
[Pro captu lectoris] habent sua fata
libelli. A köny vek sor sá ról szó ló Teren-
tianus-idézet sor sa tu laj don kép pen köz -
tu dott. A tel jes mon dat nak elõszerettel
csak a má so dik fe lét idéz ték. Ez zel pe dig
– írott és írat lan – fi lo ló gi ai sza bá lyo kat
hág tak át, és egy re in kább ar ra kész tet -
ték a vo na ko dó ol va sót, hogy a pon tos
kon tex tus is me re te hi á nyá ban kény sze -
rû en ér tel mez ze ezt az év ez re des szen -
ten ci át. Azon ban, mint ál ta lá ban a fi lo -
ló gi ai za va rok nak, en nek is lett né mi
hasz na. Egy részt élõ me men tó ként min -
dig elõ ci tál ha tó a pon tat lan idé zõk el -
len. Más részt pe dig an nak a le he tõ sé gét
is fel vil lant ja, hogy új ke ret be he lyez zük
az egyéb ként rész ben ér tel mét vesz tett,
rész ben pe dig meg fa kult mon dá sun kat.
Az em lí tett szö veg hely ugyan is je len tett
már sok min dent. Egy részt azt, hogy 
a köny vek ol va sá sá nak, ér té ke lé sé nek
tör té ne te na gyon vál to za tos, és kor ról
kor ra egy re for du la to sabb vagy ép pen
drá ma ibb. Más részt azt, hogy a köny vek
és író ik sor sa szo ro san össze fo nó dik
egy más sal. Walter Benjamintól ere dez -
te tik ha gyo má nyo san azt a har ma dik 
ér tel me zést, amely vi szont a köny vek
gyûj tõ jé nek pers pek tí vá ját vil lant ja fel.1

1931-es esszé jé ben (Ich packe meine
Bibliothek aus – „Könyv tá ram ki cso ma -
go lá sa köz ben”) ír ja azt, hogy a könyv -
gyûj tõ szá má ra a köny vek sor sa a köny -
vek pél dá nya i nak sor sá vá válik.2 Il let ve
még va la mi egé szen lé nye ge set: a könyv -
gyûj tõk gyûj te mé nyei ma guk és az, aho -
gyan a könyv tá rat bir tok ló sze mély am -
bí ci ó it, ér dek lõ dé sét a köny vek do ku -

men tál ják, má ra már anak ro nisz ti kus sá
vál tak. A könyv gyûj tõ é ben egy ki ha ló -
fél ben le võ em ber tí pust is mer he tünk
meg. Ki ha lá sát pe dig kor sze rût len sé ge
okoz za (az in di vi du a li tás esz mé nyí té sé -
nek kor rek ci ó ja ként a szo ci á lis ér zé -
keny ség ben fo gant és egy re job ban fel -
sze relt köz könyv tá rak ko rá ban). De so -
ha se fe led jük el, mond ja to váb bá, hogy 
a könyv gyûj tõt és ma gán könyv tár-gya ra -
pí tót ép pen „a ki ha lás kü szö bén ért het -
jük meg iga zán”.

Ne héz el dön te nünk, hogy eb bõl a le -
het sé ges meg ér tés bõl mit is pro fi tál ha -
tunk. Per sze a kul tú ra rit ka és so kak szá -
má ra ne he zen be fo gad ha tó ter mé ke i nek
ra jon gó ja és az õ ne he zen be fo gad ha tó,
pa pír ala pú tár gyai kü lön le ges és hét köz -
na pi ér tel mi sé gi sor sok do ku men tu ma it
szol gál tat ják. A köny vek gyûj te mé nye az
õket gyûj tõ ér tel mi sé gi ek és a kör nye ze -
tük ben élõ em be rek, egy szûkesebb kö rû
cso port vagy mikrotársadalom le írá sá ban
is se gít sé günk re le het nek (pél dá ul az ál -
tal, hogy fel de rít jük, ki mi lyen exk lu zív
kap cso lat ré vén ju tott egy bi zo nyos kö tet -
hez). Amennyi ben pe dig klasszi kus szer -
zõk ma gán könyv tá rá ról van szó, leg alább
né hány szem pon tunk (és újabb kér dé -
sünk) min dig lesz a vá lasz hoz. Meg tud -
hat juk pél dá ul, hogy mit, ho gyan és
mennyi re ala po san ol va sott el a szer zõ.
Hogy mi vel kap cso lat ban ala kí tott ki ben -
sõ sé ge sebb vi szonyt. És per sze azt, hogy
mennyi re te kin tet te könyv tá rát ele gáns
és meg õr zen dõ gyûj te mény nek, eset leg
mennyi ben mun ka esz kö zök, hasz ná la ti
tár gyak kol lek ci ó já nak.
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A mû vé szet tör té net el mé le ti hát te ré -
nek össze fog la ló ja ként és a mû vé szet szo -
ci o ló gia egyik leg na gyobb 20. szá za di
szin té zi sé nek meg al ko tó ja ként szá mon
tar tott Hauser Ar nold ma gán könyv tá ra
kap csán ha son ló kér dé sek me rül tek fel.
Ez a rö vid írás ezek re kí ván – leg alább is
rész ben – vá la szol ni. A könyv tár sor sa
azért is ér de kes, mert Hauser élet mû vé -
vel kap cso la tos eset le ges át fo gó ne héz sé -
ge ket is fel vil lant. Vég ered mény ben per -
sze azt mu tat ja, hogy a szer zõ és könyv tá -
rá nak is mert sé ge és nép sze rû sé ge szo ro -
san össze függ egy más sal. Va gyis hogy a
köny vek pél dá nya i nak sor sa és tu laj do -
no suk sor sa igen csak pár hu za mos tör té -
ne te ket me sél el.

