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A 64-es tételnél a német alakokat mind szlo- 

vákra változtatta (Johann Andreas Bartenstejn 

helyett Jan Ondrej Bartenstejn, Anna Müllroth 

helyett Anna Müllrothová, Emerich Schlosser 

helyett Imrich Schlosser, Carolina Topertzer 

helyett Karolina Toperczerová stb.) Ugyanígy 

változtatta meg a 65-ös tételszámmal jelölt ma- 

gyar nyelvű dokumentumban található neveket. 

(Cseh Tivador [!] helyett Tivadar Cseh-Čech, 

Bálisch Lázár helyett Lazar Bálisch-Báliš, Mar- 

tincsek Kasztol helyett Kasztol Martinček) Szlo- 

vákos névalakot használt jellegzetes magyar 

neveknél (Štefan Kišš, Nyürő Ţigmund), ugyan- 

akkor Kremlitska János, Skrovánek Mihály, Mrva 

József nevét nem változtatta meg. Van olyan 

személy, akinek két kiemelt névalakja is van, 

Jozef Ganczaugh (150.) és Josephus Ganczaugh 

(135.). Sem itt, sem a mutatóban nem jelzi, hogy 

változtatott-e a dokumentumon található név- 

alakon. 

A kötetet a módszertani útmutató és a tör- 

téneti áttekintés rezüméje zárja szlovák, angol, 

magyar és német nyelven. Számunkra különö- 

sen jelentős a magyar nyelvű rezümét. Szeren- 

csés lett volna a teljes módszertani bevezető 

lefordítása, és a mutatók címének megadása más 

nyelveken is. A kötet végén a 13 képből álló vá- 

logatás néhány szép illusztrációt, címlapot és bel- 

ső lapot mutat be a feldolgozott kiadványokból. 

(L’ubica Krišková az 1701–1850 között megje- 

lent iskolai értesítők képanyagát külön kötet- 

ben dolgozta fel. Vö. KRIŠKOVÁ, L’ubica: Gra- 

fická výzdoba výročných správ škôl 1700–1850. 

Bratislava, 2002. Univerzitná kniţnica v Bra- 

tislave.) 

L’ubica Krišková könyve hasznos forrás- 

kiadvány a térség oktatástörténetének tanul- 

mányozásához. Az iskolai értesítők nemcsak 

a 18−19. századi Magyarország iskolarendsze- 

réről, hanem egyes személyek életéről is sokat 

elárulnak. Jelen összefoglaló komoly segítséget 

nyújt az érintett iskolák történetéhez vagy bizo- 

nyos személyek életrajzához forrásul szolgáló 

évkönyvek összegyűjtéséhez, így érdekes kuta- 

tások kiindulópontja lehet. Mindamellett rész- 

ben hiánypótló munka, hiszen az 1800−1850 

között ezen a területen kiadott iskolai értesítők- 

nek még nem jelent meg önálló rendszerezett 

kiadása. Számos, a magyar szakirodalomban 

eddig ismeretlen iskolai dokumentum is meg- 

található benne. Viszont a Slovenský biografický 

slovníkhoz való ragaszkodása miatt használata 

meglehetősen nehézkes. 

KOVÁCS ESZTER 

Gešková, Želmíra: Biografie vo výročných 

správach škôl z územia Slovenska za školské 

roky 1918/19–1952/53. [Életrajzok a Szlová- 

kia területén az 1918/19−1952/53-as tanévben 

megjelent iskolai értesítőkben.] Bratislava, 2009. 

Univerzitná kniţnica v Bratislave, 272 l. /Slo- 

venská národná retrospektívna bibliografia Séria 

C. Články zv. VIa./ 

A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár Retrospektív 

bibliográfiai Kabinetében évek óta foglalkoznak 

a Szlovákia területén megjelent iskolai értesítők 

feldolgozásával és kiadásával a „Retrospektív 

szlovák nemzeti bibliográfia” sorozatában. A Szlo- 

vák Nemzeti Bibliográfia munkálatai – mint is- 

meretes – három központ között oszlanak meg: 

