
útijegyzeteit (Heinével is találkozott) s Franz 
Grillparzerrel való kapcsolatát is. 

Befejezésképp néhány szót a könyv kivitelé
ről: nehezen tudom elhinni, hogy nem lett volna 
alkalom egy kevéssé hibás szöveg rotaprint sok
szorosítására, ha már nincs pénz nyomdai mun
kákra; de ez a kisebb hiba: a jegyzetapparátus 
ugyanis minden túlzás nélkül botrányos. A szer
ző és a lektor (V. Kovács Sándor) közös mulasz
tása ez. Nem hagyható szó nélkül az, hogy a hi
vatkozások egy része hiányzik, ami megvan, ott 
a könyv, tanulmány megjelenési évét, helyét 
vagy az oldalszámot keressük hiába; de van pél
da, ahol csak az Országos Széchényi Könyvtár 
jelzetével kell megelégednünk. Nem arról van 
szó, hogy nem tudom, mit értsek RM Ktár (!) 
rövidítésen vagy részmonográfia „rövid" meg
említésén; a leírtak hitelét is rontja egy ennyire 
elhanyagolt jegyzetapparátus. Különösen egy fi
lológustól várható el más: pontos hivatkozások 
és (egy ilyen adatgazdag kötethez) mutatók is. 

Monok/István 

Mieczysfaw Adamczyk: Ksztaícenie mfodziezy 
chfopskiej z obwodu sadeckiego i okolic 1772-
1848. Wroclaw 1981. Wyd. uczelnanie Akademii 
rolniczej, 158 1. 

Amilyen mértékben tágul a XVIII. század 
kutatóinak érdeklődési köre (lett légyen szó 
történészről, irodalomtörténészről, vagy művé
szettörténészről) a művelődéstörténet felé, olyan 
mértékben kerül mindinkább előtérbe az isko
lák, a nevelés fejlődésének ügye. Kosáry Domo
kos, Csáky Móric, Benda Kálmán és mások 
elemzései dokumentálják, hogy az iskolai tan
anyagok, az iskolarendszerek és általában a ne
velésre, az oktatásra vonatkozó elméletek és a 
tanítási gyakorlat beható vizsgálata nélkül aligha 
kaphatunk még megközelítően pontos képet 
sem a „fény százada" irányzatairól. Az iskola
rendszer, az oktatási intézmények részletes -
statisztikákkal, táblázatokkal gazdagított - be
mutatása a szorgalmas M. Adamczyk munkájá
nak célja: nevezetesen, egy szűkebb régió, Nyu
gat-Galícia hegyes vidékei parasztifjúságának is
koláztatásáról szól a címben jelölt időszakban 
(az előzményekre is utalva). Alapos levéltári ku
tatásokkal dokumentálja, hogy a sadecki körzet 
parasztifjúsága (s részben polgári, kispolgári szár-
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mazású fiatalsága) milyen városokban járt iskolá
ba, meddig jutott el az iskolai osztályok végzé
sében, illetve: iskolái végeztével milyen lehető
ségei nyíltak. A magyar olvasót különösképpen 
érdekelheti ez a munka, mivel Nyugat-Galíciából 
számosan (meglepően számosan!) jöttek tanulni 
a történeti Magyarország területére, nemcsak a 
Felvidékre, Rozsnyó, Podolin, illetve Kassa, 
Ungvár, hanem Pozsony, Vác, Szeged és Pécs (!) 
iskoláiba is. Ennek a vizsgálódásnak keretében a 
lengyel olvasó számára képet igyekszik festeni a 
magyarországi iskolákról, az oktatásügyről, s 
ezzel kapcsolatban a tanulólétszám alakulásáról, 
néhány iskolában (elsősorban a podolini iskolá
ban, mint amely szíves otthont nyújtott Nyu
gat-Galícia ifjúságának). A magyar olvasónak 
ezek/a részek nemigen hoznak újat, annál kevés
bé, mert a szerző szlovák nyelvű forrásokat 
használ, s nemegyszer átveszi e szlovák források 
terminológiáját. így a XVIII. századra vonatkoz
tatva a Magyarország kifejezés mellett a Szlová
kia kifejezéssel is él, ugyanakkor a magyarorszá
gi iskolák, „akadémiák" között említi a kassai, a 
nagyszombati, a kolozsvári mellett a zágrábit is; 
s rendszeresen szól a budapesti (!) egyetemről. 
Nyilvánvaló, hogy nem kívánhatjuk a külföldi 
kutatótól: a kedvünkért olvasson magyarul. Azt 
azonban talán számon kérhetjük, hogy a német, 
francia vagy angol nyelven megjelent dolgozata
inkat kézbe vegye. 

