 PETŐOZ Károly: Az emlékeztetőktől a nyomtatott betűig. Irástörténeti tanulmány. Új Aurora Füzetek. 
Békéscsaba, 1984. 
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nyelve, a sok néppel történt keveredés során, különösen nagy változásokon ment át, amelyeket a régi írásmód, 
mert az a fejlődésre alkalmatlan lévén, nem tudott követni". Nos, az egyiptomiak ezzel szemben megengedték 
maguknak, hogy még a ptolemaioszi időkben is írtak hieroglifákkal, ha ünnepélyes hatásra törekedtek 
(kőbe vésve, falra festve stb.), és írtak hieratikussal, azt követően démotikussal, amikor gyorsabban, 
tömörebben akartak írni papirusztekercseiken. „A jelek már annyira megváltoztak, hogy róluk rá sem lehet 
ismerni a jelölt tárgyra." Ez is mutatja, azt hiszi, hogy a hieratikus valami más, újabb típusú írás. Annak 
alapján, hogy mit ábrázol, a legegyszerűbb szöveget sem lehet lefordítani a hieroglifben sem, ezért aztán 
édes mindegy, hogy rá lehet-e ismerni az ábrázolatra. A szerző igyekezete furcsa, hogy itt fejlődési 
fokozatokat állítson fel. Ilyet ír a 33. oldalon: „A hieratikus írás már majdnem teljesen tiszta szótagírás 
volt." Nem igaz. Ahogy a 30. oldalon nem igaz, hogy szóírás, úgy itt sem igaz, hogy szótagírás. ,,A 
démotikus — a kutatás legújabb megállapításai szerint — már tartalmazott fonetikus jeleket is. " (34. old.) 
Mihez képest, hiszen mindhárman fonetizált jelekből álló, azonos írásrendszer tagjai? A hieratikus a 42. 
oldalon „egyiptomi szó- és szótagírás", a 47. oldalon megjelennek benne ,,egyes mássalhangzók jelei is". 
Mintha a hieroglifben nem lettek volna meg! A 49. oldalon megtudhatjuk, hogy a hieroglif írást „az i. e. 
hetedik század folyamán váltották fel teljesen" a fejlettebb hieratikus jelek. Nem így történt, különben a 
rosette-i kövön sem lehetne hieroglif (i. e. 196), és így Champollion nem fejthette volna meg. Szerzőnk ezt 
szerencsére nem tudja utólag meg nem történtté tenni. 

Azékírásra isérdekes megállapítások vonatkoznak. Ezek ugyanis „vonalkombinációk". A 36. oldalon 
„néhány fapálcika agyagba nyomkodott vonalkombinációja". A 42. oldalon a 14. sorban „ék alakú 
vonalkombinációk", a 22. sorban „különösformájú vonalkombinációk", a 27. sorban „ék-kombinációk". Az 
51. oldal tetején „ékkombinációs jelrendszer", s végül ugyanott lentebb „a függőleges, a vízszintes és a ferde 
ékállások rendkívül változatos formációkat alkotnak". Mindez túl naiv egy írástörténeti szakmunkában. 
Mellesleg, az 51. oldal utolsó bekezdése, amiből most idéztem, hogy került oda, a föníciai íráshoz? 

De térjünk még vissza a 36. oldalra! I t t néhány fapálcikáról van szó, s ez elgondolkodtat. Vajon 
egyszerre kellett néhány fapálcikával írni? Mondjuk egyet a jobb, egyet a bal kézbe fogva, egyet meg a 
szájba? Vagy úgy kell ezt értelmezni, hogy jó néhány fapálcikát elhasználtak, mire azt a 40000 táblácskát 
telekombinálták? Ki tudja!. . . „Babilonban pl. agyagtáblákba nyomkodták", olvashatjuk a 42. oldalon. 
Nem lehet, hogy már a sumerok is úgy csinálták, nem is oly rég, a 36. oldalon? 

Értesülhetünk arról is, hogy az ékírás a „képírás egy más formája", „mindenfajta rajzi elemet nélkülöző 
piktográfia" (!), „szintén hieroglifikus". Ezek azért tényleg merész állítások! Figyeljünk csak: „Perzsia, 
Babilónia, Asszíria kultúrája szintén hieroglifikus jelekkel rögzítette közlendőit, azonban e jelek nem rajzi 
eredetűek voltak, a szavak, a szótagok, sőt már itt is az egyes hangok jelölése ék alakú vonalkombinációkból 
állott. " Nos, nem rajzi eredetű hieroglifikus jeleket még csak feltételezni is lehetetlen. (Valójában a 
protosumér és sumér képírás jelei felismerhető rajzocskák. Ezekből lépésről lépésre követhetően maguk a 
sumerok fejlesztették ki az ékírást, melyet aztán minden folyamközi és sok környékbeli nép átvett. Az 
ékírás jeleit azonban már nem nevezhetjük piktográfiának, sem hieroglifikusnak, mert ez értelmetlenség, 
e szavak jelentését vonnánk kétségbe.) Figyeljük még meg, hogy ugyanebben a mondatban „már itt is az 
egyes hangok jelölése" kerül szóba. Mármint hol? Perzsiában? Babilóniában? Asszíriában? Mindhárom
ban? Kissé talányos megállapítás. És miért nincs időrendi sorrendben (B., A., P.)? 

A zsidók írása című fejezet elején azt olvashatjuk, hogy „együtt éltek az őslakókkal Észak-Egyiptomban 
(i. e. 12—14. század)". Ismét kénytelen vagyok megkérdezni, melyik is volt előbb, a 12. vagy a 14. 
század? De ez kisebb hiba. (?) A nagyobbak ezután jönnek (a 34. oldal aljától): „A zsidóknak ugyanis 
önálló írásuk volt: nem ékírás-féle, nem is hieroglifikus, de olyan írás, amely az őket körülvevő népek képírásait 
tekintve, legkorábban jelölt egyes hangokat!" I. e. 1000 táján járunk, Saul és Dávid király idejében. Ki a 
csudának volt ekkor már a környéken képírása? Ugyanebben a mondatban említi az ékírást és a 
hieroglifákat, s persze tudjuk, ezeket képírásnak tartja, ami tévedés. De az egyenesen megdöbbentő, hogy 
„legkorábban jelölt egyes hangokat"! Ő maga írta az egyiptomiról, hogy megtalálhatók benne a hangírás 
jelei, és ugyanezt az ékírásról is közli (mint fentebb már idéztük). Nézzük a tényeket, a környező népek 

6 Magyar Könyvszemle 1987/3 
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írásait, melyek már mind egyes hangokat jelölő írások,* a ma is élő betűírások közvetlen elődei: 
protosínai, i. e. 1500; ugariti, i. e. 1500; föníciai, i. e. 1300; ezek tehát sokszáz évvel megelőzik a héberek 
első írását, melynek legkorábbi emléke i. e. 900 körüli! Az 50. oldalon már ő is úgy tudja, hogy „az óhéber és 
az arameus írások is a föníciaiból alakultak ki". íme szerzőnk következő mondatai: ,,/. e. 1000 körül már a 
mostanihoz hasonló, jobbára kvadrát alakú szóírással jegyezték fel az óhéber nyelv és a zsidó történelem emlékeit 
Júdea és Galilea törzsei. A mai napig is használatos írás i. e. 500 tájékán alakult ki." Hogyhogy szóírás, 
amikor már a föníciaiai is hangírás volt, méghozzá tökéletesen egyező az óhéber kánaánitával? És 
hogyhogy a mostanihoz hasonló, kvadrát alakú? A következő mondatában mondja, hogy ez i. e. 500 
tájékán alakult ki (helyesen). Hát akkor hogy jegyezhették volna fel vele nyelvük és történelmük emlékeit 
(sic!) 500 évvel korábban? A kánaánita volt a régebbi írásuk, és a kvadráta az, amit ma is használnak. Az 
egyik mondat meghazudtolja a másikat (ez 5—10 oldalnyi térközzel előfordul rendszeresen, de itt már a 
kövekező ellene mond az előzőnek). 

Nem lehet győzni teljes részletességgel, mondatról mondatra ezt a hibajavítást. A legmeglepőbb 
kijelentéseket azonban még hadd másoljam ide: „Egyes sémita népek az időszámításunk előtti második 
évezred kezdetén eljutottak már a képírástól a szó- és szótagírás kezdetére, míg Egyiptomban a fejlődést 
különböző okok késleltették. " (49. old.) A szú—szótagírás kezdete Mezopotámiában i. e. 3000, Egyiptomban 
i. e. 2900, tehát szó sem lehet késleltetésről. Azok a bizonyos sémita népek a II. évezred kezdetén 
nomadizálással voltak elfoglalva (persze megint azt hiszi, hogy a második évezred 1000 után kezdődött, 
de a szó szótagírást akkor sem vitathatja el). Aztán, a föníciai írásról szólván (51. old.): „Főként a 
sumer -akkád ékírás hatott rá a mezopotámiai törzsek ékírásai közül, amely szintén fonogrammákat is 
tartalmazó szótagírás volt." Dehogyis! A sumér—akkád ékírás szó—szótagírás volt, a legrégibb típus: 
szójeleket, szótagjeleket, determinatívumokat és hangzóindikátorokat használt, ugyanúgy, mint más, 
ebbe a típusba tartozó írások. Na és hogyan hatott a föníciaira? Nehezen. Még ha az ugaritit említette 
volna! Az 54. oldalon ugyanez a rejtély, mert „az egyiptomi—sinai—sumér—föníciai írássorozat fő 
törzséről" beszél. Hogyan keverheti bele a földrajzilag is, időrendileg is rendben lévő egyiptomi— 
protosínai föníciai sorba a sumerokat? 

