
Szinnyei Józsefre emlékezünk 

Gyászkeretes vezércikkel jelent meg a Komáromi Lapok c. folyóirat 1913. aug 
9-én. Komárom városának nagy krónikása szállt a sírok mélyébe, a Kerepesi temető-
ben. A nekrológ így í r : „Most már nincs naplójegyzet, nincs élő krónika . . . ott van 
eltemetve az ő sírjában, melyre könnyes szemekkel tet tük le a szülőváros kegyeletes 
koszorúit. Letettük abban a tudatban, hogy a sír nem halottat takar, mert Szinnyei 
József mindig élő, soha el nem múló a lak ja lesz a komáromi kegyeletes szíveknek.'-' 

Jókai magyar Olympusznak, Mikszáth kelet Párizsának nevezi Komáromot. 
Az előbbi szellemi kisugárzó erejére utal, ahol gombamódra születnek az írók-költők, 
ahol 1828-ban már nyilvános kiskönyvtárral dicsekedhetnek a városatyák, és a Ko-
máromi Tuctos Társaságnak országos hírneve van. Mikszáth megállapítása az anyagi 
jólétre, a gazdasági feleme'Jkedettségre vonatkozik. Ennek bizonysága, hogy Magyar-
ország történetében az első hajóbiztosító társaság 1807-ben Komáromban alakult meg. 
300 ezer Ft alaptőkével. 

Ebben a jómódú és szellemileg felvilágosult Kormáromban látta meg 1830. már-
cius 18-án a napvilágot Hikker Júlia és Ferber Alajos sorrendben negyedik gyer-
meke, a kis József, az akkori Barátok (később Széchenyi, ma Vörös Hadsereg) utcá-
ban, az ún. „Szitás házban", léván az apa eredetileg szitakészítő és a foglalkozási jel-
vény kint lógott a házon. Családi nevét — az i f jú az 1848. július 29-én kelt miniszteri 
engedéllyel változtatta Szinnyeire. Édesapját alig öt esztendős, édesanyját (i éves 
korában vesztette el. Az árvaszék intézkedésére a kis József édesanyja nővéréhez 
került, akinek fér je — Lammer Ferenc — a város egyik neves t ímármestere volt 
A hat esztendős korában már teljes árvaságra jutott kisgyermek visszahúzódóvá, 
magányossá vált. Az anyai szeretet hiánya lelki életét befelé fordította és magányos-
ságának feloldását egyre inkább a könyvei és feljegyzései között kereste. Milyen ke-
gyetlen csapása volt ez a sorsnak, és milyen áldása lett ez a magyar irodalomtörté-
netnek. Szinte egyedülálló jelenség irodalmunkban, hogy valaki egész életéről napló-
feljegyzéseket készítsen. 

Alig volt 10 éves, amikor megkezdte jegyzetelését és a tollat csak a halál tudta 
kiütni kezéből. Naplója hatvankét kötetet töltött meg. Saját kezű másolatában, idő-
rendben lévő leveleinek száma 10 639 volt. Tíz kötetben gyűjtötte össze a Komárom 
történetéről szóló feljegyzéseit és ötven kötetben egyéb jegyzeteit. Komáromi tárgyú 
feljegyzései, amelyek ezután önálló kiadásban is megjelentek: Timárház, A komáromi 
magyar színészet története 1811—1835, Komárom 1848 49-ben. Adatok Révkomárom 
halászatához, A révkomáromi földrengésekről. Hogyan került Komárom vára a ma-
gyarok kezére? Simái Kristófról, Csokonai és Lillája. A regionális történetírás nélkü-
lözhetetlen forrásművei ezek, amelyek mind azt igazolják, hogy a magyar irodalom-
történet legnagyobb bibliográfusa mennyire ismerte és szerette szülővárosát. 