(1.) Az alap tör té net. Hauser Ar nold és
má so dik fe le sé ge, Borus Ró zsa 1977-ben
dön tött amel lett, hogy Ma gya ror szág ra
köl töz nek. Hauser ek kor már több mint
öt ven éve nem élt szü lõ ha zá já ban. Mû vei
és sze mé lye iránt vi szont egy ér tel mû en
meg élén kült a lel ke se dés aka dé mi ai best -
sel ler nek szá mí tó köny ve, A mû vé szet és
az iro da lom tár sa da lom tör té ne te for dí tá -
sa és el sõ ma gyar kiadás3 után. Hauser
sze mé lye, szár ma zá sa a hat va nas évek
vé gén annyi ra nem volt még ben ne a ma -
gyar köz tu dat ban, hogy köny ve cím lap -
ján ne ve is for dí tott szó rend ben sze re pelt
(lásd 1. il luszt rá ció). Még egy 1969-es,
BBC–Magyar Rá dió kö zös in ter jú ban is
így kon fe rál ta fel a ri por ter, Rapcsányi
Lász ló: „A lon do ni stú di ó ban ül Ar nold
Hauser pro fesszor. Nyu god tan mond hat -
nám, hogy Hauser Ar nold, hi szen a mû -
vé szet szo ci o ló gia vi lág hí rû pro fesszo ra
Temesvárott szü le tett 1892-ben.”4 1976.
már ci us 6-án su gá roz ta a Ma gyar Te le ví -
zió azt a Lon don ban fel vett in ter jút,
mely nek szer kesz tõ je Hauser ne je, a kér -
de zõ pe dig Nyí ri Kris tóf volt a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia megbízásából.5

Ez után kö vet ke zett szin te gyors egy más -
után ban Hauser meg hí vá sa aka dé mi ai
tag nak, szék fog la ló elõadása,6 ha za te le -
pü lé se, majd vé gül 1978-as ha lá la 86 éves
ko rá ban. A ha za te le pü lés el kez dé se és
ha lá la kö zött azon ban elég ke vés idõ telt
el. Az, amit Hauser vég ren de let ében ha tá -
ro zott, va gyis hogy könyv tá rát (köny ve it,
hang le mez-, ké pes lap- és di a po zi tív gyûj -
te mé nyét) az MTA könyv tár ára hagy ja, 
pe dig – mint ké sõbb ki de rült – egy ál ta lán
nem va ló sult meg olyan ter mé sze tes ség -
gel, mint aho gyan meg va ló sul ha tott vol na.

1. il luszt rá ció: A mû vé szet és az iro da lom 
tár sa da lom tör té ne te el sõ ma gyar ki adá sa

Igaz ugyan, hogy köny ve i nek je len tõs
ré sze a meg ha tá ro zott hely re ke rült.
Azon ban en nek vi szony lag ke vés nyo ma
volt, ahogy Hauser ha gya té ká nak Ma gyar-
or szág ra ke rü lé sét ál ta lá ban sem kí sér te
túl zot tan nagy hír ve rés. Ne fe led jük el,
hogy egy olyan, a köz tu dat ba ép pen csak
be ke rü lõ tu dós sze mé lyes ja va i ról volt
szó, aki nagy rész ben mar xis ta mû vé szet -
szo ci o ló gus ként volt nyil ván tart va, de
még egyik jó he lyen meg je lent nek ro lóg ja
is fõ leg az zal fog la la tos ko dott, hogy
Hauser és a mar xiz mus vi szo nyát tisz táz -
za (és szer zõn ket egy faj ta ön kri ti kus, bel -
sõ gyöt rõ dé sek rõl súj tott alak ként lát tas sa
ha lá la után alig pár hét tel). A meg em lé ke -
zés bõl áll jon itt egy hosszabb rész let:
„Hauser mind azo nál tal nem csak ér tel -
mez te és al kal maz ta Mar xot, ha nem oly -
kor el len ve té se ket is tett ve le szem ben;
el len ve té se i nek alap hang ját ugyan ak kor
nem a kri ti ka, ha nem a Marx fö löt ti ví vó -
dás ad ta. [...] Hauser egy fe lõl min den
szel le mi kép zõd mény vég sõ so ron ide o -
lo gi kus vol tát té te lez te, és eh hez ké pest
egy nem ide o lo gi kus tör té ne lem el mé let
el kép ze lé se kü lö nö sen ha tott. [...] A »teo-
retikus marxizmus« fo gal ma ide o lo gi kus
fo ga lom volt: a Lon don ban ma gá nyo san
élõ és gon dol ko dó Hauser ért he tõ és nyil -
ván va ló sze mé lyes ide o ló gi á ját fe jez te
ki.”7 A te o re ti kus és el kö te le zett (vagy po -
li ti kai) mar xiz mus kö zöt ti kü lönb ség te -
vés ér tel mes és nem el lent mon dá sos
együtt ál lá sá nak ki ma gya rá zá sa olyan sok mû és világa

