
Kõszeghy Péterrel, a Balassi Kiadó vezetõjével Tornai Szabolcs beszélget

AA  hhúússzzéévveess  BBaallaassssii  KKiiaaddóó  lleeggnnaaggyyoobbbb  vváállllaallkkoozzáássáárróóll  vvaann  sszzóó..  EEzz

aa  ttíízzéévveess  ffoollyyaammaatt  nnééggyysszzáázznneeggyyvveenn  mmuunnkkaattáárrss  bbeevvoonnáássáávvaall  hhoo--

ggyyaann  kkééppzzeellhheettõõ  eell  aa  kkíívvüülláállllóókk  sszzáámmáárraa..

Voltaképpen nem tíz-, hanem húszéves munkáról van szó. A

MAMÛL tehát szinte egyidõs a kiadóval. Egykori mesteremnek és

barátomnak, Klaniczay Tibornak, az õ mûszemléletének nem kis ré-

sze volt abban, hogy megszületett bennem ez a terv vagy inkább ví-

zió. A lexikon elõmunkálatai 1993-ban kezdõdtek, majd egy évtize-

des szervezés, anyaggyûjtés, elõkészítés után 2003-ban jelent meg

az elsõ kötet. További kilenc évbe telt, amíg a tizenharmadik, utolsó

kötetig eljutottunk. Mindez persze azzal járt, hogy az évekkel koráb-

ban elkészült szócikkek döntõ többségét megjelenés elõtt újból meg

kellett nézetnünk a szerzõkkel, s õk nemegyszer át is dolgozták a

szövegeket, beépítve az újabb kutatások eredményeit, felfrissítve a

bibliográfiákat. 2003-ra megszerkesztve együtt volt az anyag mint-

egy kétharmad része, a maradék egyharmad kötetrõl kötetre ké-

szült, akárcsak az illusztrációk felkutatása és megszerzése. Négy-

száznegyven munkatárssal együttmûködni rendkívül idõigényes fel-

adat. Arra törekedtünk, hogy lehetõség szerint megtaláljuk és meg-

nyerjük az adott téma legjobb ismerõit. Bizonyára egyszerûbb lett

volna kevesebb szerzõvel dolgozni, de úgy hiszem, a több munka

megérte a fáradságot. Igen jellemzõ – számomra öröm –, hogy az

elsõ kötet még meg nem írt szócikkeihez lasszóval kellett fogni a

szerzõket, a második-harmadik kötet megjelenése után azonban

már több volt az önkéntes jelentkezõ, mint ahány szerzõ szükségel-

tetett. A lexikonban való megjelenés – ezt jó lelkiismerettel ki merem

jelenteni – tekintélyt adott. A szerzõknek hálás köszönettel tartozunk:

kevés honoráriumért szakmaszeretetbõl vállalták a rengeteg munká-

val járó szócikkírást. 

MMiillyyeenn  aallaappeellvveekk  sszzeerriinntt  kkéésszzüülltt  aa  lleexxiikkoonn??  MMiillyyeenn  mmááss  lleexxiikkoonnookk

sszzoollggáállttaakk  mmiinnttááuull??

A MAMÛL célkitûzése az volt, hogy az államalapítástól a 18. század

végéig, a modernitás kezdetéig rajzolja föl a magyarországi mûvelõ-

dés történetét. Ebben látensen-nyíltan az az álláspont is megfogal-

mazódik, hogy nem látunk éles cezúrát az úgynevezett középkor és

a kora újkor között. Nem az esemény- és politikatörténetre összpon-

tosít, hanem az irodalom-, a mûvészet-, a zenetörténet, a filozófia-

és a jogtörténet, az orvoslás-, az iskola- és a tudománytörténet, a

mezõgazdaság-, ipar- és technikatörténet, az életmódtörténet és a

történelem segédtudományai néven összefoglalt diszciplínák felõl

közelíti meg ezt a nyolcszáz évet. A címben szereplõ „magyar”-on

magyarországi értendõ, vagyis a lexikonba tartozónak vélünk, anya-

nyelvétõl függetlenül, mindenkit, aki a történelmi Magyarország terü-

letén élt, vagy innen elszármazva külföldön mûködött, továbbá

mindazon külföldieket is, akik hosszabb-rövidebb ideig Magyaror-

szágon tevékenykedtek. Mindehhez konkrét minta nem volt, és az

eredeti elképzelés is sokat változott a munka során. Végül egy olyan

könyvsorozat valósult meg, amelyben a lexikon és az enciklopédia

szempontjai sokszorosan keverednek. A nagyobb témákat terjedel-

mesebb szócikkek foglalják össze, és az ezekben található utalások

vezetnek el a részterületekhez és viszont.