Mint már érzékeltettem, az általános, elvi kategóriákkal is bajban van a szerző — részben ebből 
származik sok konkrét tévedése. Először is neki minden képírás: a barlangrajz is, de a hieroglifák is, sőt az 
ékírás is, persze nem mindig. Hogy milyen zavaros, arra jellemző a 22. oldal utolsó és a 23. első 
bekezdésének „egyrészt-másrészt", „ennek tekintjük-annak tekintjük" szövege. A fogalomírás 
(ideográfia) is tárgyaltatik nála, s érdemes utánagondolni a következő példálózásának (29. old.): „A jelek 
a fogalomnak lényeges, a felismerhetőséghez szükséges jegyeit tartalmazzák, de egyes, többjelentésű jelét a szöveg 
értelmének megfelelően kell olvasni. (Ma is: az „ár" értelmét a környezete dönti el. Cipész-szerszám? árvíz? 
termék ára?) " Az ár, mint fogalomjel, nem jelenthet áradást is, meg csereértéket! A fogalomírás jeleinek 
nem volt rögzített hangértékük, ezért jelentett a napkorong forrót is, két láb járást is, és így tovább, de 
csak az ábrázolt tárggyal rokon jelentésben. Az ár hasonlata egészen másra jó, a valódi írások 
kialakulásának legfontosabb mozzanatára, amikor is a jel és a hangalak szorosan összekapcsolódik, és 
függetlenedik az ábrázolt jelentéstől (fonetizálás vagy rébuszelv), természetesen a „szótagolásra" is 
kiterjesztve (hat-ár, á r p a stb.). 

Súlyosan félrevezető a könyv szerkezete is. A fogalomírás fejezetében így következnek az alcímek: Az 
egyiptomi írások, A zsidók írása, A mezopotámiai írások, A kínai írás. Ezek nem fogalomírások, hanem foneti-
zált valódi írások (egyedül a kínaira lehetne ráfogni, de nem szokás, mert szimplifikáció lenne). S vajon miért 
van a legrégebbi a harmadik helyen, a legfiatalabb a másodikon? Az időrenddel kapcsolatos bajok 
folytatódnak, hiszen a szláv írások nemcsak megelőzik a rómait, de ezt az alcímet viseli a 66. oldal élén: Az 
ókori szláv írásformák. Meddig tartott az ókor, mikor kezdődött a középkor? (476, a nyugat-római 
birodalom bukása.) A szövegben Konstantin (Cirill) szerinte is az i. sz. IX. században élt, és a szláv írások 
is akkortájt keletkeztek. 

* A hangírás kifejezést én nem használnám, de itt nem érdemes belemenni ennek részletezésébe, nem ez 
a hiba. 
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Csak ízelítőt adhattam a hibákból. Még a képaláírásokból mutatóba: a 78. oldalon karoling 
minuszkulának nevezi ki a félunciálist ésfélunciálisnak az unciálist, a 80. oldalon pedig gótikus textúrának 
a rotundát. Nem is tudom, nem a szerzőnek van-e abban is része, hogy a Kner Nyomda egyik naptárában 
az ábrák aláírásai hasonlóan „megbízhatóak" (minden bizonnyal, hiszen még a klisék is nagyon 
egyeznek): humanista kódexírásnak nevezik a humanista kurzívot, humanista gotico-antiquának az 
antikva kapitálist és antikva-rotundának a humanista minuszkulát. 

A szerző stílusa is megérdemli a különös jelzőt. Szárnyal, csapong és néha kínosan döcögve alig tudja 
kikanyarítani mondatait. A „teljes, precíz, tökéletes, pontos, biztos" jelzőket rendszerint olyankor 
alkalmazza, amikor homályos feltételezéseket, találgatásokat tár elénk. Kacifántos mondatok, 
bekezdésnyi töltelékek viszik előre kínos vontatottsággal a fonalat, ilyen recept szerint: a) a változás 
kikényszerítette a fejlődést, b) a fejlődés kikényszerítette a változást. Néhány vegyes gyöngyszem: „A 
leggyakoribb közlési formákhoz (kagylók, madártollak, fapálcikák stb.) előbb tehát rajzos jelek csatlakoztak. 
Ezek az emlékeztetők a természetben talált tárgyak céljait szolgálták." Aki ezt nem érti, ne önmagát 
hibáztassa! „A képírás jeleinek hosszú időn át való alkalmazása, az egyes bonyolult, részletes jelek állandó 
ismétlése után létrejön ezen alkotóelemek egyszerűsödése. Ezáltal végbemegy ezen írásforma fejlődése. [ . . . ] Az 
emberi társadalom átalakulásának ezen nagy állomásán követelményeinek megfelelően mondhatni; 
kényszerítő hatása alatt —fejlődik tovább az a képírás, amely kezdetben tárgyhű rajzokkal, képekkel igyekezett 
az ember gondolatát rögzíteni írás formájában. "Nemcsak a mondatok nehézkesek, hanem a mondanivaló is 
hamis: az egyszerűsödés nem elegendő a fejlődéshez, ahhoz minőségi változás kell magában az írás elvi 
szerkezetében... A sajtóhibákkal nem fárasztom, aki idáig követett, ámbár van köztük jó súlyos is. 

Nos, foglaljuk össze most már a tapasztaltakat. A szerző olyan területre merészkedett, ahol nincs 
otthon, ahol alapvető dolgokkal nincs tisztában. Erre nincs mentség. Arra sincs, hogy soványka „tudás"-
anyagából sok ismételgetéssel (mindig egy kicsit máshogy fűzve a szót, ezzel is a homályt növelve) 
feltupírozott terjedelmet produkált. Nem ítélhető meg ilyen egyértelműen, amikor a tévedések néhány 
esetben nem a sajátjai, más szerzőkből merítette azokat, ámbár az az igazság, hogy mindenki felel a 
forrásaiért is. Vajon szabad-e annak folytatódnia, hogy megbízhatatlan, de a nyomtatás erejével ékes 
kiadványokat bizonyos idő elteltével mint tudós munkákat becsüljenek, gondolataikat és „adataikat" 
tovább görgessék? Nem hiszem, hogy ez üdvös volna. VIKÁOVOLUYI PÉTER 

A magyar irodalom fogadtatása a bécsi folyóiratokban 1800—1820 között. A fenti című, készülőben lévő 
munka a legfontosabb bécsi irodalmi és kulturális folyóiratok magyar anyagát kísérli meg nyomon 
követni. Eddig nem nagyon készült még hasonló jellegű feldolgozás (kivétel Pálos Bernardin könyve) — 
sem magyar, sem osztrák részről. A magyar irodalom 19. század elejei termését sokan sommásan 
elmarasztalják (Mikó Pálné igyekszik ezt cáfolni a Marseillaise és Gotterhalte c. könyvében), és gyakran 
hallunk olyan véleményt, hogy irodalmunkat — az érintett időszakban külföldön „nem vették 
tudomásul". Mindezen problémák megoldására is a legjobb eszköznek magának a konkrét valóságnak a 
feltárása és vizsgálata kínálkozik. Természetesnek tekinthető, hogy eddig többen foglalkoztak a külföldi 
irodalomnak hazai költőinkre, íróinkra gyakorolt hatásával, nem vethetjük el azonban ezt a kérdést sem: 
hogyan jelent meg a magyar irodalom a külföld előtt? 

E kérdés vizsgálatakor elsősorban három szempontot vettünk figyelembe: 
1. A vizsgált időszakot az 1800-tól 1820-ig húzódó két évtizedben határoztuk meg. A századforduló 

természetes határt kínál, a 20-as évek kezdetéig pedig megszűntek azok a folyóiratok, amelyeket — egy 
egységet képezve — vizsgáltunk. (Hormayr és magyar köre fellépésével ez a munka már szándékosan nem 
foglalkozik — ők is külön területet, külön egységet képeznek). 

2. Pálos Bernardin disszertációjára utalva: mi szűkebb kört igyekeztünk, a lehetőségek szerint, 
átfogóbban ismertetni: a bécsi folyóiratok anyagát vettük vizsgálat alá. 

Aláhúzandó az a körülmény, hogy a magyar mágnások, a testőrgárda, a magyar intelligencia 
hosszabb-rövidebb bécsi tartózkodása itt önálló kulturális kört hívott életre, mely a császárvárosban 
nemcsak a különböző nemzetiségek kultúráját szívta magába, de a hazai műveltséget is közvetítette a 
külföld felé. 

6* 
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3. A legvitatottabb kérdés az, mi módon, milyen szelekció alapján kerültek tudósítások, recenziók, 
kritikák magyar kulturális eseményekről a bécsi folyóiratokba ? Bár ebben az időszakban Bécsben néhány 
magyar lap is létezett, számunkra a német nyelvűek látszottak érdekesebbeknek, mégpedig azért, mivel 
— mint már említettük ezek teljes feldolgozása mindeddig még nem történt meg. 

A választott periódust (1800—1820) a következő három folyóirat képviseli teljes mértékben: 

— Annalen der Literatur und Kunst in den Österreichischen Staaten 
— Wiener allgemeine Literatur Zeitung 
— Vaterländische Blätter 

Az Annalen der Literatur und Kunst in den österreichischen Staaten különböző címek alatt jelent meg 
1802-től 1812-ig, rövid megszakítással (1806-ban „háborús okokból" szünetelt). Kiadók/szerkesztők: 
1806-ig Joseph Schultes; 1807-től Franz Sartori; 1811-től Franz Sartori és Jakob Glatz. 

A lap megjelenéséről az első híradást 1802-ben a Wiener Zeitungban olvashatjuk. A folyóirat céljaként 
azt jelölik meg elsősorban, hogy az osztrák területen megjelenő művek gyorsabban kerüljenek a közönség 
kezéhez, mintha pl. a jénai újság ismertetésére kellene várni, amely ti. néha csak tetemes késéssel 
következett be. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik az Annalen. .. első évfolyamának előszava: 

„Sie übernimmt es, alle literarischen Produkte, die seit dem Anfange des neuen Jahrhunderts in den 
Österreichischen Staaten in allen Wissenschaften und Sprachen erschienen sind, nicht nur anzuzeigen, 
sondern auch zu prüfen und das Resultat ihrer Prüfung dem Publico vorzulegen. Dabey macht sie sich 
auch zur Pflicht, alles was in ausländischen Schriften über die Österreichischen Staaten geschrieben wird, 
zu beurtheilen. . . " 

Az Annalen folytatásaként alapította Franz Sartori az 1813-tól 1816-ig megjelenő Wiener allgemeine 
Literatur Zeitungot. 

A lap szerkesztését azonban hamarosan (már 1813 júniusában) C. F. A. Hartmann kezébe adta át, akit 
1814-ben Matthäus v. Collin követett. 