83



idõt vett el a meg em lé ke zés író já tól, és
eb be olyan szen ve dé lye sen lo vall ta be le
ma gát, hogy a vé gén már si ke rül is el fe lej -
te nünk azt, hogy itt ere de ti leg egy a kö -
zel múlt ban el ha lá lo zott nagy for má tu mú
sze mé lyi ség rõl van szó. En nek a szer zõ -
nek pe dig ta lán itt nem a mar xiz mus hoz
fû zõ dõ vi szo nya a leg fon to sabb, leg alább -
is nem sze mé lyi sé gé nek és je len tõ sé gé -
nek mél ta tá sa szem pont já ból, ame lyek re
a nek ro lóg mû fa já nak még is csak két meg -
ha tá ro zó vo nu la ta ként te kin tünk.

Összes sé gé ben te hát azt le het mon da -
ni, hogy a kor ban a könyv tá ri ha gya ték
szak mai fel dol go zá sa tel je sen má sod la -
gos volt. Elõ ször a mar xiz mus sal szem -
ben sok szor kri ti kai hang ne met is meg ütõ
tu dós el mé le ti-ide o ló gi ai ho va tar to zá sát
kel lett tisz táz ni. Az pe dig csak ne he zí tet -
te Hauser nép sze rû ség ének, va gyis ép pen
csak meg ala po zott (köz)ismertségének fo -
lya ma tos nö ve ke dé sét, hogy kül föl di pro -
fesszor ként sta bil ha zai be ágya zott ság
nél kül tért ha za öt ven év emig rá ció után.
En nek a kö rül mény nek a re le van ci á ját
nem sza bad alul ér té kel nünk még ab ban a
hely zet ben sem, amely ben ha lá la után
pár évvel8 tu laj don kép pen mû ve i nek tel -
jes ma gyar ki adá sa hoz zá fér he tõ vé vált.

(2.) Hauser köny vei Pé csen. Az em lí -
tett könyv tá ri ha gya ték nak a ba ra nyai me -
gye szék hely re va ló szál lí tá sa több eset le -
ges kö rül mény nek és per sze né hány tör té -
ne tünk ben sze rep lõ alak sze mé lyes am bí -
ci ó já nak volt köszönhetõ.9 Ide so rol ha tó 
a tel jes pro ce dú rát kez de mé nye zõ Bi ha ri
Ot tó jo gász pro fesszor, Ta kács Gyu la, Ba -
ra nya me gyei ta nács el nök, il let ve Ádám
Antalné, a ha gya ték ké sõb bi gon do zó ja,
aki ko moly erõ fe szí té se ket is tett a köny -
vek sor sá nak rög zí té sé re.

Néz zük meg azon ban elõt te, hogy mit
tar tal maz a ha gya ték ról szó ló irat cso mó a
Pé csi Egye te mi Könyv tár Irat tá rá ban, és
ho gyan ér tel mez het jük ezt a könyv tár ról
szó ló sze mé lyes ta pasz ta la tok össze füg -
gé sé ben. Az itt ta lál ha tó ira tok lis tá ját
for dí tott idõ rend ben köz löm, hogy mint -
egy vissza fe lé tud juk kö vet ni a könyv tár
sor sá nak alakulását:10

[I.]: Jel zet nél kül [=J.n.]: Ádám Antal-
né egy ko ri osz tály ve ze tõ le ve le Bogáthyné
Hasz nos Évá nak 2003. ja nu ár 6-ról. 1 lap.

[II.] J.n.: Bo rí ték a hi ány zó pél dá nyok
kéz zel írt cé du lá i val (22 db), il let ve egy
S[...] Ka ta lin ne vû ku ta tó köl csön zé si
lap já val.

[III.] J.n.: TDK MF-2HD 1,5‘‘-es flop -
py -le mez a Hauser2.doc fájl lal, amely
Ádám Antalné össze fog la ló ját köz li a
könyv tár tör té ne té rõl.

[IV.] MTAK 531/87: 1987. áp ri lis 28-i
le vél: Dr. Ró zsa György az MTAK igaz ga -
tó já nak le ve le Enyedi György höz, az
MTA DTI igaz ga tó já hoz, a Hauser könyv -
tá ri ha gya ték fel dol go zó já hoz. 1 lap.