Iskoláit szülővárosában kezdte. 1839-től már a komáromi Benedek-rend gimnáziu-
mába jár, egészen 1845-ig. Közben két esztendőt Nyitrán diákoskodik, az ottani Pia-
rista-rend iskolájában. Az utolsó gimnáziumi évben jutott másodszor árvaságra. A Híd 
utca és a Vágsor utca sarkán álló t ímár házból ekkor temetik nevelő anyjá t ; „Elte-
mettük vele reményünket, vigaszunkat, Ö volt a t ímárház lelke, összetartója, nekem 
második anyám, szerettem, ő is fiaként szeretett és így másodszor jutottam árvaság-
r a " — ír ja a Timárház című könyvében. Gimnáziumi tanulmányai alatt két kiváló 
tanára irányította az irodalom felé. Komáromban Sárkány Miklós, aki diákjainak 
könyveket kölcsönzött olyan feltétellel, hogy azokból írásbeli beszámolókat készíte-
nek. Nyitrán pedig Wohlfárt József ösztönözte, hogy elolvasott könyveit jegyzetelje és 
katalógusokat készítsen. Hogy a képzőművészetben is képezze magát, már komáromi 
gimnazista korában — de később is, ha csak tehette — szorgalmasan látogatta a vá-
rosi rajziskolát. Vele egyidőben tanult itt Jókai Mór is. Tanáruk Orbán Sándor voll 
aki 42 évig tanított Komáromban a katolikus templom mögötti Sz. András utcában 
lévő „rajztanodában". 

A komáromi gimnázium után a pesti egyetemen, a bölcsészkaron folytatta tanul-
mányait. Itt Horváth István és Reisinger Antal a magyar, illetve a világtörténelem 
felé fordították figyelmét. Különösen az előbbinek köszönhetett sokat, meg is örö-
kíti Az első magyar bibliographus című könyvében: „Egykori tanáromtól, a tudós-
Horváth Istvántól hallottam azt a mondást, hogy a történelemnek két szeme van: a 
geographia és a chronologia. Ezen jeles mondást az irodalomra is alkalmazhatom 
olyformán. hogy ennek is két szeme van. a bibliographia és a biographia. mert ezek 
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nélkül valóban csak a homályban tapogadozunk." A gyermekkorban megkezdett jegy-
zeteléssel kapcsolatban ír ja a Tímárház c. művében: „Ebből is megítélhető, milyen 
korán kezdtem az adatok gyűjtését . . . úgy, hogy méltán nevezhetnek majd el „sokat 
író"-nak, de legyek bár szerénytelen, annak is, aki mindig dolgozott." Pesten csak 
egy évig látogatta a bölcsészkart, a második évet már Győrött az Akadémia filozófián 
járta. 

Ekkor süvített végig Európán a forradalom szele, és Szinnyei József meghallva 
a történelem szavát, az iskolapadot honvédkarddal cserélte fel. Erről az elhatározá-
sáról í r ja a Komárom 1848 49-ben című naplójegyzetében: „Pesten a magyar parla-
mentben hallottam Kossuth gyújtó beszédeit. Ki állhatott volna akkor ellent a ha-
tásnak, melyet azok minden honfi kebelében támasztottak? S hogyan ál lhat tam volna 
ellent én. ki már a szabadságharc utáni vágyamat magammal hoztam Győrből és 
siettem Komáromba, hogy azt szülőföldem védelmében érvényesítsem." 1848. október 
"21-én jelentkezett honvédségi szolgálatra, és a 37. zászlóaljhoz került. Mint tehetséges 
ifjút, a térparancsnok irodájába osztották be, Meszlényi Jenő ezredes mellé. Az esz-
tendő végén már őrmester, 1849. június 21-én hadnagyi rangot kap, s alig két hónap 
múlva, augusztus 29-én kinevezik főhadnagynak a 203-as honvédzászlóaljhoz. A tér-
parancsnoki irodában teljesített szolgálata igen emlékezetes maradt számára, mivel 
Meszlényi ezredes sógora volt Kossuth Lajosnak, aki Pozsonyból Pestre utaztában 
megállt Komáromban is. Az élmény nagyszerűségét csak fokozta, hogy Kossuth tár-
sasagában volt Bem tábornok is. A történelmi pillanatról a napló november 6-i 
bejegyzése emlékezik meg: „A legnagyobb zavar közt írom e sorokat. Kossuth több 
tiszt kíséretében, kik testőrei voltak, fölülről gőzösön megérkezett, sógorához, Mesz-
lényihez szállott; vacsora után ugyanis Komáromy hirtelen betoppan és elkiáltja 
magát, szépen viselkedjünk, mert Kossuth ide jő szállásra, mire itt is termettek. 
Szobánkban három ágyat készítettünk testőreinek, az én ágyamban hált egy honvéd-
őrnagy (kék atillában), Kossuth titkár ja . . . Kossuth-tal jött Bem tábornok is, midőn 
ketten szobánkon keresztül mentek, figyelembe se vettem a kis szürke embert, aki 
Kossuth-tól azt kérdezte német nyelven: "Van-e sok ágyú Komáromban?« — »Akár 
az egész országot el lehetne velők látni« — feleié Kossuth. — »Akkor nincs mitől tar-
tani« — mondá Bem. Csak később tudtam meg kilétét Pál szolgánktól, ki még Bécs-
ből ismerte a lengyel tábornokot." 