A folyóirat célkitűzései nagyjából az Annalenével egyezőek, kibővített formában. Legszembeszökőbb 
eltérés mely számunkra egyben a legfontosabb —: a Wiener allgemeine Literatur Zeitung elsősorban a 
Monarchia nem német nyelvű irodalmi ismertetésére kötelezte el magát, s ennek megfelelően igyekezett 
áttekintést nyújtani az egyes tagállamok teljes irodalmáról. 

Nem csupán irodalmi, de történelmi, politikai és tudományos irányzatú is volt a harmadik vizsgált lap, 
a Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat. 

Megjelenése 1808-tól 1820-ig zavartalan. 
Szerkesztését J. M. Armbrustertől Franz Sartori vette át. Mottóját a Vaterländische Blätter 

megjelenésekor maga határozta meg: 

„Der Zweck dieser Blätter ist: die Bewohner der Kais. Königl. Erbstaaten mit sich selbst näher bekannt 
zu machen und Vaterlandsliebe durch Vaterlandskunde zu befördern. . . " 

A tárgyalt témák csoportosítása a következőképpen osztatott meg: 

1) Geist der Gesetzgebung, 2) Darstellungen öffentlicher Anstalten, 3) Beyträge zur Kenntnis der 
Bewohner der Monarchie, 4) Vaterländische Reisen, 5) Materialien zur altern und neuen vaterländischen 
Geschichte, 6) Schöne, edle, vorzüglich patriotische Handlungen, 7) Merkwürdige Ereignisse, 8) Urtheile 
des Auslands über die Österreichische Monarchie, 9) Geist der Zeit, 10) Correspondenz. 

Találhatunk azonban ezenkívül más témákkal foglalkozó cikkeket is szép számmal: pl. zenei életről való 
tudósítások, újságírás avagy a legfontosabb: kifejezetten irodalmi tárgyú fejezetek. 

„Es ist eine alte Wahrheit, daß die Menschen mit der wahren höhern Ausbildung zugleich sittlich besser 
werden. Nie ist ein Staat durch echte Aufklärung untergegangen. Die vorzügliche Pflicht einer weisen 
Regierung ist, diese zu befördern. Nur wo Geistesfreyheit herrscht, gedeiht die allbelebende Blume der 
Cultur" — olvashatjuk az előszóban. 
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Ha fellapozzuk a fent ismertetett folyóiratokat, egyre izgatóbbnak tűnik a kérdés: Mit és hogyan 
vettek észre, fogtak fel a bécsi szerkesztők hazánk kulturális életéből? 

Két alapvető problémával kell rögtön a kezdet kezdetén megküzdenünk, ill. őket tudomásul vennünk. 
Egyik az, hogy ezen folyóiratok nagy részében „irodalom" címszó alatt a legkülönbözőbb tárgyú cikkeket 
találhatjuk, minthogy a 19. század elején éles elhatárolás még nem volt. Ez a probléma könnyebben 
áthidalható, mint az, hogy a recenzensek személyére vonatkozóan csak utalások, ill. betűjelek találhatók, 
kevés kivétellel. Több mint egy évszázad elteltével igen nehéz egyes recenziókról megállapítani: kinek 
kezdeményezésére kerültek közlésre az egyes lapokban? 

Ennek megállapítására segítségünkre van a szerkesztők levelezésének anyaga, mely — sajnos — 
sokszor csak töredékekben lelhető fel (pl. Sartori levelezés). Másrészt azonban tudjuk, hogy magyar 
részről kik voltak főbb kultúrközvetítőink, akik megpróbálták irodalmunkat a külfölddel megismertetni, 
így — s ezt a recenziók alá jegyzett autogrammok, valamint levelezések is bizonyítják — biztosnak 
tekinthető pl. Rumy K. Gy., Kazinczy, Kis János közreműködése. 

A recenziók gyakran nem túl jelentős munkákat ismertetnek: ennek oka, hogy a szerkesztők a 
beküldött anyagot jobbára válogatás nélkül közölték, és sokszor az egyes kiadóknál megjelent 
könyvlisták közlésére szorítkoztak. Ennek ellenére meg kell állapítanunk, hogy egyértelmű volt a 
törekvés az általunk vizsgált folyóiratokban arra, hogy a Monarchia (ill. az osztrák államok) irodalmait 
egyenlőképpen az olvasóközönség elé tárják. Természetesen párosult ez azaal az igyekezettel is, hogy a 
német nyelvű megjelenésének is korábban, ill. gyorsabban közöltessenek, hiszen ez utóbbiak (mint a Wiener 
allgemeine Literatur Zeitung is említi) a német folyóiratokban, mint pl. Jena, meglehetős késéssel 
recenzáltatnak. 

A periódus általunk vizsgált folyóiratainak szerkesztői a „Gesamtmonarchie-Auffassung" képviselői 
voltak. Közülük külön kiemelném Franz Sartori alakját, aki mintegy folytatásaként szerkesztői 
munkájának, 1830-ban megjelentette első kötetét egy két kötetre tervezett átfogó munkának a 
monarchia összes országának irodalmáról és kultúrájáról. 

A folyóiratok számszerű magyar anyaga óriási és meglehetősen heterogén. Feldolgozására több 
módszer is kínálkozik, nagy részük azonban akadályokba ütközött.. Nem csoportosíthatjuk a cikkeket 
íróik szerint — mivel már említettem, hogy ezek nagyrészt ismeretlenek. Téma szerinti csoportosításuk 
csak úgy lehetséges, ha önkényes határokat vonunk: az irodalom fogalma a század elején még 
meglehetősen tág volt. Mi ez utóbbi tagolást választottuk, és a következő témacsoportokat képeztük: 

1. Történelem. 2. Útleírások, földrajz, etnográfia, 3. Kulturális és művészeti híradások, 4. Híradások a 
színházi életből, 5. Irodalom, 6. Nyelv, 7. Természettudományok, 8. Vallási tárgyú írások, 9. „Rövid 
hírek" (apró, a társasági életet érintő tudósítások). 

Az első részben a kritika fejlődésének nyomán szeretnénk bemutatni az egyre szaporodó magyar 
tárgyú cikkek „véleményét" — a különböző témakörökhöz kapcsolódóan. 

Nem tárgyaljuk a színházi életre vonatkozó jelentéseket, mivel ezek önálló egységet képeznek, s a 
velük foglalkozó folyóiratokkal együtt egy későbbi munkában kerülnek feldolgozásra. 

Annak érdekében, hogy mégis áttekintést nyerjünk a teljes anyagról, s azoknak is információt 
nyújthassunk, akik nem kívánnak részletesebben foglalkozni az adott időszakkal, a munka második 
felében bibliográfiát tervezünk, melyben a folyóiratok teljes anyaga bennfoglaltatik, s amely az egyes 
cikkek visszakeresésére is lehetőséget ad. Ez különösen az egyes költők—írók életével foglalkozó kutatók 
számára ad majd — remélhetőleg hathatós segítséget. 

BÖHM ORSOLYA 

(Wi<:n) 
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Térképrajzok a kódexkiállításon 1985. november 13.—1986. február 28. között rendezte az Országos 
Széchényi Könyvtár a Budavári Palota F épülete VI. emeletén a „Kódexek a középkori Magyarorszá
gon" c. kiállítást, amely az államalapítás és a mohácsi vész közötti időszak (1000—1526) hazai kéziratos 
műveibe engedett bepillantást. Sajnálatos, hogy a korszak bemutatása nem lehetett teljes, és hogy a 
rendelkezésre álló anyagot három, viszonylag kis teremben kellett elhelyezni a kiállítóknak. 

A kódexkiállítás az Országos Széchenyi Könyvtár Térképtárával volt egy szinten, így a végre méltó 
helyre került térképgyűjtemény megszemlélése után rögtön sort lehetett keríteni a kéziratok 
megtekintésére. 

Az első terem az „Árpádházi és Anjou királyaink kora 1000—1387" címet viselte. A magyarországi 
írásbeliség a feudális államszervezettel, a keresztény vallással, a püspökségek, káptalanok, plébániák, 
kolostorok hálózatával volt szoros összefüggésben. Természetes, hogy egy ilyen kiállítás nem lehet meg 
térképi szemléltetés nélkül. Az ajtótól jobbra három, balra két, egyforma nagyságú, a történelmi 
Magyarországot ábrázoló térképrajzot láthattunk. A 100 * 70 cm nagyságú szigettérképeken sem 
méretarányt, sem mértéklécet nem rajzoltak. Mivel a Buda—Szolnok távolság kb. 10 cm, ami a 
valóságban 100 km, így egymilliós méretarányúak ezek a vázlatok. A mustársárga alapszínű 
országfelületet egy cm széles, fekete határszalag veszi körül. A folyórajzot, a közigazgatási határokat, a 
névrajzot és jelmagyarázatot feketével, a tematikus tartalom jeleit a piros, sárga, kék, zöld és barna 
színek felhasználásával rajzolták. 

Az öt vázlat címe: 1. István-kori vármegyék, 2. István király egyházszervezete, 3. Bencés, ciszterci, 
premontrei és ágostonos kanonoki monostorok az Árpád-korban, 4. Koldulórendi kolostorok Magyar
országon a középkor végén, 5. Remeterendi kolostorok Magyarországon a középkor végén. 

Bár az öt vázlatnak azonos a méretaránya, és nagyjából azonos kort ábrázolnak, mégis különböző a 
vízrajza. Kétségtelen, hogy öt különböző grafikus rajzolta őket. Sajnos, senki nem egyeztette, nem 
ellenőrizte a vázlatokat. Csak a legkirívóbb hibákat említem. Az első és harmadik térképen hiányzik a 
Tisza egyik forrásága, a másodikon Máramarossziget és Lónya között hiányzik a Tisza rajza, a 
negyediken a Tisza mindkét forrásága hiányzik, helyette a Visót rajzolták meg, az ötödiken a Körösöket 
egyetlen folyóként ábrázolták. 

A történelmi térképek megértését, a térbeli tájékozódást nagyban segíti a földrajzi alaptérkép 
pontossága. Sajnos, ebben az esetben is vannak ezen a téren súlyos hibák. A fontosabb folyók neveit is 
meg kellett volna írni. Úgy éreztem, szóvá kell tennem e grafikusok által készített falitáblák ügyét. 
Egyébként egy részük már szerepelt a néhány évvel ezelőtt, a Magyar Nemzeti Múzeumban, István 
királyról rendezett kiállításon. 