[V.]: MTA RKK i.sz. I-73/1987. V. 15.:
Csefkó Fe renc (MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok
In té ze te) le ve le Dr. Tóth Ti bor nak ar ról,
hogy vá la szol jon IV-re. 1 lap.

[VI.] PEK i.sz. I-73/1987 – Dr. Tóth Ti -
bor, a PEK fõ igaz ga tó já nak le ve le Dr. Ró -
zsa György nek. 1987. má jus 22-rõl, 1 lap:
„A gyûj te mény könyv tá runk ál lo má nyát
ki vá ló an egé szí ti ki, hisz a há bo rú utá ni
évek kül föl di esz té ti kai, mû vé szet tör té -
ne ti, szo ci o ló gi ai iro dal ma na gyon hé za -
go san sze re pel ne Pé csett, pe dig – fõ ként
az itt fo lyó fel sõ ok ta tá si kí sér let tel is
össze füg gés ben – je len tõs egye te mi és ku -
ta tói igény van e gyûj te mény re.” (vá lasz -
le vél [IV.]-re)

[VII.] J.n.: Fel jegy zés Hauser Ar nold
ha gya té ká nak könyv tá ri fel dol go zá sá ról;
szer zõ: Dr. Ádám Antalné, osz tály ve ze tõ
– Pécs, 1982. de cem ber 15. 1 lap; esze -
rint: 4728 cím le írá si egy ség fel dol go zá sát
a hét ta gú könyv tá ri mun ka cso port 1981.
de cem ber 31-ig be fe jez te.

[VI II.] J.n.: Jegy zõ könyv Hauserné
Borus Ró zsa bu da pes ti [!] la ká sán Hauser
könyv tá ri ha gya té ká nak át vé te lé rõl. Pécs,
1982. ok tó ber 6-i dá tum mal [?]. 1 lap.

Hát ol da lán: kéz írás sal fel je gyez ve:
„Hauserné Borus Ró zsá tól aján dék ba kap -
tuk: / Hauser Ar nold: The sociology of art.
Lon don 1982, Routhledge [sic!]. 1db. / Hau-
ser Ar nold: Histoire sociale de l’art et de la
litterature. Pa ris 1982. 1-4. vol. (4 db.)”

[IX.] J.n.: Be szá mo ló Hauser A. ha -
gya té ká nak könyv tá ri fel dol go zá sá ról (Ál -
lo mány ada tok). Szer zõ: dr. Ádám Antalné,
osz tály ve ze tõ. Pécs, 1982. ja nu ár 13. 2
lap. A mun ka kez de te az el sõ lap szö ve ge
sze rint: 1980 no vem be re.

Esze rint (még a dia- és ké pes lap ado -
má nyok, va la mint a két aján dék könyv át -
vé te le elõtt) az ál lo mány a kö vet ke zõ: (vö.
1. lap): 2934 könyv (3122) kö tet, 154 fü -
zet fo lyó irat, 440 té tel hang le mez, ami =
613 da rab. 

[X.]: J.n.: fel jegy zés Hauser Ar nold
ha gya té ká nak át vé te lé rõl. Szer zõ: dr.
Ádám Antalné, osz tály ve ze tõ (konvolut-
számok, hi szen „nem lis ta, ha nem le zárt84
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do bo zok alap ján” vet ték át a könyv tá rat).
1 lap. Kel te: Pécs, 1982. (kék tol lal át ír va:)
1981. ja nu ár 20. A le vél ben sze re pel egy
„1980. ok tó be ré ben” jegy zet a ha gya ték
át adá sá ról. Mint [VII.]-bõl ki de rül: a tel -
jes ál lo mány át adá sa 1982. ok tó ber 6-án
tör tént meg az zal, hogy Borus Ró zsa a 
fo tó- és diaképállományt is át ad ta.

[XI.] I-58/1980: Ter ve zet Hauser Ar -
nold könyv ha gya té ká nak könyv tá ri fel -
dol go zá sá ra. 2 lap. Jegy zi: Ádám Antalné,
PEK, 1980. jú ni us 11.

[XII.] [XI.] ere de ti és kor rek tú ra pél dá nya.
[XI II.] Ba ra nya Me gyei Ta nács 880/

1979 // MTA DTI 875/79 (1979. ok tó ber 8.)
// MTAK 221/2/1979: Ta kács Gyu la, ba ra -
nyai ta nács el nök és Bi ha ri Ot tó, DTI-
igazgató, aka dé mi kus le ve le Ró zsa György -
nek, az MTAK igaz ga tó já nak 1979. ok tó ber
3-án (1 lap). Az em lí tet tek itt az el he lye zés -
re vo nat ko zó an há rom al ter na tí vát so rol -
nak, me lyek kö zül a do ku men tu mon kék -
kel be ke re tez ve: „c.) eset leg az Egye te mi
Könyv tár bõ ví té sét szol gá ló je len le gi bel -
vá ro si is ko lá ban (Le o nar do da Vin ci u. 1.); 
át ala kí tá sa mint egy 4-5 évet igé nyel.”

