
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Még egyszer A ferrói szent fa forrásáról 

Nemrégiben - a Kölcsey-kritikai kiadás előmunkálataként - megkíséreltem 
tisztázni, milyen forrásmű alapján dolgozott Kölcsey Ferenc a töredékben maradt, 
utolsó novellája írásakor.1 Filológiai érvek és szövegösszevetések alapján sikerült 
megnyugtatóan tisztáznom, hogy A ferrói szent fa földrajzi, történeti ismeretanya
ga Bory de Saint-Vincent francia utazó könyvéből származik. A bizonyítás egy 
fontos pontját azonban nem tudtam megoldani. Nevezetesen azt, hogy Kölcsey 
miképpen és hol jutott hozzá a munkához, amelyet pedig - mint ezt adatkezelése 
mutatta - kézikönyvként használt; s ebből következett aztán, hogy eldöntetlen 
maradt, a szóba jöhető egy francia (1803) és a két német (1804,1805) nyelvű kiadás 
közül melyik fordult meg az író kezében. 

A kérdésre azért célszerű most visszatérni, mert felbukkant egy olyan adat, 
amelynek alapján helyesbíteni tudom néhány korábbi, megalapozatlannak bizo
nyult állításomat.2 

Korábbi dolgozatomban azt állítottam, hogy Bory könyve nem található meg 
azon a könyvtárjegyzéken, amelyet Kölcsey könyvtárának megvásárlásakor a 
Magyar Nemzeti Múzeumban készítettek.3 Ebben azonban tévedtem. A listán 
ugyan valóban nem szerepel a mű, ha a szerző neve és a cím alapján keressük. 
Elkerülte azonban a figyelmemet, hogy a könyvtárjegyzék a könyvsorozatokat 
egy tételben s nem kötetenkénti bontásban vette fel. Márpedig, ha ennek tudatá
ban tekintjük át a listát, feltűnhet, hogy a 92. folyószámú tétel így rögzít egy 
sorozatot: „Bibliothek der interessantesten Reisebeschreibungen I-XXXV. [ti. kötet 
- Sz. M.]".4 Ez a címleírás némileg pontatlanul, ám letagadhatatlanul emlékezte
tett arra a sorozatcímre, amelyben 1805-ben, németül kiadták Bory könyvét: 
„Bibliothek der neuesten und interessantesten Reisebeschreibungen". Tehát tisz
táznom kellett, a könyvtárjegyzékben rögzített sorozat azonos-e ez utóbbival, 
vagy csak hasonlóságról van szó. Megpróbáltam ismét az Országos Széchényi 
Könyvtárban fellelni a sorozat darabjait, hiszen Kölcsey könyvtárának anyaga ide 
került be, ám mivel nem kezelik külön gyűjteményként, szétszóródott a teljes 
állományban. Korábban a szövegösszevetések elvégzéséhez Bory könyvéből az 
MTA könyvtárának Keleti Gyűjteményében található példányokat használtam. 
A Széchényi Könyvtár olvasói és sorozati katalógusa nem vezetett nyomra. Végül 

1 SZILÁGYI Márton, Kölcsey „A ferrói szent fa" című novellatöredékének forrása. ItK 1994. 228-246. 
2 Itt köszönöm meg SZABÓ G. Zoltán segítségét, amely ehhez a helyesbítéshez is elvezetett. 
3 SZILÁGYI Márton, i. m. 244. 
4 OSZK Kéziratát Fol. Hung. 1887/14. 2. f. verso. 
5 A kötet címe: Rochons Reise nach Maroko und Indien; und Bory de St. Vincents Reise nach den 