A második terem a Zsigmondtól Mohácsig terjedő korszak (1387—1526) kódexeit mutatta be, köztük 
Vitéz János, Janus Pannonius és a Corvina-könyvtár néhány kiemelkedő darabját. I t t is jó lett volna egy 
Magyarország-térkép, amely feltüntette volna a kódexek készítési helyeit. Nagyban segítette volna a 
tájékozódást egy olyan térkép, amely bemutatta volna, hol találhatók ma a Corvina-könyvtár egyes 
darabjai. 

A harmadik terem a korszak liturgikus kódexeit és teológiai irodalmát szemlélteti. Nem illik 
ugyanebbe a témakörbe, de itt találtuk üveg alatt Lázár deák 1528. évi Magyarország-térképének egyik 
eredeti példányát (App. M. 136.), amely az OSzK Kézirattára Apponyi-gyűjteményének egyik értékes 
darabja. 

Úgy érzem, szóvá kell tennem, hogy e szép kiállítás magyarázó szövegei miért csak magyar nyelven 
voltak olvashatók? Minden múzeumi kiállítás feliratozásánál szükséges az angol nyelvű magyarázat is. 
Különösen fontos lett volna ez ennél a kiállításnál, amelynek megnyitása egybeesett az Európai 
Kulturális Fórum budapesti ülésezésével. 

KISARI BALLÁ GYÖRUY 
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Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533—1657. 
Sajtó alá rendezte VAKGA András. Bp. Szeged 
1986. Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 13. 

Az „Adattár"-sorozat legújabb kötetével a 
szegedi könyvjegyzék-kutatási program nagy elő
relépést tett. A sorozatszerkesztő, Keserű Bálint 
— idézve a saját utószavát a 11. kötethez — 
előszavában felvázolta az egész vállalkozás tervét, 
amely a Könyvtártörténeti Füzetek négy kötetével 
(1981—1985) indult. Ez az első lépcső még csak 
bibliográfia volt, s a könyvjegyzékek minél telje
sebb összegyűjtésére irányult. A második lépcsőt 
Iványi Béla cikkeinek és anyaggyűjtéseinek kiadá
sa jelentette 1983-ban (Adattár 11. — benne az 
Iványi által felfedezett és publikált könyvjegyzé
kek szövegközlésével), majd Johann Derschwam 
vaskos könyvjegyzékének kiadása 1984-ben 
(Adattár 12.). Ebbe a második lépcsőbe illeszkedik 
be a most megjelent kötet, amely 1533-tól 1657-ig 
tartalmazza magyarországi magánkönyvtárak 
könyvjegyzékeit. A kiadásban most sem az ab
szolút időrend érvényesül, hasonlóan a 
Könyvtártörténeti Füzetekhez külön kezelik a nyu
gat-magyarországi, erdélyi és partiumi jegyzéke
ket, s természetesen az Iványi Béla gyűjtésében 
már kiadottak sem találhatók meg itt. E szempon
tok figyelembevételével jött össze a megadott 
időkörből 69 irat, olyan „nagyágyúkkal", mint 
Johann Gallen kassai könyvkereskedő és Johann 
Haunold Selmecbányái rektor hagyatéki leltára, 
Miskolci Csulyak István könyvjegyzéke és a Boca-
tius János könyveiről készült foglalási 
jegyzőkönyv. Közülük is magasan kiemelkedik 
Miskolci Csulyak István saját maga által készített 
listája, amely „műfajában" is könyvjegyzék, tehát 
nem hagyatéki leltár, foglalási jegyzőkönyv vagy 
más hasonló irat, s ebből következően közli a 

megjelenés helyét és évét (ami a tökéletes azo
nosítást teszi lehetővé), s igen sok adatot tartal
maz a könyvek korábbi és későbbi sorsáról. 
Hasonló — könyvjegyzékek szövegét közlő — 
kötetek után egy kumulatív index lesz majd a 
program harmadik és egyben utolsó lépcsője, 
ebben lesz megtalálható az egyes tételek feloldása, 
amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Ebből az 
eljövendő indexből lehet talán majd egyes na
gyobb összefüggésekre is fényt deríteni, ez persze 
nem jelenti azt, hogy ne terelődne a figyelmünk 
már most a könyvekre és a szerzőikre. Jómagam 
például megállapítottam, hogy a leggyakrabban 
előforduló szerző itt Melanchthon, s mögötte a 
második-harmadik helyre szorul Luther és Kálvin. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az Adattár-
sorozat kiemelkedő jelentőségét, ez ma Magyar
országon az irodalomtudomány, művelődéstörté
net és a történettudomány területén az egyetlen 
olyan publikációs fórum, amely rendszeresen fog
lalkozik forráskiadással, pedig erre lenne még 
inkább égető szüksége ezeknek a tudományágak
nak. A kiadott forások zömét a 19. század második 
felében feh'velt pozitivista tudományosságnak 
köszönhetjük, e források alapján azonban már 
nem lehet lényeges új eredményekre jutni, ugyan
akkor minden kutató számtalan olyan iratot, 
adatot stb. őriz az asztalfiókjában, amelyet kiadni 
önmagában nem tud, feldolgozni pedig soha nem 
lesz ideje. Meg kell tehát becsülni az Adattárat, s 
munkatársait, a Keserű Bálint körül kialakult 
nem hivatalos kutatóintézetet. Ha most mégis 
kiadványuk hibáira hívom fel a figyelmet, azt nem 
ellenük teszem, hanem azért, hogy a sorozat 
kötetei még tökéletesebbek legyenek. A hibák a 
könyv végén. található mutatóban vannak, s 
többnyire a választott munkamódszerből, a 
többlépcsős feldolgozásból erednek: mivel ugyanis 
a könyvek azonosítása a következő lépcső, a 
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kumultatív index dolga lesz, az itteni mutató 
eléggé sok félreértést és tévedést tartalmaz. Termé
szetesen elsősorban azokat a neveket néztem és 
idézem, amelyekkel magam is foglalkoztam, más 
érdeklődésű szakember számára nyilván más 
hibák ugrottak volna ki. 

Matthaeus Dresser lipcsei egyetemi tanárt az 
egyik könyvjegyzék írójának tévedése nyomán 
Matthias-n&k nevezi a mutató (213.1.), így aztán a 
73. lapon a Matth. rövidítést is rossz feloldásban 
találjuk. (Dresser már az Adattár 11-ben is rosszul 
járt, Drexelius nevű társával ugyanis a Dresselius, 
Matthaeus címszó alatt szerepel az indexben.) Új 
magyar nyomdát is „felfedezett" a kötet, a 67. 
lapon szereplő Servestae nyomdahely-megjelölést 
ugyanis így magyarázza meg a 247. lapon: Szerves-
tye (Servesta, com. Krassó—Szörény). A szóban 
forgó mű Sebastianus Ambrosius egy vitairata, 
amely a németországi Zerbstben jelent meg több 
máshoz hasonlóan, s nem egy erdélyi faluban. 
Találkozhatunk a személynév helynévvé tor
zulásával is, a 128. lapon a Panharmonia Göncinii 
címleírás Gönci István nevét és Vizsolyban 1599-
ben megjelent művét (RMNy 863.) takarja, rom
lott, helynévszerű alakja miatt azonban a mutató 
már a Gönc szónál utal rá. Egészen különleges eset 
két személynév egybekontaminálása. Az 50. lapon 
a következő címleírás található: Confutatio tisputa-
tionis (!) Grynaei, Jacobus Andreas — ez Jacobus 
Andreáé (alias Faber) lutheránus teológus vita
iratát jelenti a református Johann Jakob Grynae-
us ellen, a mutatót fellapozva azonban a következő 
érdekes névalakot találjuk: Grynaeus, Jacobus 
Andreas. A Rákóczi-család is egy eddig ismeretlen 
taggal, Rákóczi Mártonnal lett gazdagabb az 
index jóvoltából, akinek nevét a két Rákóczi 
György és IV. Zsigmond között találjuk. Pedig 
tulajdonképpen Martinus Rakociusról van szó, 
akit nevezhetünk Rakovskynak, Rakovszkynak, 
sőt még Rákócinak is, de mindenképpen kerülni 
kell az összekeverését a felsővadászi Rákóczi 
famíliával. A munkamódszerből eredő hibákon túl 
észrevehető figyelmetlenség is: a Bocatius János 
könyveiről készült foglalási jegyzőkönyv mu-
tatózása nem tökéletes. Kapásból három hibát 
találtam benne: nincs meg a Marcivilla—Márkus
falva helynév (82.1.), valamint Valentinus Wanger 
(Wagner?) és Joachim Magdeburger kassai polgá
rok neve (83. 1.). 

Nem illik ugyan egy recenzióban ilyet tenni, de 
szeretnék utólag egy kiegészítést hozzáfűzni az 
egyik könyvjegyzékhez. Mentségemre szolgáljon, 
hogy erről a jegyzékről nem volt tudomásom, így 
nem kapcsolhattam össze idáig az általam ismert 
adattal. Dionysius Pioppi modrusi püspök 
könyvtáráról van szó, ugyanis Miksa 1570. (!) 
március 9-én rendeletet küldött a Szepesi Kamará
hoz, amelyben megparancsolta, hogy a könyveket 
küldjék el Bécsbe (OL E 249. 1570. No. 37.). Az 
iratból kiderül, hogy Pioppi könyveit — mivel egri 
prépost is volt, és ott halt meg — Egerből vitték 
egy ládában Kassára. A rendelet dátuma ellent
mond a könyvjegyzék közlésének 1574-es 
évszámával. Miután a jegyzék a második világhá
borúban elpusztult, s nem lehet ellenőrizni a 
közlőt, én inkább hiszek a megmaradt iratnak, 
annál is inkább, mert mindkettő ugyanott volt 
eredetileg, a Szepesi Kamara levéltárában. A 
könyvjegyzék ezek szerint korábbi: valamikor 
1569 végén halhatott meg Pioppi, ekkor írta össze 
a Kamara a könyveit, s küldte az összeírást 
Bécsbe, várva az intézkedést, erre válaszolt Miksa 
rendelete 1570 márciusában. 