Az utol só be jegy zés hez te gyük hoz zá,
hogy a ha gya ték a nyolc va nas évek vé gé -
re ép pen ide, va gyis a mai pé csi Szepessy
Ig nác ut cá ba ke rült meg õr zés re. In nen ju -
tott át 2011-ben a vé gül szá má ra ta lán
szim bo li ku san is a leg in kább meg fe le lõ
he lyé re.

Je len leg a Pé csi Zsolnay Kul tu rá lis
Ne gyed egyik ipa ri mû em lék ében, egy
ége tõ ke men ce-sor ból át ala kí tott könyv -
tár he lyi ség ben, a Pé csi Tu do mány egye -
tem Mû vé sze ti Ka rán õr zik Hauser Ar -
nold könyv tá rát. A könyv tár anya gá val
kap cso lat ban le het olyan ér zé sünk, hogy
nem csak fel dol go zott sá ga nem tel jes
(több, bár még is el ha nya gol ha tó mennyi -
sé gû, nem ka ta lo gi zált do ku men tum is
van a pol co kon), ha nem eb bõl ki fo lyó lag
ta lán a könyv tár ál lo má nyá nak in teg ri tá -
sa sem tel je sen biz tos. Mint ki de rül, az
ilyen faj ta, rész ben ir ra ci o ná lis ké te lyek
meg ala po zot tak. Volt olyan könyv, amely
vé gül nem ke rült be le a ka ta ló gus ba, vi -
szont ott volt az ele gyes pél dá nyok kö zött
(Hauser A mû vé szet szo ci o ló gi á ja cí mû
„ké sei fõmûvének”11 1982-es an gol ki adá -
sa, pon to sab ban an nak egy példánya).12

Az el sõ fel té te le zés sze rint azért, mert a
vé dõ bo rí tón vi ze se dés-pe né sze dés nyo -
mai vol tak ta pasz tal ha tó ak, és így nem
ke rült a ka ta lo gi zált köny vek kö zé, majd

pe dig át ke rült az ele gyes polc ra olyan
papírnemûek tár sa sá gá ba, mint pél dá ul
Lon don met ró tér ké pe a hat va nas évek 
vé gé rõl. Mint az ado mány át vé te li jegy zõ -
könyv ének 1982-es pél dá nyá ból ki de rül,
az ak kor még Janus Pan no ni us Tu do -
mány egye tem könyv tá rá nak mun ka tár sai
ezt a köny vet sze mé lyes ado mány ként
vet ték át Hauserné Borus Ró zsá tól, és így
szak mai okok ból sem ke rül he tett be
Hauser sa ját köny ve i nek ál lo má nyá ba.
Rá adá sul a már 1980-ban át adott könyv -
tár ka ta lo gi zá lá sa 1981 so rán be is fe je zõ -
dött. Nem olyan so kat mon dó az az al -
bum-, il let ve ka ta ló gus lis ta sem (egy kéz -
zel írott cé du la kö teg), amely az el ve szett
pél dá nyo kat össze sí ti. Sok kal árul ko dóbb
vi szont az, amit Ádám Antalné írt 2003.
ja nu ár 6-án Bogáthyné Hasz nos Évá nak,
a Pé csi Egye te mi Könyv tár fõ ta ná cso sá -
nak: „A könyv tá ri köl csön zés so rán el ve -
szett pár mû (fõ ként ki ál lí tá si ka ta ló gu -
sok), az er rõl szó ló cé du lá kat is el kül döm
bo rí ték ban, va la mint a Du nán tú li Tu do -
má nyos In té zet S[...] Ka ta lin ne vû ku ta tó -
já nak köl csön zé si lap ját. Egy köny vet
nem tud tunk vissza sze rez ni tõ le.” A kéz -
zel írt köl csön zé si lap, va gyis in kább tol -
lal pa pír ra ve tett fel jegy zés azt mu tat ja,
hogy az il le tõ ku ta tó 16-17. szá za di me ta -
fi zi kai köl te mé nye ket ku ta tott, me lyek -
hez vi szony lag jó anya got ta lált Hauser
könyv tá rá ban. Az el sõ sor ban John Donne
iránt ér dek lõ dõ S. K. a The Donne Tra-
dition cí mû (VI II. V75 jel ze tû) könyvet13 –
ki tud ja, mi kor tól – 2003 ja nu ár já ig, a le -
vél kel té ig (és te gyük hoz zá a könyv tár
anya ga alap ján: mind a mai na pig) nem
szol gál tat ta vissza. A kölcsönzõlap azért
is ta nul sá gos, mert Hauser ma ni e riz mus-
köny vé ben a kö zép ko ri vi lág kép fel bom -
lá sá nak és a ter mé szet tu do má nyos vi lág -
kép meg je le né sé nek iro dal mi do ku men -
tu ma ként több ször hi vat ko zik Donne-ra
és a First Anniversaryre.14