Martinban a Szlovák Nemzeti könyvtárban vég- 

zik a könyvek, Kassán a folyóiratok és a po- 

zsonyi Egyetemi könyvtárban az ún. nem valódi 

időszaki nyomtatványok, vagyis almanachok, 

évkönyvek és gyűjteményes kötetek feldolgo- 

zását. Ez utóbbi többéves kutatómunka egyik 

eredménye az Életrajzok a Szlovákia területén 

az 1918/19–1952/53-as tanévben megjelent is- 

kolai értesítőkben c. kötet. Előzményeként meg- 

jelent már a Szlovákia területén kiadott iskolai 

értesítők bibliográfiája az 1701–1850 közötti, 

valamint az 1918/19–1952/53 közötti időszak- 

ban. (KRIŠKOVÁ, L’ubica: Bibliografia výročných 

správ škôl z územia Slovenska 1701−1850. Bra- 

tislava 2006.; GEŠKOVÁ, Ţelmíra–KRIŠKOVÁ, 

L’ubica: Bibliografia výročných správ škôl z úze- 

mia Slovenska za školské roky 1918/19–1952/53. 

Martin, 1998.) Az iskolai értesítők tartalmi fel- 

tárása 2006-ban kezdődött a Pozsonyi Egye- 

temi Könyvtárban, ennek eredménye az iskolai 

értesítőkben megjelent cikkek internetes adat- 
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bázisa: Bibliografia článkov z výročných škol- 

ských správ z územia Slovenska za školské roky 

1918/19–1952/53 [A Szlovákia területén 1918/19– 

1952/53 között megjelent iskolai értesítők cik-

keinek bibliográfiája] (http://phobos.ulib.sk/www 

isis/clankyVSS.htm). A közbeeső periódusra vo- 

natkozó kutatás és feldolgozás jelenleg is folyik 

mind az értesítők, mind a bennük megjelent 

cikkek feldolgozása tekintetében. 

A Szlovák Nemzeti Bibliográfia három kor- 

szakra osztja az iskolai értesítők megjelenését, 

ami kis eltéréssel egyezik a magyar korszakolás- 

sal: Az első periódus 1701−1850-ig a félévet 

vagy tanévet záró nyilvános vizsgákra megje- 

lenő ún. érdemsorozatok (classificatio) korszaka. 

Az 1850-es korszakhatárt a Monarchiában az 

iskolaügyet korszerűsítő Thun-féle Organisa- 

tions-Entwurf hatálybalépése jelenti, amelynek 

rendelkezései közé tartozott, hogy a középisko- 

lák évenként kötelesek nyomtatott kiadványok 

formájában beszámolni a tanévről: ismertetve 

a tanári kart, a tananyagot és a tanulókat. Az 

1850-től kezdődő korszak nálunk 1948/49-ig tart, 

Szlovákiában azonban egy újabb cezúrát jelent 

1918, vagyis a Csehszlovák Köztársaság létre- 

jötte. 

Ez a kötet tehát az említett iskolai értesítők 

elektronikus cikkbibliográfiájához kapcsolódik, 

abból nőtt ki: mivel az iskolai értesítők cikkei- 

nek mintegy egyharmad részét életrajzi jellegű 

publikációk teszik ki (életrajzi profil, nekrológ, 

értékelés, gyászjelentés, ünnepi beszéd), a szer- 

kesztők elhatározták, hogy az ezekben előforduló 

személyekből a rájuk vonatkozó életrajzi cikkek- 

kel együtt önálló bibliográfiát, egyfajta biobib- 

liográfiát állítanak össze, amely a nyomtatott 

kiadás mellett adatbázis formában is hozzáférhető: 

(http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.h 

tm). A bibliográfia a személyneveket abc-sor- 

rendben közli a foglalkozás–funkció–tevékeny- 

ség megnevezésével, ezt követi a cikk címe, 

szerzője, az iskolai értesítő, vagyis a forrásdoku- 

mentum, valamint a cikkben szereplő tényleges 

életrajzi adatok, amelyeket a szerkesztő a személy 

születési és halálozási évszámával egészített ki. 

A kötet végén megtalálható a cikkek szerzőinek, 

valamint az előforduló iskolák mutatója is. 