Visszatérve az egész kötet értékelésére, vég
eredményben egy kiváló forráskiadványról 
számolhatok be, mutatójának főként a lépcsőzetes 
munkamódszerből következő hiányosságait is kor
rigálni fogja még a tervezett kumulatív index. 
Csak remélnünk lehet, hogy ehhez a sikeres vál
lalkozáshoz a másik oldalról induló kutatás, a 
könyvek possessorbejegyzéseinek vizsgálata is 
hamarosan felzárkózik. 

SZABÓ AKDKAS 

Kovács Máté emlékkönyv. Bp. 1983. Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 261 1. 

Kovács Máté életműve nem tölt meg vaskos 
köteteket, nem jelenti az általa művelt tu
dományágak szintézisét. Kora politikai és tu
dományos kihívásai, az általa művelt tudomány
területek sajátosságai, de talán egyénisége sem 
erre predesztinálták. 

Életműve a nagy organizátoré inkább, mely ép
pen nyitottságában él tovább. Egyes gondolatai, 
törekvései a gyakorlatban élnek, mások — és ez 
sem kevés — mindenképpen továbbgondolandók. 
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A halálának tízéves évfordulójára megjelent 
kötet emlékezés és számadás is egyben. Volt 
munkatársak, tanítványok emlékezése, vallomása 
arról a vezetőről, pedagógusról — emberről —, aki 
„hagyta magát megismerni". És számadás az 
örökséggel való sáfárkodásról, az örökség súlyával 
való küzdelemről. A kötet szerzőinek hozzá való 
viszonyát Tóth Gyula fogalmazza meg, amikor 
azt írja, hogy mondandója „tartozásaink Kovács 
Máténak" alcímet is viselhetné. 

A kötet négy egységre tagolódik. Az „Emlé
kezés Kovács Mátéra" című fejezet négy írása a 
művelődés- és könyvtárpolitikus, illetve pedagó
gus pályaképét rajzolja fel. (Fülöp Géza, Horváth 
Márton, Futala Tibor, Tóth Gyula debreceni 
emlékünnepélyen elmondott beszédeinek szövege.) 

A „Kovács Máté emlékének" című rész nyolc 
tanulmányt tartalmaz a könyv-, könyvtári kultú
ra különböző területeiről. A tanulmányok szerteá
gazó tematikája mintegy illusztrálja a „műhely" 
nyitottságát, sokszínűségét, valamint azt a 
szemléletet is, amelyről Horváth Tibor írja: , , . . . 
előadásainak és írásainak van egy nagyon fontos 
vonása,amelyet valóban csak utólag vagyunk 
képesek értékelni. . . mindig rendszerekben gon
dolkodott." 

A különböző témájú és fajsúlyú tanulmányokat 
követi a kötet két leginkább figyelemreméltó része. 
A „Kovács Máté hagyatékából" címet viselő rész 
,,A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése" 
című tanulmányt közli, amelyben a szerző a VKM. 
államtitkáraként 1945-ben a magyar nevelés- és 
oktatásügy demokratikus átszervezésére vonat
kozó elképzeléseit rendszerezte. A mára már szinte 
teljesen elfeledett, hisz nehezen hozzáférhető írás 
ma sem történelmi olvasmány csupán. A kelet
kezés idejét természetesen magán viselő ta
nulmány a demokratikus iskolarendszer olyan 
strukturális és tartalmi modelljét vázolja fel és 
fejti ki, amelyre okvetlenül oda kellene (kellett 
volna) figyelniük az iskola- és oktatási rendszerün
ket megreformálni igyekvő szakembereknek, ok
tatáspolitikusoknak. 

A befejező rész Nagyné Kiss Mária, a tanítvány 
tisztelgése egy teljességre törekvő bibliográfia 
formájában, amely Kovács Máté szakirodalmi 
munkásságának, illetve a róla szóló irodalom 
könyvészeti összefoglalása. A bibliográfia szemlé
letesen rögzíti Kovács Máté életének szakaszait, 
illetve az egyes szakaszok érdeklődési köreit, az 

egyre táguló méretű feladatvállalás dokumentu
mait. De ugyanebből olvasható ki a szerző emberi 
arculata is, az elkötelezett, cselekvő és folyamatos 
cselekvésre ösztönző tudós képe is. 

SZABÓ TÍBOR 

Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai 
színjátékok forrásai I—II. 1561—1773. A magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. 
Budapest, 1984, 1986. Készült az MTA Irodalom
tudományi Intézetében. 

A magyar iskolai színjátékok forrásai című, több 
kötetre tervezett sorozat első két kötetében hu
szonhét magyarországi város XVII—XVIII. 
századi jezsuita iskolájának színjátékadatait 
gyűjti kötetbe Staud Géza. E huszonhét város 
jezsuita iskolájának levéltári forrásai ma már vagy 
hozzáférhetetlenek Magyarországon, vagy az 
ország mostoha történeti körülményei következté
ben meg is semmisültek. Staud azonban kiváló 
kutatói ösztönével s talán szerencséjével is az 
egykori jezsuiták történeti szemléletének 
köszönhetően, felkutatta a nehezen elérhető 
levéltári dokumentumokat is. Jól tudta, s erről 
bevezető tanulmányában részletesen ír is, hogy a 
História Domust az erre a feladatra kijelölt 
tanárnak két példányban kellett elkészítenie, az 
egyiket az illető házban őrizték, a másikat pedig a 
provincia központjába továbbították, majd ott 
ebből kivonatot készítve, kéziratban tovább
küldték Rómába, ahol az összes európai jezsuita 
ház megfelelő tájékoztatása végett ezeket a ki
vonatokat alkalmilag ki is nyomtatták vagy 
kéziratban terjesztették. Ennek az ismeretében a 
nálunk elérhetetlen forrásokért nem is az utódálla
mokba kellett utaznia, hanem Bécsbe és Rómába, 
a provincia vagy az egész rend központjába. De 
kutatott Staud szinte az ország valamennyi 
közgyűjteményében vagy szlovákiai levéltárak
ban és könyvtárakban is. így sikerült összegyűjte
nie a drámákra vonatkozó kiadott és publikálatlan 
anyagokat, programokat, nyomtatott vagy kéz
iratos színműveket, illetőleg az ezekre vonatkozó 
közleményeket. Az így összegyűjtött és rendszere
zett forrásadatokból áll a két kötet anyaga. 

Ez a közlési rendszer tulajdonképpen minden 
eddiginél tökéletesebb, hiszen egy-egy város 
XVII—XVIII. századi iskolai színházának reper-



242 Szemle 

toárját csak ezzel a módszerrel lehet tökéletesen 
felmérni. Staud adatközléseinek óriási előnye a 
korábbiakkal (Bayer, Juharos, Takács) szemben 
az, hogy nemcsak a címeket adja meg, hanem 
mindazt, amit az egykori historikus a dráma 
előadásával kapcsolatban leírt. A színjátékot 
Staud — helyesen — szélesebb körben értelmezi, s 
így közli a liturgiával' szerves kapcsolatban álló 
jelmezes körmeneteket, az ünnepi fogadásokon, 
köszöntéseken alkalmazott némajátékokat, 
élőképeket. A declamatio megítélésében azonban 
némi bizonytalanságot érzünk. Ennek természete
sen az az oka, hogy ezeket az iskolai feladatokat 
nagyon gyakran a színpadon egynél több szereplő
vel, jelmezekben adatták elő. 

Az előadások tekintélyes része latin nyelven 
folyt. Külön kiemeli azonban a szerkesztő, ha az 
iskolában kötelező, s a nemzetközi érintkezésben is 
kiválóan használható latin helyett nemzeti nyel
ven folyt az előadás. Sellyén (1601) például idioma-
te Ungarico folyt az előadás, quo populus 
folytatja a historikus — intelligeret clarissime, 
ardentissime, azaz magyarul értettek a legjobban, s 
ezen a nyelven beszéltek a legszívesebben. De 
Staud is jól látja, hogy a Lingua vulgaris kifejezés a 
felvidéki szlovák városok esetében, így Trencsén-
ben nem jelenthet magyart, hanem elsősorban 
szlovákot. 

Az első kötetben szereplő tíz magyar város ma 
már az ország határain kívül esik, egykor azonban 
éppen a jezsuiták révén az európai és a magyar 
kultúra hordozója volt, alakítója és formálója a 
magyar és a nemzetiségi nyelvnek, színházi 
kultúrának. Nagyszombat, Kolozsvár, Gyula
fehérvár, Nagyvárad, Vágsellye, Znióváralja, Ho-
monna, Pozsony, Szepeskáptalan és Komárom 
városokban létesült először jezsuita iskola. A 
második kötet tizenhét magyar városa közül ma 
már csak öt tartozik a jelenlegi Magyarországhoz: 
Győr, Gyöngyös, Pécs, Sárospatak és Sopron. A 
többiek, mint Kassa, Szatmár, Liptószentmiklós, 
Ungvár, Szakolca, Trencsén, Besztercebánya, Sel
mecbánya, Rozsnyó, Eperjes, Lőcse és Zsolna, az 
utódállamokban keresendők. 

Az I. kötet bevezető tanulmányában részlete
sen felsorolja Staud az iskoladráma kutatásának 
történetét, ismertetve a legújabb időket is. Ta
nulmányához legfeljebb csak annyi megjegyzésem 
lenne, hogy a piarista és a jezsuita drámacímek 
jegyzékén kívül már megjelent a minoritáké (Mis

kolc, Kézdivásárhely) is, Bernáth Lajos pedig a 
lehető legnagyobb teljességre törekedve, bevezető 
tanulmányában protestáns drámaszöveg-kiadásá
ban közölte a különböző iskolákban előadott 
címeket is. Staudnak kétségtelenül igaza van 
abban, hogy szakítanunk kell azzal az elavult 
történeti szemlélettel, amely szerint a régi magyar 
kultúrát a magyar nyelvű vagy annak sejtett 
emlékek dokumentálhatják. Ma már tudjuk, hogy 
az egykori Magyarország színházi életét az idegen 
nyelvű, tehát a német, a latin, a szlovák, a román s 
esetleg a horvát és szerb iskolaszínházak is 
építették. 