Sok kal egyér tel mûb bé te szi a könyv -
tár in teg ri tá sá nak sé rü lé sé rõl szó ló gya nú
jo gos sá gát Ádám Antalné egy meg jegy zé -
se az iratkonvolutumot kí sé rõ le ve lé ben
(lásd [I.]-et): „A do ku men tu mok egy részt
azért fon to sak, mert jel zik, hogy a Gyûj te -
mény tu laj do no sa a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia, il let ve an nak könyv tá ra, más -
részt pe dig azért, mert a ha gya té kot do bo -
zok ban és nem rész le tes egye di lis tá val
ad ták át, mely ké sõbb fél re ér tést ered mé -
nye zett. [...] Hauser Ar nold az MTA-nak
10 000 kö te tes könyv tárt em le ge tett a Fel - mû és világa
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sõ má li vagy Al só má li (nem em lék szem
pon to san) ház fe jé ben, de ez bi zony nem
volt annyi.”15 Az idé zet szép pél dá ja az
ak ku rá tus könyv tá ros tisz tá zó mun ká já -
nak. Té ved az, aki azt hi szi, hogy ez egy
tel jes gyûj te mény. Az egye di lis tás meg -
jegy zés pe dig ar ra utal, hogy bi zo nyos
köny vek, ame lyek nyil ván a csa lád nak,
örö kö sök nek fon to sak vol tak, nem ke rül -
tek ado má nyo zás ra. Hauser könyv tá rá -
nak tel jes ál lo má nyát egész egy sze rû en
nem is is mer jük. Az ér ke zett Ma gya ror -
szág ra, ami Lon don ban a do bo zok ba be -
ke rült. A mér leg vé gül is 3122 kö tet,
szem ben a nagy já ból tíz ezer rel. Mint az
egy ko ri osz tály ve ze tõ asszony az adott 
do ku men tum ban fo gal maz, mind ezt a
könyv tá rat Pécs nek meg szer zõ Bi ha ri Ot -
tó szó vá tet te az öz vegy nek, de úgy tû nik
– te gyük hoz zá mai szem mel –, hogy en -
nek na gyobb fo ga nat ja nem volt an nál,
mint amit ma is lá tunk. Va gyis ugyan azt a
gyûj te ményt, amit a PEK egy ko ron át vett.

(3.) Egy pél da és egy kö vet kez te tés. 
A könyv tár nak a be ve ze tõ ben em lí tett
ku ta tá si cé lok ra va ló hasz nál ha tó sá gát
nagy ban be ha tá rol ja az a tény, hogy ez
nem egy vi szony lag gaz dag kéz ira tos 
ha gya ték kí sé rõ anya ga. Hauser ál ta lá ban
azt, amit meg írt, pub li kál ta, ugyan ak kor
szin té zis al ko tó mun ka szem lé le te mi att
nem fû zõd tek a ne vé hez még be nem 
fe je zett mû vé szet tör té ne ti alap ku ta tá -
sok. Ha vol tak is bár mi lyen kéz irat ok,
azok nem ke rül tek sem Ma gya ror szág ra,
sem Pécs re. Sõt azt sem le het ál lí ta ni,
hogy az ide ke rült köny vek jól do ku men -
tál nák Hauser mun ka stí lu sát. Tu laj don -
kép pen oly annyi ra nincs ben nük sem
jegy zet, sem ki eme lés, alá hú zás, hogy
jó sze ri vel sem mit sem do ku men tál nak.
Ter mé sze te sen van nak ki vé te lek, de
ezek elenyészõek.16 A leg szo mo rúbb az,
hogy a könyv tár tel jes sé gé nek is me re te
nél kül vé gül is azt sem tud juk, hogy a
Hauser ál tal tu laj don kép pen ol va sott 
és fel te he tõ en mun ka esz köz nek is hasz -
nált köny vek (ha vol tak ilye nek), il let ve
a sa ját köny vek hez ké szült jegy ze tek ho -
va ke rül tek. Az ol vas ha tó ha gya ték be li
köny vek ki vá ló ál la pot ban van nak, és
egy na gyon pon to san és tisz tán, nyo mok
nél kül ol va só tu dós be nyo má sát hagy ják
Hauserrõl.