Az előszó tanúsága szerint a kötetben sze- 

replő mintegy 1200 személynévből kb. hétszázat 

regisztrál a Szlovák Életrajzi Lexikon (Slovenský 

biografický slovník. Zv. 1–6. Martin, 1986–1999.) 

ill. a Szlovák Pedagógiai Lexikon (Pedagogická 

encyklopédia Slovenska. Zv. 1–2. Bratislava, 

1984–1985.), így a neveket e két forrás alap- 

ján, vagyis a hivatalos szlovák névalakban sze- 

repeltetik, ami azonban nem mindig felel meg 

a nemzetközi tudományos névhasználat elvei- 

nek. Pl. Pázmány Péter és Rákóczi Ferenc ne- 

ve sajnos csak a szlovák írásmódban szerepel: 

Pázmáň Peter, Rákoci František, holott ezek- 

nél a nemzetközi szakirodalomban gyakran sze- 

replő, kultúrtörténetileg kiemelkedő személyek- 

nél, történelmi családneveknél feltétlenül együtt 

kellene közölni a szlovák és a magyar névfor- 

mát (zárójeles formában vagy legalábbis utaló 

formájában), hogy a kettő összetartozása, egy- 

sége világos legyen. Az 1918 előtt született vagy 

tevékenykedő személyek esetében, mint pl. Hat- 

vani István, Kármán József vagy Pósa Lajos 

a keresztnevek szlovákos használatával nem vi- 

tatkozunk, csupán megemlítjük – hozzátéve, 

hogy a zárójelbe tett magyar keresztnévvel ki- 

egészítve pontosabb lett volna. Az említett szlo- 

vák életrajzi forrásokban nem található neveket 

abban a formában közlik, ahogy az értesítőben 

állnak, hiányolhatjuk azonban, hogy magyar élet- 

rajzi forrásra egyáltalán nem hivatkozik a szer- 

kesztő. 

Minthogy az iskolai értesítők cikkei tartal- 

milag és tematikailag igen sokrétűek – érintik 

a társadalom és természettudományok szinte min- 

den területét –, a kötetben szereplő személyek 

tárháza igen gazdag: középiskolai és főiskolai 

tanárok, illetve történelmi-politikai személyek, 

írók, tudósok, művészek, akik 1918-ig a törté- 

nelmi Magyarország (Uhorsko), illetve 1918 után 

Szlovákia területén születtek, végezték iskolá- 

jukat vagy működtek. Túlnyomó részük tanár- 

ember (az 1200-ból mintegy 900 személy), akik 

aktív tevékenységet fejtettek ki a humán vagy 

a reáltudományok területén, köztük írók, szer- 

kesztők, irodalomtörténészek, illetve természet- 

tudósok, orvosok, közgazdászok, továbbá egyházi 

személyek és méltóságok. Az iskolai értesítők 

http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm
http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm
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cikkei és tanulmányai gyakran igen részletes, 

máshonnan nem kideríthető forrásanyagot kö-

zölnek róluk, s különösen a kevésbé ismert sze- 

mélyek esetében – tehát akik a főbb szlovák és 

magyar életrajzi forrásokban nem találhatók –, 

ennek elsődleges jelentősége van. 

A biobibliográfia a magyarországi kultúrtör- 

ténethez is szolgál egy-egy érdekes kiegészítő 

adalékkal pl. Fröhlich Dávid 1615-ös úttörő- 

nek számító tátrai felfedezőútjáról (Wie kam 

David Fröhlich auf den Gedanken, eine Spitze 

der Hohen Tatra zu bestiegen? In: Jahresbericht 

des Deutschen evangelischen Gymnasiums in 

Käsmark 1939/40.), a losonci születésű Kár- 

mán József vagy a rimaszombati származású 

Hatvani István életéről, Rákóczi Ferenc gyer- 

mekkoráról és iskolai éveiről (1676–1690) (Ko- 

márno Város Államilag Segélyezett Községi Nép- 

iskolájának évkönyve 1934/35.) A Pázmány Péter 

életrajzát áttekintő cikk dr. Noszkay Ödön tol- 

lából, valamint Major József dolgozata Pázmány 

Péter érsekújvári tevékenységéről az Érsekújvári 

Magyar Királyi Állami Pázmány Péter Gimn. 