MMii  aa  lleexxiikkoonn  úújjddoonnssáággaa,,  mmii  aazz,,  aammii  mmiiaatttt  nnaaggyyoobbbb  éérrddeekkllõõddééssrree

ttaarrtthhaatt  sszzáámmoott,,  mmiinntt  mmááss  lleexxiikkoonnookk??

Idehaza készült ugyan mûvelõdéstörténeti monográfia –

Domanovszky Sándor szerkesztette a maga korában kiváló mûvet –,

de mûvelõdéstörténeti lexikon soha. A MAMÛL újdonsága a sok

szempontú megközelítés. Megtalálható benne annak a tudásnak a

legjava, amelyet a szaklexikonok tartalmaznak, de úgy, hogy a kü-

lönbözõ tudományszakokhoz sorolható adathalmazok, információk

egymással összekapcsolódnak, és a vizsgált tárgyat-személyt-

jelenséget a maga teljességében igyekeznek bemutatni – már

amennyire ez lehetséges. Ez megvalósulhat egy szócikken belül –

nemegyszer több, eltérõ szakmájú szerzõ munkájának eredménye-

ként – vagy több önálló szócikkben, melyeket az utalásrendszer köt

össze, elvezetve az olvasót az adott témához kapcsolódó, de hosz-

szabb kifejtést igénylõ szövegekhez, melyeket nem lett volna célsze-

rû egy szócikkbe beleszorítani. Nem akartunk szigorúan lexikonsze-

rûek lenni, nem szabtuk egy kaptafára a szócikkeket, aminek meg-

van az az áldásos hatása, hogy a MAMÛL helyenként kifejezetten

olvasmányos, más szóval, hagyományos megközelítésben:

lexikonszerûtlen. Több olyan furcsa emberrõl tudunk, akik egy-egy

újonnan megjelent kötetet folyamatosan olvastak, mint valami re-

gényt.

AA  sszzóócciikkkkeekk  sszzeerrzzõõiinneekk  ttuuddáássáátt  ééss  ffeellffooggáássáátt  hhooggyyaann  lleehheetteetttt  eeggyy--

ssééggeessíítteennii,,  öösssszzhhaannggbbaa  hhoozznnii??  VVoollttaakk--ee  kkoommoollyy  vviittáákk  aa  kküüllöönnffééllee

ttéémmáákkaatt,,  pprroobblléémmaakköörröökkeett  iilllleettõõeenn??
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Nem köznapi fényûzés
A Magyar Mûvelõdéstörténeti Lexikon a Balassi Kiadó gigászi vállalkozása. Olyan pazar kötetek-

rõl van szó, amelyeknek nemcsak tartalma és kivitele, de elkészülésük története is érdekfeszítõ.

A lexikon fõszerkesztõjét, Kõszeghy Pétert elsõsorban arra kértem, hogy avasson be a hatalmas

munka rejtelmeibe.



Nem volt célunk, hogy a szerzõk nézeteit összhangba hozzuk. Vol-

tak viták: a reneszánsz szócikk elsõ változata például egyeseket po-

litikai kiáltványra emlékeztetett, mások éppen a polgári individualiz-

mus, a szabadságjogok melletti kiállásként értékelték. A nyomtatás-

ban megjelent változat – szerintem helyesen – valamiféle konszen-

zust tükröz. Olyan kérdéseket, amelyekben nincs tudományos kon-

szenzus, nem akartunk eldönteni, és a szerzõket sem akartuk erre

kényszeríteni. Szorgalmaztuk viszont, hogy a szócikkek hívják fel a

figyelmet az eltérõ véleményekre. Ebbõl a szempontból nagy szere-

pük van a bibliográfiáknak is. Az irodalomjegyzékeken nem akartunk

takarékoskodni: az olvasót felnõttnek tekintjük, s ha nem éri be a

gyors tájékozódással, legyen meg a lehetõsége a témában való el-

mélyülésre. Egy jó bibliográfia majdnem olyan fontos, mint egy jó

szócikk. Az, hogy nem egy kutató is – az adott terület szaklexikona

helyett – a MAMÛL-t használja kézikönyvként, meggyõzõdésem sze-

rint részint ennek köszönhetõ. 