Egy-egy év adatainak közlésénél az alábbi 
szempontokat érvényesítette a szerkesztő. Közli 
az előadás lehető legpontosabb idejét, az adatból 
kiemeli a címeket, s azt külön sorban verzállal 
szedve adja meg, a hosszabb címeknek csak az első 
két szavát, a rövidebbeket azonban teljesen meg
ismétli az adatban. Ugyanitt közli az egyéb 
forrásokat is, így a programok, a kiadott vagy 
kéziratos drámák címeit. Ezt az adatot vagy 
adatsort minden esztendőben az irodalomjegyzék 
zárja le. Ennek a módszernek következetes ke
resztülvitele rendkívül helyigényes és némi 
veszélyt is rejt magában. A rosszul kiolvasott, 
vagy rosszul értelmezett szövegből nem sikerült 
több esetben rekonstruálni a címet. Több helyet 
foglal el a kötetben a vonatkozó irodalom olykor 
feleslegesnek érzett ismételgetése. így például egy 
oldalon háromszor írja le (I. 159.) ugyanazokat a 
forrásokat. Az I. kötet „szellős", azaz papírigényes 
szedését, tördelését a Il-ban már a papírral takaré
koskodó nyomdatükör követi. 

Évszám- és pontosabb dátumadatai gyakran 
hiányosak. Pozsony 1698-as adata közli a pontos 
előadási időt is: ad anni calcem. (Lásd még: 
Pozsony 1729, Komárom 1713, Gyöngyös 1644, 
1679 stb.) Az in feriis Bacchanalisticis vagy az in 
feriis antecineralibus mindig farsangot vagy annak 
az utolsó napjait jelöli, ellenben az in feriis 
Saturnalibus nem bizonyos, hogy a farsangi idő
szak jelölésére szolgál, az antik hagyományokból 
sejthetően inkább az advent előtti időszakot, 
november végét, december legelejét jelentheti. 

A közölt címek között előfordul olykor sajtó-, 
olvasati vagy nyelvi hiba (Homonna 1634) 1663-
ból Staud így közöl egy győri drámacímet: Ejus-
dem Ifundatoris S. IgnatiiJ die Natali Divo Georgio 
Sacro.. . Ebben a kiragadott idézetben nincs 
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színjátékcím, de még értelem sem. Erre a fur
csaságra az a magyarázat, hogy a szerkesztő 
kettéválasztott egy mondatot, feltételezve, hogy 
itt különböző „ismeretlen jelenetek" bemu
tatásáról van szó. A két mondatrészt egybeolvasva 
egyértelműen utalást kapunk arra, hogy ünnepi 
hálaadást tartottak a házalapító (fundator) 
Széchenyi György érsek tiszteletére, s az ünnepi 
játék, élőkép, embléma tárgyául az ő címerét 
választották, azaz egy galambot, amely szájában 
olajágat tart. így természetes, hogy a fundator 
nem Szent Ignácot, hanem az érseket jelenti. S 
végül ugyanitt, ugyanennél az évnél a sub ferias 
Pentecostes húsvétot semmiképpen nem jelenthet. 

Néhány a háztörténetből kiragadott idézet 
inkább más kötetbe való. Az 1701-es kolozsvári 
adatok között egy az unitáriusok és a kálvinisták 
által rendezett előadás adatait idézi. Az 1655-ös 
soproni címek között egy ferences úrnapi körmenet 
is szerepel. 1675-ből közöl egy idézetet, amely azt 
jelzi, hogy Ungvárott a jezsuiták iskolájába pro
testánsok is jártak. Drámáról itt szó sincs. Hasonló 
eset többször előfordul (Kassa 1641,1712, Beszter
cebánya 1657, 1685, Trencsén 1733). 

Előfordul, hogy ismeretlen címűnek tart olyan 
előadást, amelynek címét azonban a forrásban 
olvasni lehet. Kassán 1642-ben két drámát játszot
tak: 1. Christus moriens condolitus. 2. (Christus) in 
Sacra Hostia triumphans. Az előbbit nyilván 
nagypénteken, az utóbbit űrnapján. Ugyanilyen 
az 167l-es ungvári adat is. Ugyanitt 1739-ben 
semmiféle színjáték nem volt, a szerkesztő viszont 
az egyértelműen így fordítható forrásból azt 
következteti ki, hogy ismeretlen című darabot 
adtak elő. 

Olykor az adat és a cím nem fedik egymást 
tökéletesen. Az 1742-es pécsi dráma címe: Adoles-
cens Evangelicus Christum deserens. A közölt cím: 
Adolescent Evangelici Christum desertus értelmet
len. Ilyen jellegű hibák még az alábbiak: 1741 
Sopron, Theobaldus, 1745 Sopron, Theodosius, 
1673 Szakolca: Juvenis profligatae vitae. 1670-ben 
Nagypénteken Sopronban nem a passió egyes 
jeleneteit adták elő, hanem a test és lélek vetél
kedését tárgyaló Christophilus című darabot. 

Kétségeket ébreszt az olvasóban az 1692. szep
tember 9-i kassai színi program egyik tulajdonne
ve, amely szerint Fenyvesi György egri püspök 
tiszteletére játszottak a diákok. Az 1689-es ugyan
csak kassai címből kiderül, hogy Fenesi Györgyről 

van szó. Ha a sajtóhibát még a hajdani kassai 
nyomdász követte el, Staudnak erre a hibára 
figyelmeztetnie kellett volna tájékozatlan olvasó
ját. Fenyvesi nevű egri püspök ez idő tájt nem élt. 

Más jellegű hiba az alábbi: 1729-ben Pozsony
ban Dobó Istvánról mutattak be egy drámát, 
amelynek a címe így kezdődik: Hercules Christia
nus, sive Stephanus Dobó.. . Ennek a műnek a 
szerzője — Staud szerint — Gerő György. Gerő 
valóban írt egy regényt a keresztény Herculesről, 
ez azonban nem Dobó István, hanem Bouillon 
Gottfried volt. A források után közölt irodalom
jegyzék így félrevezeti az olvasót, hiszen a felsorolt 
cikkek fele Gerő regényéről szól. 

A terjedelmet lehetett volna csökkenteni a 
közölt programszövegek felesleges részeinek ki
hagyásával is; például a programokból a mecénás 
vagy az ünnepelt főúr, püspök legkülönbözőbb 
címeit, rangjait kihagyhatta volna a szerkesztő. 
Természetes, ha kronosztikhont épített a szövegbe 
a rendező, akkor ezt a szövegrészt meg kell 
hagynia. 

Az említett hibák ellenére a két kötet óriási 
nyeresége a magyar kultúrhistóriának. Hiszen egy 
olyan kontinuus hagyomány létét bizonyítja, 
amelyről eddig nem tudtunk, vagy bizonyos elfo
gultságok miatt nem volt szabad tudnunk. Staud 
Géza — a mese nyelvén szólva — egy megsejtett, 
de nem ismert kincsesládát nyitott ki előttünk. 
Rajtunk, kutatókon múlik, hogy ennek tartalmát 
megtisztítva, restaurálva hogyan és mikor mutat
juk be, vagy egyáltalán bemutatjuk-e a 
közönségnek. A legkülönbözőbb liturgikus aktu
sok történetére derül itt fény, a betlehemes, a 
háromkirály-járás, a nagypénteki misztérium, az 
úrnapi látványos körmenetek hagyományára. Ma
gyar liturgiatörténetet ma már ezek nélkül a 
kötetek nélkül nem lehet megírni. Különböző színi 
műfajok, az opera, a balett, az élőkép, a némajáték* 
múltját ismerhetjük meg e lapokról. Nyert vele a 
színháztörténész, hiszen színházak vagy erre a 
célra épített termek díszítésére, színfalak festésére, 
illetőleg beszerzésére, jelmezek készítésére vonat
kozóan találhat számos adatot. 

Az említett és a szóba nem hozott hibák számát, 
azt hiszem, csökkenteni lehetett volna alaposabb 
lektori segítséggel. Staud munkája azonban még 
így is felbecsülhetetlen értékű. Úgy érzem, ezt a 
munkát csak ő tudta elvégezni évtizedes gyűjtő- és 
kutató munkájára támaszkodva. őszintén 
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kívánom, hogy a következő, a jezsuita színjátékok 
forrásainak befejező kötete kevesebb hibával, és 
egy, mind a három kötetre vonatkozó alapos 
mutatóval mielőbb megjelenjen, s tanulva Staud 
köteteiből mihamarább lásson napvilágot a pro
testáns színjátékok forrásait közlő negyedik, majd 
a többi katolikus iskola hasonló tevékenységét 
feltáró ötödik kötet. 

KILIÁN ISTVÁN 

Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfor
dulóján. Szerk. LUKÁCS László SJ, SZABÓ Ferenc SJ 
Róma, 1987. 492 1. 

Két évvel ezelőtt, 1985-ben ünnepelte a buda
pesti egyetem alapításának 350. jubileumát, ez 
évben az alapító halálának 350. évfordulójára 
emlékezünk. Külföldi és hazai magyar kutatók 
munkáit adta közre a két szerkesztő az év elején 
Rómában megjelent tanulmánykötetben. Az 
átgondolt szervezés és a határidők komolyan 
vétele lehetővé tette, hogy a kötet nem megkésett 
tisztelgésként, hanem az évforduló dátumát 
(márc. 19.) megelőzve láthasson napvilágot. 

Pázmány eredeti, sokszínű egyéniségét és 
életművét számos szempontból vizsgálták már. 
Egyik legjelentősebb kutatója, őry Miklós SJ 
(1909-1984) tanulmánya nyitja az emlékköny
vet. A kegyelem és szabadság viszonyának 
kérdésköre a fiatal magyar jezsuita grazi előadásai
ban is helyet kapott. Az előadások (Theologia 
Scholastica) anyagának összefoglaló ismertetése 
előtt a szerző bemutatja a budapesti, ill. a göttwei-
gi kéziratot, majd a Pázmány tételei körül kiala
kult vitát, a tanártársai és rendi elöljárói közti 
levélváltás tartalmát, valamint az ő leveleit és 
állásfoglalását, melyben megvilágítja, mi az, amit 
valóban tanított, s mit tulajdonítanak alaptalanul 
neki. A grazi kegyelem-vita és cenzúra-ügy doku
mentációja egészíti ki a tanulmányt, amellyel 
szerves egységet képez Szabó Ferenc SJ írása. 
Tartalmi szempontból dolgozza fel a hit és a 
kegyelem kapcsolatát a teológiatörténeti előzmé
nyek, összefüggések és a különböző irányzatok 
ismertetésével, Pázmány De í'ide-traktátusának 
alapos elemzésével, teológiai módszerének bemu
tatásával, kitekintéssel a Kalauz és a Prédikációk 
vonatkozó fejtegetéseire, eredetiségének hangsú
lyozásával. 