Az 1848 49-es szabadságharc Szinnyei József életének egyik legfontosabb és leg-
izgalmasabb időszaka volt. Mint a komáromi védősereg tagja több csatában és ost-
romban vett részt. Felbecsülhetetlen forrásértéke van híres naplójegyzetének, mely-
ben a szemtanú hitelességével mondja el az ország legnagyobb erősségének életét. 
Kerek egy esztendőt ölel lel a napló 1848 október közepétől 1849. október 4-ig, a 
fegyverletételig. A történetírás szempontjából oly fontos naplóval kapcsolatban mond-
ja a szerző: „Október közepén azonban már mindennap jegyezgettem . . . Becsessé teszi 
ezen naplójegyzeteket az is, hogy egy napot sem mulasztva el, az eseményeket ugyan 
aznap tettem papírszeletekre, tenta és toll hiányában, olykor irónnal, mikor azok 
megtörténtek." A hadi eseményeket élethűen tárgyaló naplójegyzet kiegészítéseként 
a szerző részletesen képet festett Komárom akkori pénzviszonyairól, valamint élet-
és jellemrajzokat készített a történelmi események szereplőiről. Szinnyei József a 
következő sorokkal és útravalóval zár ja a szabadságharc történetét tárgyaló művét: 
„Adja Isten, hogy az utókor lelkesedést merítsen a fölhozott példákból és a hazasze-
retet lángja soha se aludjék ki a magyar szívekből!" A szabadságharc alatt írt komá-
romi tárgyú naplójegyzete első műve volt, amellyel szülővárosa felé fordította a köz-
vélemény figyelmét. Akárcsak Jókainál láttuk, időnként ő is visszatért Komárom vér-
áztatta falai közé, ú jabb és újabb fejezetekkel gazdagította a város múlt ját . 

Az ötvenes évek elején Beöthy Zsigmond ügyvédi irodájában dolgozott Komá-
romban a Rozália téren. A neves komáromi jogtudós és író különben sógora volt 
Szinnyeinek, mivel Lili nevű nővérét vette feleségül. Írásaiban gyakran csak „bátyám-
nak" nevezi Beöthy Zsigmondot. Irodalomtörténeti érdekesség volt egyébként az a 
Beöthy-ház, mivel Szinnyei József feljegyzései szerint Csokonai múzsájának volt a 
tulajdona. Idézzük csak a város neves krónikását: „Én 1850 tavaszán Komáromban, 
Beöthy Zsigmond sógorom családjánál, Lilla házában laktam a Rozália téren. Miként 
naplómban jegyeztem, május 7-én lát tam őt, midőn a házbért jött beszedni. Szikár, 
középtermetűnél magasabb öregasszony volt. Milyen illúzióromboló jelenet. A ház-
tulajdonos múzsa személyesen jött beszedni a házbért." Azonkívül, hogy két olyan 
kiválóságot ai'ott irodalmunknak, mint Beöthy Zsigmond és László — akinek em-
léktábláját müga Jókai Mór leplezte le —, a híres Beöthy-ház a hadtörténelembe is 
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beírta nevét. Ismét csak Szinnyeitől tudjuk, hogy 1849 áprilisában itt lakott Dam-
janich tábornok; „Nagy az öröm Komáromban, noha az ellenség szüntelenül bom-
bázott. A főtisztek beszállásoltak. Damjanich tábornok bátyámnál, Klapka Kaliczáék-
nál." A két ház egymás mellett volt, jelenleg is közös a bejáratuk. 