HHaadddd  tteeggyyeekk  ffeell  eeggyy  sszzeemmééllyyeess  kkéérrddéésstt  iiss::  sszzáámmooddrraa  mmiillyyeenn  ttaannuull--

ssáággookkkkaall  sszzoollggáálltt  eezz  aa  hhaattaallmmaass  vváállllaallkkoozzááss??  MMiillyyeenn  mmeerrõõbbeenn  úújj  iiss--

mmeerreetteekkkkeell,,  ffeelliissmmeerréésseekkkkeell  ggaazzddaaggooddttááll  aa  mmuunnkkaa  ffoollyyaammáánn??

Tanulság sok volt. A legfontosabb, hogy amit, mondjuk úgy, megál-

modtam, az ma, Magyarországon kivitelezhetetlen. Ugyanakkor:

nem is biztos, hogy ezt kellene kivitelezni. Jobban megértettem a

diszciplínájukhoz hûséges kutatókat. A szócikkeket olvasva sokat

feladtam az íróasztal mellett született elveimbõl, különösen igaz ez a

szûkebb kutatásaimtól távolabb esõ területekre. És hát szerkesztés

közben számtalan ismerettel gazdagodtam. Ezt egy igen „sajátos”

példával is tudom illusztrálni: korábban sohasem hallottam egy bizo-

nyos „polconszaró György” úrról, aki nyilván rendhagyó, a korban

még szokatlan székelési gyakorlatáról kapta titulusát.

HHaa  aazz  aannyyaaggii  hhááttttéérr  nneemm  ttiittookk,,  mmiillyyeenn  ttáámmooggaattáássssaall  kkéésszzüülltt  eell  aa  ttii--

zzeennhháárroomm  kköötteett,,  ééss  mmiinnddeenntt  öösssszzeevveettvvee  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüülltt  eezz  aa  fféénnyy--

ûûzzééss??

Sokba került. Nagyon sokba. A különbözõ szponzorok – NKA, MTA,

OTKA – kötetenként változó mértékben, mintegy 0,6-2,5 millió forint-

tal járultak hozzá a költségekhez. A dotáció soha nem fedezte a be-

kerülési költségeket. A Balassi Kiadó minimálisan 35-40 millió forin-

tot vesztett ezen a vállalkozáson, ám ezt a legkevésbé sem bánom:

sikerült valamit elkezdeni és be is fejezni – ez a lényeg. Továbbá va-

lahogy még életben is maradtunk.

MMiillyyeenn  aa  tteerrjjeesszzttééssee  aa  lleexxiikkoonnnnaakk??  EElljjuutt--ee  aa  ttaanniinnttéézzeetteekkbbee,,  kköönnyyvv--

ttáárraakkbbaa??  MMaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  vváássáárroolljjáákk--ee  aa  kköötteetteekkeett??

Az elõfizetõk között egyaránt vannak könyvtárak és magánszemé-

lyek. Csak tisztelet illeti õket, hogy a félbemaradt vállalkozások korá-

ban hûségesen kitartottak a MAMÛL mellett. A sorozat indulásakor

azonban – a magyarországi gimnáziumok számából kiindulva – sok-

kalta nagyobb érdeklõdésre számítottunk. Persze akadnak elkötele-

zett iskolai könyvtárosok, akik a szûkös lehetõségek közepette is ál-

doztak a lexikonra, és tudjuk, hogy ott vannak a kötetek nem egy

tanszéki könyvtárban, levéltárban. És itt engedtessék meg egy

szubjektív megfigyelés. Az általam felkeresett – nem kevés – felvidé-

ki levéltárban kivétel nélkül ott van a MAMÛL a kézikönyvtárban,

szabad polcon. Itthon ez sajnos nem feltétlenül van így. Méltatlanul

kevés a magyarországi intézményi elõfizetések, és tiszteletreméltóan

magas a magánelõfizetõk aránya. Hadd hívjam fel rá a figyelmet,

hogy a Balassi Kiadó könyvesboltjában a vásárlók jelentõs kedvez-

ménnyel juthatnak hozzá a kötetekhez.
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