évkönyvében jelent meg az 1938/39 ill. 1939/40. 

évfolyamban. Érdekes és tanulságos lenne újra- 

olvasni a Bratislavai Csehszlovák Állami Keres- 

kedelmi Akadémia Értesítőjében Milán Hodţa 

miniszterelnök Jókairól szóló ünnepi beszédét, 

amely a komárnoi Jókai-emlékmű alapkőletéte- 

lénél hangzott el 1937–ben. 1941-ben Széche- 

nyi István születésének 150. évfordulóján számos 

tanintézmény évkönyvében jelent meg róla meg- 

emlékező cikk vagy tanulmány, Horthy István 

1942-es tragikus repülőgép-balesete évében szinte 

minden jelentős szlovákiai magyar tanintézmény 

megemlékezik nekrológ formájában a kormány- 

zó-helyettesről, Horthy Miklós húszéves kor- 

mányzóságának érdemeit, eredményeit pedig az 

1939/40. tanév értesítőinek cikkei értékelik. 

Mint említettük, kifogásolható, hogy a kötet- 

ben szereplő magyar személyek adatainak meg- 

állapításához legalább a fontosabb magyar életraj- 

zi segédleteket nem vették igénybe, így adódhatott 

– vagy csak puszta figyelmetlenség? −, hogy 

éppen neves szlovakista, komparatista irodalom- 

történészünk, Sziklay László neve mellől hiány- 

zik az évszám (1912−1943), míg édesapja, Szik- 

lay Ferenc, a Kassán ténykedő író, irodalom-

történész, tanár neve évszámokkal szerepel. 

Az Életrajzok a Szlovákia területén az 1918/19– 

1952/53-as tanévekben megjelent iskolai értesí- 

tőkben c. biobibliográfia, valamint előzményei, 

a Szlovákia területén megjelent iskolai értesítők 

bibliográfiája 1918−1953. és a Szlovákia terüle- 

tén megjelent iskolai értesítők cikkeinek bibliog- 

ráfiája 1918–1953. egyaránt hasznos forrás a ré- 

gió iskolaügyével és kultúrtörténetével foglalkozó 

szlovák és magyar szakemberek számára. 

DEÁK ESZTER 

Bosson, Alain: L’atelier typographique de 

Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée 

des imprimés 1585–1816. Préface de Frédéric 

BARBIER. Fribourg, 2009. Bibliothèque canto-

nale et universitaire de Fribourg, 560 l. 

Az 1291 és 1979 között kialakult Svájc, a kan- 

tonok szövetsége sok szempontból szolgálhat 

példaként az azon kívül eső világnak. Az auto- 

nómiájukra büszke, mégis szövetségben gondol- 

kodó és cselekvő közösségek ereje, a megosztott 

és egymást pusztító külvilág érdekeit okosan 

kihasználva máig hatóan érvényesül. Pedig ez 

a kantonszövetség távolról sem egységes. Nem 

is volt az a múltban sem. A kantonok nem csu- 

pán abban különböznek, hogy egyesek nagyon 

kicsik, mások (hozzájuk mérve) hatalmasak, ha- 

nem kulturális hagyományaik, vallásuk, nyelvük 

is eltér egymástól. Mégis tudnak egységesek len- 

ni, amikor arra szükség van. 

A Kiburg (1218–1277), Habsburg (1277–

1452), majd Savoyai (1452–1477) főség alá tar- 

tozott Fribourg (Freiburg im Üchtland) 1481-ben 

csatlakozott a szövetséghez, amikor Burgundia 

akarta hatalma alá vonni. Így vált Svájc első 

frankofón tagjává. Az 1520-as évektől Svájc- 

ban terjedő reformáció tanai itt is megjelentek, 

azonban Fribourg megmaradt katolikusnak. 1524- 

től kezdődően mindenkinek nyilvánosan kellett 

hitet tenni a „régi” hit mellett, és a katolikus re- 

formokat elhatározó tridenti zsinat után, a belső 

reform egyik zászlóvivője lett. A 16. század ki- 