Nem lennénk igazságosak azonban, ha Adam
czyk könyvének ezeket a kisebb hibáit tarta
nánk munkája legjellemzőbb vonásainak. A szá
munkra módszertanilag és a további kutatás 
anyaga számára is eligazítónak fontos az. ho
gyan elemzi társadalmi rétegenként a nem ne
mesi lakosság iskoláztatásának, az iskoláztatás 
területi megoszlásának, időbeli eloszlásának ará
nyait, adatait — habár a következtetések levoná
sa, azaz a paraszti iskolázás tendenciáinak érzé
keltetése nem a dolgozat legerősebb oldala (ta
lán éppen azért, mert a magyarországi iskolaügy 
fejlődését nem ismeri eléggé, a magyar szakiro
dalom tanulmányozásának hiányából következő
leg!). Más kérdés, hogy a kutatás első, adatfel
táró szakaszában erre viszonylag kevés lehetőség 
nyílhatott. A másik probléma: a felvilágosodás 
pedagógiájának, majd más, filantropista pedagó
giának hatása a paraszti, kisvárosi gondolkodás
ra. Egyházi (nevezetesen: többségében katolikus) 
iskolákról van szó: hagyománynak és újításnak 
keveredése dokumentálható a Magyarországon 
nevelkedett nyugat-galíciai ifjak későbbi pályafu
tását nyomon követve'is. 



összefoglalva: a magyar kutatás számára is 
hasznos könyvet kaptunk M. Adamczyktól; rész
ben azért, mert eleddig jószerivel alig tudtunk 
valamint a lengyel-magyar kulturális kapcsola
toknak erről a szektoráról, részben pedig azért, 
mert példát adott egy tájegység és egy réteg kul
turális „tevékenységének" célszerű vizsgálatára. 

Fried István 

Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai 
1831-1949. (K 801 - K 940). A Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtára kézirattárának ka
talógusai 14. Bp. 1984. MTAK 255 1. 

Szokatlan mélységű, az egyes iratokig leme
nő' - a levéltári szakirodalomban iratjegyzéknek 
vagy lajstromnak nevezett - forrásfeltárásra vál
lalkozott az Akadémiai Könyvtár kézirattára, 
amikor a könyvtár történetére vonatkozó, a 
gyűjteményben fellelhető kéziratos források ka
talógusát közreadta. Elsőrendű célja a kötetnek 
az, hogy — a provenienciáüs összefüggéseket 
megőrizve — előmozdítsa „egy jövendő könyv
tártörténet megírását". Az ismerteit anyag két 
fő részből áll. Az első rész, a könyvtári iratok 
gyűjteménye a könyvtári irattár egyes tételeinek 
rövid, regesztaszerű ismertetését adja, 1896-tól 
(a rendszeres iktatás bevezetésétől) kezdve tár
gyi csoportosításban (ügyvitel, beszerzés, köl
csönzés, vegyes anyag). A második rész a kéz
irattár más könyvtári vonatkozású tételeit ismer
teti, tehát azokat a dokumentumokat, melyek 
az ún. Régi Akadémiai Levéltárban és a kézirat
tár anyagában találhatóak. A könyvtári iratokat 
a könyvtár lezárt gyűjteménynek tekinti, mivel 
— úgymond - „további iratok előkerülése nem 
valószínű". 