1853 nyarára esik nősülése, amikor Gáncs Klementinát, egy Pozsony megyei föld-
birtokos lányát vette feleségül. Házasságukból a magyar irodalomnak és nyelvészetnek 
két olyan kiválósága született, mint i f j . Szinnyei József és Ferenc. Rokoni kapcsolatai 
révén került el Komáromból Pozsonyba, ahol egy ideig a szintén komáromi szárma-
zású Samarjai Károly ügyvédi i rodájában dolgozott, majd a Hungária Biztosító Tár-
saságnál kapott alkalmazást. 

1862-ben került kezébe a Pressburger Zeitung Pannónia című melléklapjának 
egyik 1848-as száma, melyben Wigand ismerteti a pozsonyi hírlapokat. Nagy megbot-
ránkozással olvasta a cikket, mert amíg a német, latin és szláv lapoknak hasábokat 
szentelt a szerző, a magyar hírlapokat alig említi. Nekilátott és feldolgozta Magyar-
ország XVIII. századi hírlapirodalmát és beküldte a Vasárnapi Űjság szerkesztőjének, 
Pákh Albertnak, aki a tanulmányt meg is jelentette, és a szerzőhöz a következőket 
í r ta : „Igen lekötelezné ö n az irodalom barátait, ha búvárlatait folytatná s a jelen szá-
zad hírlapjaira is kiterjesztené." Ezzel megindult a hazai hírlapirodalom feldolgozásá-
nak óriási munkája , a több évtizedig tartó folytonos búvárkodás és kutatás. Ekkor és 
ezzel kapcsolatban jelenteti meg értekezését szintén a Vasárnapi Üjságban az első 
magyar hírlapról, A Magyar Hírmondó-ról és annak megalapítójáról, Rát Mátyásról. 
Az óriási energiával, szaktudással és alapossággal végzett munka meghozta a gyümöl-
csét. 1878-ban jelentette meg a Magyarország természettudományi és mathematikai 
könyvészete. . . 1472-től 1875-ig című művét. A Magyar Tudományos Akadémia támo-
gatásával pedig 1885-től 3 kötetben sikerült kiadnia a Hazai és külföldi folyóiratok 
magyar tudományos repertóriuma című — sajnos félbemaradt — gyűjteményét. A hi-
hetetlen szorgalommal végzett munkával kapcsolatban mondja Abafi Lajos, Szinnyei 
egyik életrajzírója: „Zajos tapsokat ara t a művész, ki a világot jelentő deszkákon lép 
a közönség elé, babért arat a költő, ki lantjával lelkesedésre ragad, s hírt és dicső-
séget szerez a tudós, ki a megtalált igazságot meggyőzően hirdeti — de csöndben 
elvonulva, majdnem elfeledten dolgozik a búvár, ki a tudomány valamely szakához 
az anyagot összehordja, mely aztán szerencsés kezek alatt épületté emelkedni van 
hivatva." Abafi Lajos méltatására szinte válaszként hangzik Szinnyei önértékelése: 
„Mit tettem, azt a közjóért tettem, egy porszem az közművelődésünk nagy épületéhez, 
melynek fölépítéséhez, minden jó hazafinak tehetsége szerint hozzá kell járulni." 