Bitskey István szintén Pázmány grazi kor
szakával foglalkozik, de azt egyetlen egységnek 
(1597. szept- 1607. aug.) tekinti az általa feldolgo
zott téma szempontjából. Az e periódusban szü
letett írásművek gondolati összefüggése, egymásra 
utalása, módszertani egyezése kellőképpen indo
kolja ezt a nézőpontot, más esetben a tagolás 
célravezetőbb. A grazi korszakban összeállított 
korai vizsgatételek, s főként a jelentősebb vitaira
tok közös jellemzőjének tartja Pázmány tudósi-
írói módszerének kettősségét, s egyúttal erényét: a 
tudományos igényesség és az olvasmányos forma 
ötvözését. Magyarival folytatott vitájában mind
kettőjük közös pozitív vonását a felelősségteljes 
gondolkodásban látja. A szakirodalom korábbi 
véleményével ellentétben Őry Miklós SJ és Szabó 
Ferenc SJ meggyőző érvei, valamint a Felelet-beli 
hivatkozások alapján megnyugtatóan tisztázza, 
hogy Pázmány első magyar nyelvű vitairata a 
Feleletet megelőző Tíz bizonyság volt. 

Az egyház- és rendtörténészek, valamint a hazai 
historikusok számára egyformán izgalmas, de 
megoldatlansága folytán vissza-visszatérő kérdést 
Lukács László SJ fogalmazta meg: jezsuita ma
radt-e Pázmány mint érsek? A kiadatlan, s jórészt 
ismeretlen levéltári forrásokkal (vö. Dokumentu
mok) bőségesen alátámasztott igenlő válasz gon
dolatmenete a következő. Pázmány lelki válsága 
— tanári, irodalmi és missziós munkájának akadá
lyozása miatt — végül oda vezetett, hogy előbb a 
karthauziakhoz akart átlépni, majd elgondolása 
szerint világi papként szolgált volna. Magyar
ország vallási helyzetére tekintettel Forgách érsek 
halála után a renden belül, valamint politikai 
körökben többféle, rajta kívül álló elképzelés 
született és ütközött egymással jövőjét illetően. Az 
egyéves huzavona alatt más-más indítékból csak
nem megakadályozták érseki kinevezését. A szerző 
az ellentétes források szembesítésével mutatja ki a 
rágalmak (szerelmes levelek, törvénytelen gyer
mek) alaptalanságát. Azt pedig, hogy Pázmány 
nemcsak személyes álláspontja szerint, hanem 
jogilag is jezsuita maradt, meggyőzően bizonyítja 
részben az érsek Vitelleschi generálishoz írott 
levelében foglaltakkal, részben annak kimutatásá
val, hogy a döntő érvnek szánt — de a magyar 
főpásztor határozott kijelentésével ellentétben álló 
— forrás szerzője, Vasoli tévedett, mert Pázmány 
nem professio religiosát (szerzetesi fogadalom), 
hanem professio fideit (hitvallás) tett előtte. A 
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tanulmányt az emlékkönyv többi tartalmas, 
számos részletkérdést megoldó írása között és 
Szabó Ferenc SJ új területet érintő, átfogó, 
színvonalas munkája mellett a legkiemelkedőbb
nek tartom, mert lényeges kérdésre ad végleges, 
megalapozott választ. 

Pázmány életművének mérlegét Szántó 
Konrád ferences professzor összefoglaló értekezése 
taglalja. A magyar katolicizmus megújításában 
vállalt szerepét több szempontból elemzi, kiemelve 
az általa legcélravezetőbbnek tartott és alkalma
zott eszköz, a szellemi-lelki meggyőzés fon
tosságát. Ennek különböző formái: a személyes 
beszélgetés, a családlátogatás, a lelki vezetés, 
prédikációinak és vitairatainak meggyőző ereje (a 
mindennapi életből vett szemléletes példák, 
helytálló érvei, fordulatos és megejtően szép ma
gyarságának vonzereje révén), továbbá a jezsuita, 
a ferences és a pálos szerzetesek missziós-pasztorá-
ciós munkájának igénybevétele. A zsinatok és 
vizitációk tartása, a papszentelések, a főpásztori 
törvényhozás, a papság erkölcsi fegyelmének meg
szilárdítása, a kollégiumok, a hazai és külföldi 
szemináriumok és az egyetem alapítása mind a 
céltudatos és lelkiismeretes egyházkormányzó 
alakját villantják fel. Méltán övezi személyét 
szüntelenül megújuló érdeklődés és tisztelet, hi
szen életműve mind a magyar nemzet és kultúra, 
mind a katolikus megújulás szempontjából elis
merésre méltó. Nem véletlen, hogy őt tekintjük 
Szent István után — a magyar katolikus egyház 
második legkiemelkedőbb egyházszervezőjének. 

Az iskolaügy egyik területével, a népoktatással 
kiemelten foglalkozik Mészáros István. A 16. 
században a középkori előzmények (falusi, városi
plébániai, káptalani iskolák) nyomán új oktatási
nevelési intézmények jöttek létre, a népiskolák. A 
folyamat állomásait Oláh Miklós kezdeménye
zésétől Pázmányig követi a zsinati határozatok 
és a vizitációs jegyzőkönyvek adatainak fel
használásával. Az érsek népoktatás-szervező tevé
kenysége révén kialakult a katolikus falusi-városi 
népiskolák alaphálózata, s az új intézménytípus 
kettős feladatának megfelelően (vasárnapi kate
kizmus oktatás és hétközi iskola) a plébános mellett 
a kántortanító szerepe is körvonalazódott. Közép-
és felső szintű iskola alapításait is figyelembe véve, 
Pázmány tudatos iskolahálózat-fejlesztő poli
tikájáról beszélhetünk. 

A hódoltsági katolikus iskolák szórványos ada
tait Fricsy Ádám SJ kutatta és rendszerezte 
tanulmánnyá, melyben — elsősorban jezsuita 
levéltári források alapján — a korábbi feldolgozá
sokban gyakran névtelenné szegényült missziós 
lelkészek és tam'tók alakja és működése elevenedik 
meg, életpályájuk fontosabb adatainak összefog
lalásával. 

Herner János rövid forrásközlése érdekesen 
világít rá Istvánffy Históriájának kiadási nehézsé
geire. Az érsek politikaelméleti álláspontjának 
jellemzésére és forrásainak elemzésére Hargittay 
Emil vállalkozott. Minthogy Pázmány önálló 
művet e tárgyban nem írt, grazi előadásai, vitaira
tai, levelezése, országgyűlési szereplése, prédikáci
ói stb. alapján foglalja össze a társadalom szerke
zetéről, a törvények és az igazság szerepéről, a 
vallásszabadságról, az egyház és a világi hatalom 
viszonyáról, az igazságos és igazságtalan 
háborúról vallott felfogását. Különösen érdekes az 
az emlékirat, melyet az 1608-as őszi országgyűlés 
előtt Mátyás főherceg számára állított össze, s 
melyben 21 pontban érvel a vallásszabadság 
mellett, 11-ben ellene. Rugalmas magatartását 
tükrözi mind az az érve, mely szerint azt is 
figyelembe kell venni, ami tanácsos, nemcsak azt, 
ami jogos, mind pedig politikai gyakorlata. 

Az évfordulóhoz méltó, igényes tanulmánykö
tetet Polgár László SJ több szempontú Pázmány
bibliográfiája egészíti ki. 

FÜLEP KATALIN 

Petőcz Károly: Réthy Lipót szarvasi nyomdája. 
Békéscsaba™ Oyoma. 74 1. (A Kner Nyomdaipari 
Múzeum 11. számú füzete) 

Vidéki nyomdáink történetét, különösen a 
kisebb városokban ideiglenesen működőkét, alig 
ismerjük. Legjobb esetben az egész országot fel
ölelő feldolgozások vagy helybéli monográfiák 
ejtenek róluk néhány szót. Többek között ezért 
volt érdemes Réthy Lipót szarvasi nyomdájának 
működését bemutatni. Mivel az elsődleges források 
elpusztultak (vagy Aradon, a nyomda későbbi 
működési helyén lappanganak) s üzemvitelre vo
natkozó adataink nincsenek, kénytelen volt a 
feldolgozó a Békés megyei levéltárban a közgyűlési 
jegyzőkönyveket, az 1848—49-es Ideiglenes Bi-
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zottmány és más forráscsoportokat átnézni. (Nagy 
segítséget jelentett az Elek László és Szabó Ferenc 
által összeállított nyomdatörténeti kötet, vala
mint Balióné Mike Ágnes és Szabó Ferenc korábbi, 
Békés megye nyomdászatát feldolgozó tanulmá
nya). 