Az egyik olyan do log, ame lyik vi -
szont mind járt meg le he tõ sen ér de kes sé

te szi a gyûj te ményt, a kö vet ke zõ. Mi vel
Hauser min dig be sze rez te sa ját köny vé -
nek ki adá sa it, en nek nyo mán jó kom pa -
ra tív elem zé sek vé gez he tõ ek bi zo nyos
passzu sok for dí tá sa i ról és azok re cep -
ció tör té ne ti kon tex tu sá ról. A mû vé szet -
tör té net fi lo zó fi á já nak egyik rész le te 
pél dá ul lé nye ges le het an nak for dí tás tör -
té ne te szem pont já ból. A ma gyar ki adás
ugyan is a kö vet ke zõ idé zet bõl el hagy ja a
szög le tes zá ró jel ben ta lál ha tó mon da tot:
„Marx azt ta ní tot ta, hogy min den szel le -
mi al ko tás, min den tu do má nyos gon do lat
és a va ló ság ra vo nat ko zó min den el kép -
ze lés az igaz ság va la mely kü lö nös, ér dek
ál tal kor lá to zott és pers pek ti vi ku san el -
tor zí tott szem lé let mód já ból ered. [De
Marx el mu lasz tot ta meg je gyez ni, hogy
fo lya ma tos há bo rút vi se lünk gon do la ta -
ink ilyen tor zí tó ten den ci á ja el len, és ha -
bár ér tel mi meg lá tá sa ink el ke rül he tet le -
nül rész re haj ló ak, ren del ke zünk az zal az
erõ vel, amely kri ti ka i lag fe lül vizs gál ja
eze ket, és bi zo nyos mér té kig ki ja vít ja
szem lé le tünk egy ol da lú sá gát és hibáit].”17

Ese tünk ön ma gá ban is jel leg ze tes
pél da le het az 1970-es évek ma gyar or -
szá gi fi lo zó fi ai-el mé le ti cen zú rá já nak
me tó du sa i ra és szem pont ja i ra. A hely ze -
tet azon ban to vább ár nyal ja, hogy a
Hauser könyv tá rá ban ta lál ha tó min de n-
ik, még éle té ben meg je lent ide gen nyel -
vû ki adás hi ány ta la nul tar tal maz za a
mon da tot, egé szen az 1970-es var sói, te -
hát szin tén a ke le ti blokk ban meg je lent
edicióig bezárólag.18 Az ilyen túl fi no mí -
tott vagy a hely ze tet túl óva tos ko dó cen -
zú rák né ha ért he tet len radikalitása azon -
ban nem el szi ge telt eset. Azt ma ga san
túl szár nyal ja egy Hauser könyv tá rá ban
nem meg ta lál ha tó 1987-es ke let né met 
ki adás A mû vé szet és iro da lom tár sa da -
lom tör té ne té bõl (ez volt egy ben a szö veg
el sõ ki adá sa a Né met De mok ra ti kus Köz -
tár sa ság ban – a bo rí tót lásd 2. il luszt rá -
ció). A könyv bõl tel je sen és min den faj ta
jel zés nél kül ki ma radt an nak utol só és
ta lán egyik leg fon to sabb fe je ze te, a nyol -
ca dik, amely a moz gó kép és a film mû vé -
szet ko rá ról szól.19 A fe je zet ere de ti leg
annyi ra köz pon ti sze re pet töl tött be,
hogy a hol land ki adás a film ko rát a
könyv ma gya rá zó ba for dí tott cí mé ben is
sze re pel tet te: „A bar lang rajz tól a film -
koc ká ig. A mû vé szet és az iro da lom mint
tár sa dal mi je len sé gek története.”20
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2. il luszt rá ció: A mû vé szet és az iro da lom 
tár sa da lom tör té ne te ke let né met ki adá sá nak
má so dik kö te te

De a fel so ra koz tat ha tó le he tõ sé gek
eb ben nem me rül nek ki. Amennyi ben ko -
mo lyabb ér dek lõ dés len ne ta pasz tal ha tó
Hauser élet mû ve iránt, va ló szí nû leg
könyv tá ra is a ka rak te res passzu sok meg -
for má lá sát és ere de tét ku ta tó Hauser-
olvasók cél pont já vá vál na. Olyan sze mé -
lye ké, akik töb bet sze ret né nek tud ni vagy
meg ér te ni Hauser Ar nold gon do la ta i ról,
azok fej lõ dé sé rõl szer zõnk ol vas mány él -
mé nye i nek és mû velt sé gé nek fel tér ké pe -
zé se ál tal. Amíg ez az ér dek lõ dés nem
ala kul ki, vagy nem erõ sö dik meg, ad dig
Hauser könyv tá ra to vább ra is az ma rad,
ami ed dig: egy je len tõs, de még sem is -
mert, klasszi kus, de egy re in kább el fe lej -
tett nagy el mé le ti szer zõ je len tõs, de még -
sem is mert, klasszi kus, de ha nya golt
könyv tá ra. Te hát könyv pél dá nyok gyûj te -
mé nye, amely nek sor sa ha son ló a bir tok -
ló já é hoz.

mû és világa
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CHARLES HANDY 
ÉS AZ (ÖN)MENEDZSMENT ELOK VEN CI Á JA

Ta nul má nyom ban Charles Handy me -
nedzs ment iro dal mi mun kás sá gá val fog -
lal ko zom. E szer zõ azért ér de mel het fi -
gyel met iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi
táv la tok ból (is), mert az üz le ti gon dol ko -
dás és a ve ze tés tu do mány fi lo zó fi ai ele -
gan ci á já nak és elok ven ci á já nak meg te -
rem tõ je ként szo kás õt szá mon tar ta ni.
Elem zé se im rá vi lá gí ta nak: e ki emelt stá -
tusz an nak kö szön he tõ, hogy Handy – töb -
bek közt – sa já tos prag ma ti kai és tropo-
lógiai el já rá sok kal szó mû vé sze ti vo ná so -
kat ele ve ní tett meg az üz le ti és self-help
gon dol ko dá son be lül. Mind ez pe dig azt is
bi zo nyít hat ja, hogy az iro dal mi-hu mán tu -
do má nyos ér té kek az (ön)menedzsment
inherens-integrált ré szét ké pez he tik.