1869 tavasza új , szerencsés fordulatot hoz Szinnyei József életében. A pozsonyi 
biztosító társaság csődbe jutott, s ő szerencsét próbál Pesten, ahol az Egyetemi Könyv-
tárba került Toldy Ferenc mellé, mint másodkönyvtáros. Toldy Ferenc nemcsak elöl-
járója, de nesztora és patrónusa is lett. Hogy milyen hatást jelentett útmutatása, azt 
mondja el maga az érintet t : „Toldy Ferenc mint könyvtárnok, a magyar könyvet édes 
gyermekének tekinté, s ha általa még nem ismert példány akadt a kezébe, szívéhez 
szorította, és ragyogó szemmel mutogatta azt mindenkinek . . . Neki köszönhetem én, 
de különösen az irodalom, hogy többezer hírlapot mentett meg a pusztulástól, meg-
mentvén azok tar ta lmát a feledékenységtől . . . Toldynak köszönhetem azt is. hogy az 
Egyetemi Könyvtárhoz jutottam, és így minden erőmet íróink emlékének föléleszté-
sérs, s szellemi termékeink megóvására és terjesztésére szentelhettem." A Természet-
tudományi Társulat Toldy Ferenc emlékére tűzte ki azt a 100 arannyal járó pályáza-
tot, amit Szinnyei József nyert el a Magyarország természettudományi és mathema-
tikai könyvészete 1472—1875 című munkájával . 1872-ben nevezték ki másod-, 1875-ben 
pedig, Toldy halála után, első könyvtárossá. 

Életének fő ténykedési területét 1884-ben foglalta el. amikor kinevezték a Nem-
zeti Múzeum hír lapkönyvtárának vezetőjévé, ahol minden eddigit felülmúló tudo-
mánygyűjtő munkásságot fej tet t ki. Ezzel kapcsolatban a következőket mondja: ..A 
hírlapok pusztítását és az ebből származó bajt én már 25 év előtt figyelembe vettem, 
hírlapirodalmunk szaporodásával pedig egy hírlapkönyvtár szükségét már akkor hoz-
tam nyilvánosságra. . . Végre 1884-ben célt értem, mert a miniszter engem bízott meg 
a hírlapkönyvtár fölállításával, adott is évi 2000 Ft-ot rendelkezésemre . . . Irodalmunk-
kal és különösen hírlapirodalmunkkal kellett tüzetesen megismerkednem; erre töreked-
tem tehát és harminc éven át szakadatlanul ezzel foglalkoztam." Találóan mondja és 
értékeli Szinnyei munkásságát egyik komáromi méltatója, Kossá Albert, aki a Komá-
romi Lapokban megjelent írásában röviden csak „gőz-hangyának" nevezi. ..Ha tudni 
akar já tok — ír ja —. hogy a magyar hírlapirodalom megszületése óta, hol, mikor, 
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hány és minő újság jelent meg? melyek által szerkesztetett? és mikor szűnt meg? 
Kérdezzétek meg a gőz-hangyát, a legnagyobb részletességgel képes kielégíteni tudni 
vágyástokat, mert mesés (12 000-nél több) újságot gyűjtött össze alig 6 év alatt. Még 
kínai újságok is találhatók nála." 

A magyar hírlapirodalmi bibliográfia gigászi munkája csak olyan erőpróbaféle 
volt Szinnyei József számára. Áldásosán hosszú életére a koronát azzal tette fel, hogy 
mint harmincezer írót felsorakoztatva, megírta élete fő művét, a Magyar írók élete és 
munkái-t. Naplójában az első bejegyzés, amely a nagy vállalkozásra utal, még 1861. 
március 13-i keltezésű: „Magyar írók nekrológját kezdtem írni." A megvalósításhoz az 
adta számára az alapgondolatot, hogy Arany János születésnapját sehol sem találta, 
még Toldy Ferenc művében sem. A nagy vállalkozást ő maga így indokolja a beveze-
tőben: „A szabadságharc lezajlása után a nemzeti érzés, a műveltségi törekvések és 
irodalmunk szeretete, az elnyomás dacára, vagy éppen azért, mindinkább előtérbe 
lépett, és mintha csak az elmulasztottakat akar tuk volna helyrehozni, a nemzeti iro-
dalom minden ága rohamosan emelkedett." 

Az eredetileg 8 kötetre tervezett műből 1877-ben mintapéldányt nyújtott be a 
Magyar Tudományos Akadémiához, kérve a kiadás gondolatának pártolását, támoga-
tását. Az Akadémia javaslatára bővítenie kellett a repertóriumot és a 8-ból végül 14 
kötet lett. 