1844-ben fordult a két Schlotterbeck testvér 
(időközben magyarosítottak Réthyre) a Magyar 
Királyi Helytartótanácshoz egy, Szarvason fel
állítandó nyomda engedélyezése ügyében. 
Kérelmüket azonban, a megye pártoló véleménye 
ellenére elutasították, de a fivérek nem hagyták 
ennyiben a dolgot, s végül 1846-ban V. Fer
dinándtól kegyesen engedélyt nyert az egyik 
testvér arra, hogy „Békés vármegyében fekvő 
Szarvas mezővárosban könyvnyomtató intézetet 
állíthasson... bárminemű könyveket és munká
kat nyomtathasson, azokat eladhassa." Mivel 
időközben a nyomáshoz szükséges berendezést 
már megszerezte, a jó gyakorlati érzékkel meg
áldott Réthy Lipót csakhamar dologhoz látott. A 
munkából bizony a tulajdonos is kivette részét, 
mert később is csak egy szedősegéddel, majd 
három tanonccal dolgozott. Lipót képzett, világot 
járt nyomdász volt. A mezőberényi gimnáziumot 
— apja halála miatt abba kellett hagynia, 
kenyér után kellett néznie. így került a pesti 
Beiméi József nyomdájába. Miután ez a nyomda 
tönkrement, Réthy vándorbotot fogott a kezébe és 
több külföldi nyomdában is megfordult. Hazatér
tekor a Landerer nyomdába került, majd Kozma 
Vazulhoz ment át. Állását fel nem adva innen 
folyamodott 1844-ben szabadalomlevélért. Ezt 
ugyan nem kapta meg, de az önállósodásra való 
törekvés olyan erős volt benne, hogy 1846-ban 
odahagyta a pesti nyomdát, és Szarvasra jött, 
hogy most már a megye támogatásával szerezze 
meg az engedélyt. Bizonyára voltak ezzel kapcso
latban már előzetes megbeszélések is, hiszen a 
család szarvasi volt, és az egyik testvér Békéscsaba 
rendes orvosa. Komoly ígéret nélkül Lipót aligha 
indult volna a bizonytalanba. Békés vármegye 
Réthyt támogató nyilatkozata azt jelölte meg 
egyik indoknak, hogy Szarvason virágzó gimnázi
um van. Továbbá, hogy a mezővárost felvidékről 
idetelepült, ,,tót evangélikusok" lakják, akik a 
szlovák és magyar nyelvű egyházi és tankönyveket 
egyaránt igénylik. A nyomdában előállított termé

kek — távolról sem teljes — bibliográfiája bi
zonyítja, hogy valóban sok szlovák nyelvű könyv 
került ki Réthy sajtója alól. 

Betűkészletéről a megmaradt nyomtatványok
ból vonhatunk csak le, üzleti könyveinek hí
ján, következtetéseket. Segít ebben az a Betú-
mutatvány, amilyet Réthy adott ki működésé
nek kezdetén (1847), pedig ilyent akkoriban 
ritkán és a legjobb nyomdák csináltattak csak 
megrendelők megszerzésére. E két forrásból ki
derül, hogy Réthy nyomdájában három fokozat
ban összesen 500 kilónyi szövegszedésre alkalmas 
latin betű, és mintegy 250 kg fraktúra volt két 
grádusban. Az utóbbit csakis szlovák és német 
nyelvű szövegeknél használták. Ez a mennyiség 
elegendő volt ahhoz, hogy gyors szállítási határ
idővel és ügyes szervezéssel fennakadás nélkül 
folyjon a termelés. Legfeljebb a 300 oldalnál 
nagyobb terjedelmű könyvek esetén kellett szaka
szosan nyomni az íveket, hogy azonnali felrámolás 
után újakat szedhessenek. 

A nyomda termékei (még az aprónyomtatvá
nyok is) csinosak, jó ízléssel készültek. Különösen 
az Egyetemi Nyomdából kikerült kétnyelvű ki
adványok hatottak a szedés és tördelés megoldásá
ra. Az első esztendőkben főleg egyházi — közte 
számos szlovák könyvek kerültek ki a 
nyomdából. Megrendelés bőven akadt, ezért 1854-
ben gyorssajtót szerzett be. BőVül kiadványainak 
köre is: kalendáriumok, álmoskönyv, drámák 
kiadására is vállalkozik Lassan azonban meg
érlelődik benne az elhatározás, hogy nagyobb 
városba települ át. Már 1851-ben Nagyváradra 
akart átköltözni, de erre az engedélyt nem kapta 
meg. Az elmenetel szándékában és az elutasításban 
bizonyára szerepet játszott 1848-as magatartása: a 
szabadságharc falragaszainak kinyomása, majd 
bebörtönöztetése. 1853-ban Békéscsabára 
készülődött, de ez sem sikerült. Végül 1858-ban 
Aradra költözött nyomdájával együtt, ahol halá
láig dolgozott. 

Réthy Lipót nyomdájának tízesztendős szarva
si működése nem csupán a hazai nyomdatörténet 
egy fejezete, hanem — a szlovák nyelvi kultúra 
terjesztése miatt — kultúrtörténeti jelentősége is 
figyelemre méltó. 

KŐHEGYI MIHÁLY 
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Szántó Tibor: A magyar plakát. Bp. Corvina, 1986. 
162 p. 

A magyar plakát századik születésnapjáról 
úgyszólván senki nem vett tudomást, egy évvel 
később azonban ez az évforduló megkapta a 
megérdemelt ünneplést. Ennek az ünneplésnek két 
jelentős eseménye a Műcsarnokban megnyílt nagy
sikerű „100+ 1 éves a magyar plakát" kiállítás és 
Szántó Tibor könyvének megjelenése. 

A bőséges illusztrációs anyagot bevezető tizen
hat oldalas tanulmány röviden ismerteti a reklám 
kialakulását a Pompei feliratoktól és tábláktól 
kezdve a közép- és újkori cégéreken át a 
nyomtatott hirdetményekig, melyek között 
néhány réz- vagy fametszettel díszített már a mai 
grafikai plakát előképének tekinthető. Részletesen 
ismerteti a litográfia (kőnyomás) feltalálását és 
technikáját, hiszen ez az új sokszorosítási eljárás 
volt a mai értelemben vett képes falragasz 
szülőanyja. Ismerteti a síknyomás további 
történetét a legmodernebb fajtájú ofszet nyomógé
pek megjelenéséig. Figyelemre méltó fejtegetés 
következik ezután a jó reklám sajátosságairól és az 
egyetemes plakátművészet fejlődésének főbb ten
denciáiról az utóbbi száz év folyamán. 

A szerző ezután 7 oldalon keresztül a magyar 
plakátművészet történetét foglalja össze, közölve 
néhány olyan megállapítást, melyet véleményem 
szerint a könyv második felében található gazdag, 
értő válogatás cáfol meg. 

Szó szerint idézem: ,,Az első litografált falra
gasz 1885-ben jelent meg a pesti utcákon. Benczúr 
Gyula festette és a millennium évében rendezett 
kiállítást hirdette — német nyelven." A millenniu
mi ünnepségek tizenegy évvel később, 1896-ban 
voltak. 1885-ben országos általános kiállítás volt, 
a plakát ezt a kiállítást propagálja, méghozzá 
nemcsak német nyelven. A hetvenes években 
ugyanis előkerült a magyar nyelvű variáns, a 
könyv ezt a változatot közli, de miért szerepel 
akkor a szövegben a tárgyi tévedésen kívül a 
„német nyelven" kitétel? Ugyancsak szó szerint 
idézem: „A lassúbb iparosodás és a kisebb kereske
delmi verseny szelleme a plakátok típusaiban, 
minőségében is kifejezésre jutott. Az első magyar 
plakátok — nem lévén jelentős hazai nagyipar — 
az élelmiszeriparral, a szesziparral, az alapvető 
fogyasztási cikkekkel és kulturális eseményekkel 
meg a szórakozató iparral kapcsolatban jelentek 

meg." Való igaz, hogy az ipar viszonylagos fejlet
lensége következtében századunk első évtizedéig a 
kulturális plakátok dominálnak, ezeket azonban 
— különösen a túlnyomó többséget kitevő 
képzőművészeti kiállítást hirdető plakátokat — 
olyan művészek készítették, mint Ferenczy 
Károly, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, Iványi 
Grünwald Béla, Rippl-Rónai József, Vaszary 
János, se műfajban is rangjukhoz méltót alkottak. 
E tény említése véleményem szerint még egy 
hétoldalas plakáttörténeti ismertetésből sem ma
radhat ki. Az őszirózsás forradalom és a 
Tanácsköztársaság előtti kor plakátrajzolói közül 
Szántó csak Biró Mihályt említi név szerint, holott 
a szecesszió jeles képviselőjét, az egyszerre lírikus 
és humoros hangvételű, nagyszerű Faragó Gézát és 
a harsányabb, de mindig ötletes és szellemes 
Földes Imrét is megilletné néhány sor. Kénytelen 
vagyok megint az illusztrációs anyagra utalni, 
mely semmiképp sem támasztja alá a bevezető 
állítást, miszerint „az első plakátok legtöbbjét kis 
képességű grafikusok közreműködésével jelen
tették meg, akik nem ismerhették fel a litográfiá
ban rejlő művészeti lehetőségeket." Én még azt az 
állítást is megkockáztatom, hogy a szecesszió 
hazánkban éppen a falragaszok és könyvborítók 
terén produkálta termése legjavát. Az 1918—19-es 
forradalmak plakátművészetének méltatása után 
a tanulmány drámai színekkel ecseteli az 1920-as 
évek első felének hullámvölgyét, amiből az évtized 
második felében az „új tárgyilagosság" képviselői
nek fellépése emelte ki a plakátművészetet. 
Anélkül, hogy ennek az irányzatnak a jelentőségét 
és egészen 1945-ig tartó hatását kétségbe vonnám, 
ismét a gazdag reprodukciós anyagra kell utalnom. 
Az állítólagos „hullámvölgy"-ben még működik 
Faragó Géza és Földes Imre, ekkor készíti el 
Bottlik a Szit malátakávé Laciját, Kónya Zoltán a 
pompás Diana sósborszesz reklámot, ekkor 
készülnek Sátory Lipót ötletes, mozgalmas film-, 
Pólya Tibor robbanó humorú sajtó- és Manno 
Miltiadesz erőteljes sportplakátjai. Ekkor teljese
dik ki Tuszkay Márton diszkrét, magas színvonalú 
művészete. A „sachlich" plakátok megjelenésének 
méltatása és az új irányzat pár éven belüli kiful
ladásának megállapítása után a szerző beszél az 
illegalitásban képes röplapokat készítő kommunis
ta művészcsoport tevékenységéről. Ezek a röpla
pok azután a falakra is felkerültek, és a plakát 
funkcióját töltötték be. Az 1945—48 közötti 
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fellendülés méltatása, majd a sematizmus termé- télben, igényes válogatásban, a Benczur-féle első 
keinek ismertetése után szó esik az 1956 tavaszán magyar plakáttól a 80-as évek első felének termé
rendezett, a meg nem valósított plakátterveket séig. Elsősorban ez az illusztrációs anyag teszi a 
bemutató kiállításról, mely fordulatot hozott a könyv használatát nélkülözhetetlenné mindazok 
műfaj történetében. Végül a szerző röviden szól az számára, akik az alkalmazott grafika eme ágának a 
azóta tartó töretlen fellendülésről. tanulmányozásával akarnak foglalkozni. 
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