A kötet kétségtelenül eleget tesz elsődleges 
céljának, a könyvtártörténeti munkálatok támo
gatásának, különösen ami a könyvtár újabb kori, 
a jelenlegi helyére történt beköltözése óta meg
élt történetét illeti. Az egyes iratokról szóló rö
vid feljegyzések megadják a gyarapodásra és 
használatra vonatkozó alapadatokat (az ajándék
kiadványok küldője, a kölcsönző neve stb.). Ha 
viszont további részletekre kíváncsi (p. o. hogy 
mi volt az ajándékozott vagy kölcsönzött mű), 
akkor már ki kell kérni magát az ügyiratot is. 

Nehezebben tudunk válaszolni arra a kérdés
re, hogy más tudományágak (irodalomtörténet, 

történelem, tudománytörténet) művelői számára 
milyen haszonnal jár a kötet tanulmányozása. 
Ezen a téren a jól szerkesztett névmutató nyújt 
segítséget - amennyiben valaki egy nagyobb 
gyűjtemény sorsa, egyes nevesebb szerzők mű
vei, hagyatékai iránt érdeklődik. Ebben a vonat
kozásban a „hivatalos iratok" gyűjteményrész
nek különösen a korábbi korszakra vonatkozó 
része tarthat számot az érdeklődésre. A névmu
tatóban külön szerepelnek Arany János, Ka
zinczy Ferenc, Körösi Csorna Sándor, a Szé
chényi család iratai, ül. kéziratai. Számos más 
szerző esetében viszont már vissza kell keresni, 
hogy vajon művéről vagy egyéb (akadémiai vagy 
más) tevékenységéről van-e szó? Ha magukat a 
regesztákat tanulmányozzuk, időrendben (s mel
lőzve a teljes felsorolást) Kresznerics Ferenc 
(1831), Pálóczi Horváth Ádám (1836), Kölcsey 
Ferenc (1866), Podhradszky József (1870) kéz
iratainak, műveinek említésével találkozhatunk. 
Egy 1879-es irat regesztája az 1869-1873 kö
zött jutalmat nem nyert pályaművek kéziratait 
említi. Ebből az iratanyagból említhetjük meg 
Rónay Jácint tíz példányban megjelent naplóját, 
Halmágyi István naplójának és egy valamikor 
Pápán található Bessenyei-kéziratnak fellelhetet
lenségét a számos más, ezekhez hasonló tételt. 
Az 1945. évi irattár számos darabja a háború 
alatt elrejtett könyvtári anyag felkutatására vo
natkozik, azonban csupán jelzeteket ad meg 
anélkül, hogy az anyag jellegéről említést tenne. 

Valamivel érdekesebb a „Vegyes iratok" és a 
„Kötetes kéziratok" csoportban ismertetett 
anyag, ahol jelesebb, ill. nagyobb könyvtárak 
jegyzékei (Reguly Antal, Szilágyi Ferenc, Re-
piczky János, Vigyázó Ferenc) szerepelnek. A 
kézirattár egyéb könyvtári iratai közt az Akadé
miai Könyvtár alapját alkotó Teleki-könyvtártól, 
Marczibányi Líviusz, a Batthyány fivérek és Sán
dor István könyvtárairól találunk adatokat. Eb
be a csoportba tartoznak a Wathay Ferenc 
1604. évi törökországi verses naplójára, Kölcsey 
leveleire és könyvtárára, Kazinczy kéziratainak 
átvételére, Széchényi István hagyatéki irataira, 
Körösi Csorna Sándor hagyatékára és más, ki
sebb jelentőségű irodalomtörténeti anyagra vo
natkozó dokumentumok. 

A logikusan szerkesztett, csak néhol kissé 
szűkszavú kéziratkatalógus — alapos tanulmá
nyozás után - jó kiinduló segítséget nyújt az 
Akadémiai Könyvtárban található (nem csupán 
könyvtártörténeti) forrásbázisról. Vajha még 
több hasonló anyagban gazdag intézményünk 
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