Egyik életrajzírója, Pintér Jenő í r ja róla: „Élete önfeláldozás volt, igazi heroikus 
élet, a legnemesebb értelemben vett hősi pályafutás . . . A kortársak elköltözésével el-
mosódnak a nagy bibliográfus emberi vonásai és egyre jobban előtűnnek főművének, 
a Magyar íróknak rejtett értékei. S az utódok bámulva állnak 'meg majd a gigászi 
méretű munka előtt s irigyelni és dicsőíteni fogják a hajdankort , mely ilyen halha-
tatlan szorgalmú embernek és ilyen mérhetetlen arányú munkának tudott életet adni." 

Tudományos munkásságának elismeréseként a kultuszkormányzat 1897-ben a „Ki-
rályi tanácsos" magas címét adományozta Szinnyei Józsefnek. A Magyar Tudományos 
Akadémia pedig 1899-ben választotta tagjai közé. De tagja lett a századforduló szinte 
valamennyi tudományos társaságának, így a Kisfaludy és Petőfi Társaságnak is. Az 
elismerés koszorúját a szülőváros, Komárom is letette nagy f iának lábához. Tisztelet-
beli tagja lett a Jókai Egyesületnek, valamint a Komárom vármegyei és városi Mú-
zeum Egyesületnek. A szülőváros díszpolgárává választotta. A Komáromi Lapok 1899. 
évi 52. számának hasábjain Kossá Albert font glóriát Szinnyei József homloka köré: 
„Célom az volt, hogy a jó komáromiak ismerjék meg szülővárosuk ezen nevezetes fiát, 
ki szerényen elrejtőzik sok érdemeivel a nagyvilág elől, és szeressék meg őt érdemei 
szerint. Akinek szívében célomat elérnem sikerült, azoknak immár elárulhatom, hogy 
a „gőz-hangya" nagyérdemű földink, az én szeretett, tisztelt barátom; id. Szinnyei 
József, kit az Isten, kívánom az ú j évben hazánk és szülővárosunk díszére sokáig 
éltessen!" 

Az Akadémia csak megkésve adta meg Szinnyei Józsefnek az elismerést: kétszeri 
visszautasítás után csak 1899-ben jutott be, Sándor István, az első magyar bibliográfus 
emlékének szentelt székfoglaló beszédét 1901. október 8-án mondotta el. 

Tudományos értekezését az akadémia 1901-ben Az első magyar bibliographus cí-
men ki is adta. Utolsó, Aem lexikális műve a Bach-kornak 1849—1851 című napló-
jegyzete 1909-ben jelent meg. 

Érdemekben páratlanul gazdag életpálya szakadt meg 1913. augusztus 9-én, ami-
kor az utolsó pillanatig dolgozva kihullott a toll alkotó kezéből. 

1913. augusztus 11-én temették el a Kerepesi temetőben. Koporsója mellett a régi 
bajtársak, az 1848-as honvédek álltak díszőrséget. A Nemzeti Múzeum nevében Szalay 
Imre búcsúztatta, az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében pedig Sebestyén 
Gyula méltat ta a tudós pályáját . A szülőváros nevében dr. Szijj Ferenc, Komárom 
főjegyzője így köszönt el Szinnyei Józseftől: „Nemzeti nagy kultúrintézményeink, hi-
vatott szónokai, tisztelőid, tudóstársaid után szülővárosod szól hozzád, drága halot-
tunk! Te megírtad naplódba Komárom szabadságharc alatti dicsőséges és fá jdalmas 
napjainak történetét, melynek magad is lelkes, bátor harcosa voltál. Most szülőváro-
sod írja be naplójába a Te dicsőségedet és a Te elvesztésed feletti mély, könnyező f á j -
dalmát. Utolsó utadra búcsúzóul azt üzeni néked! Pihenj békével, fáradhatat lan mun-
kás, mi kegyelettel őrizzük emlékedet. Isten veled!" 

Dr. Szénássy Zoltán 
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