Handyt leg in kább me nedzs ment- és
tár sa da lom el mé le ti lát nok nak vagy pró fé -
tá nak szo kás te kin te ni, al kal ma sint –
nyil ván csak át vitt ér te lem ben – lel kész -
nek is.1 Mi ként Lawrence M. Fisher nagy
ívû Handy-portréjában ol vas hat juk: „ha
Peter Druckernek kö szön he tõ a me nedzs -
ment te rü le té nek legitimizálása, Tom
Petersnek pe dig en nek po pu la ri zá lá sa, ak -
kor Charles Handyre úgy kell te kin te -
nünk, mint aki meg te rem tet te azt a fi lo zó -
fi ai ele gan ci át és elok ven ci át, amely hi -
ány zott e területrõl.”2 De va jon ho gyan
vív hat ta ki e po zí ci ót élet út ja so rán? 

Az út Szent Mi hály tól 
Szent Györ gyig és ezen is túl:
Charles Handy szak mai és szel le mi
pá lya fu tá sa

Charles Handy 1932-ben szü le tett az
ír or szá gi Kildare me gyé ben (Dublintól
nyu gat ra), pro tes táns angol–ír iden ti tá sú
csa lád ban. Ké sõb bi pá lyá ja ugyan fõ ként
az üz le ti élet és a me nedzs ment te rü le te it
érin tet te, csa lá di hát te re és örök sé ge

azon ban erõ tel je sen egy há zi kö tõ dé sû.
Gyer mek ko rát ugyan is a sallinsi St
Michael’s-templom pa ró ki á ján töl töt te,
hisz édes ap ja itt tel je sí tet te ang li kán plé -
bá no si szolgálatát.3 Ox ford ban az Oriel
College-ben vég zett klasszi ka-fi lo ló gi ai,
tör té né szi és fi lo zó fi ai tanulmányokat.4

Egye te mi évei után a Shell angol–
holland olaj- és gáz ter me lõ olaj vál la lat hoz
ke rült, s tíz évig dol go zott a cégnél.5 Ám
ek kor szem be sült az óri ás vál la la to kon be -
lü li gya ko ri al kal ma zot ti iden ti tás vál ság -
gal: úgy érez te, a tel jes éle tét oda ad ta
mun kál ta tó já nak, ami nek el len té te le zé se -
ként több nyi re ki elé gí tõ anya gi biz ton sá -
got nyújt szá má ra ez a kar ri er. Egyút tal
azon ban meg ha gyott az em ber ben – sõt:
fel erõ sí tett – egy bi zo nyos szel le mi-spi ri -
tu á lis hi ány ér ze tet is, Handy ma ga ezért
mind bol dog ta la nabb és elé ge det le nebb
volt munkájával.6 Vé gül 1965-ben ott -
hagy ta a Shellt. 

A fo lya ma tos ön ke re sé si vágy is mét az
is ko la pad ba ve zet te: el vég zett a Massa-
chusetts Institute of Technology üz le ti is -
ko lá já ban (a Sloanban) egy egy éves ve ze -
tõi kép zést. Ezt kö ve tõ en vissza tért Ang li -
á ba, ahol a Lon don Bu si ness Schoolon
meg ala pí tot ta az el sõ és egyet len Egye sült
Ál la mo kon kí vü li Sloan-programot, mely -
nek õ ma ga lett az el sõ ve ze tõ je, majd ok -
ta tó ja. Handy for ma bon tó üz le ti és me -
nedzs ment tu do má nyi pro fesszor volt, aki
gyak ran szín ház lá to ga tást írt ki ta nul má -
nyi fel adat nak, s Dosz to jevsz kij leg alább
olyan evi dens kö te le zõ ol vas mány volt
ná la, mint a me nedzs ment tu do má nyi
klasszikusok.7

1977-ben ott hagy ta a Lon don Bu si -
ness Schoolon be töl tött po zí ci ó ját. Hisz
ek kor döb bent rá, hogy az a sok ol da lú kö -
tõ dés és ér dek lõ dés, mely élet út ján össze -
kap csol ta a hu mán mû velt sé get, az üz le ti

Rész let a Me nedzs ment és hu mán mû velt ség. A szer ve ze ti és üz le ti élet át lel ke sí té se cí mû ér te ke zés bõl.