Kanarien-Inseln. Q. B. Bory de St. Vincents, französichen Offiziers: Reise nach Kanarien-Inseln. Nebst 
einer Geschichte und Beschreibung derselben. Aus dem Französischen übersetzt von Theophil 
Friedrich EHRMANN.; A. ROCHONS, franz. Marine-Astronoms zu Brest: Reise nach Maroko und Indien. Aus 
dem Französischen im Auszuge übersetzt.] Wien, 1805. (Bibliothek der neuesten und interessantesten 
Reisenbeschreibungen. 21. Bd.) 
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az ún. Müncheni Katalógusban megtaláltam a sorozatot {jelzete: It. 432). Kiderült, 
hogy a könyvtárjegyzék címleírása valóban azt a bécsi könyvsorozatot fedi, 
amelyben Bory könyve is megjelent. Kézbe véve a sorozat 21. darabját, tehát a 
francia szerző munkáját, felfedezhettem a kötéstábla rectóján a possessori bejegy
zést is: „Kölcsey Ferencz könyvtárából/1867 Jan 14". 

E kötet ismeretében már sok mindent tisztábban láthatunk. Megvan a magya
rázata a könyvtárjegyzés címleírásának is. Bory könyvének gerincén ugyanis -
meglehet, helyhiány miatt - tényleg ily módon olvasható a sorozat címe: „Bibli
othek der intressantesten [sic!] Reisebeschreibungen". A listát készítő könyvtáros 
tehát megelégedett a gerinc megtekintésével, s ez alapján rögzítette a sorozatot. 
A possessori bejegyzés nyilván egyidős a könyvek beküldésével. A könyv
tárjegyzék élén azt olvashatjuk, hogy a Kölcsey-könyvtár 1867. január 11-én 
érkezett be6 - a könyvbéli bejegyzés pedig rá három nappal készült. Valószínűsít
hető tehát, hogy minden - vagy óvatosabban fogalmazva: majdnem minden -
ekkor érkezett könyvbe bejegyezték a provenienciát; hiszen ugyanez a bejegyzés 
más kötetekben is megtalálható.7 Nem tűnik lehetetlennek ezen beírások alapján 
a Kölcsey-könyvtár rekonstruálása. A feladat azonban természetesen nem egy
szerű. Ezt ugyanis csak a könyvtárjegyzék feldolgozása után lehet elvégezni, ha 
már azonosítottuk az olykor túlságosan nagyvonalú címleírásokat.8 Ráadásul 
ezek után még ki is kellene szűrni az Országos Széchényi Könyvtár hatalmas 
anyagából a köteteket, ami egy sok példányban őrzött, népszerű mű esetében (pl. 
Byron Don Juan-]a) igen hosszadalmas műveletnek ígérkezik. A novellatöredék 
forrásának meghatározása jól mutatja, mekkora jelentősége lehet a könyv
tárállomány ismeretének. Hiszen e kötet birtokában nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy Kölcsey - amint ezt áttételesen valószínűsíteni igyekeztem9 - a német szöveg 
alapján dolgozott, és a számára legkönnyebben hozzáférhető bécsi kiadást birto
kolta. Kölcsey műveltségének, élete utoísó időszakára jellemző olvasmányainak 
felméréséhez részben könyvtára áttekintésén vezet az út. 

Szilágyi Márton 

6 „Jegyzéke néhai Kölcsey Ferencz úr könyvtárához tartozott azon könyveknek, melyeket néhai 
özvegy Kölcsey Ádámné született Szuhányi Jozefa asszonyság a magyar nemzeti múzeumi Széché
nyi-országos könyvtárának hagyományozott (Beküldetett a m. n. Múzeumnak 1867. január 11-kén)." 
OSZK Kézirattár Fol. Hung. 1887/14. 

7 A következő kötetekben szintúgy megtaláltam a Kölcsey-könyvtárból való származásra utaló 
beírást: Karl FALKENSTEIN, Geschichte der geographischen Entdeckungsreisen [...] I-V. Bd. [két darabba 
kötve] Dresden, 1828-1829. Jelzete: DI. It. 595.; ZADOR Elek, Geographiai kézikönyv, vagy a' világ 
mathematikai, physikai, kiváltképen pedig politikai leírása, a legújabb határozások szerint. [...] I—II. kötet. Pest, 
1831. Jelzete: 263.151.; Karl von ROTTECK, Allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniß bis 
auf unsere Zeiten. [...] I-IX. Bd. Zehnte mit neunten gleichlautende Original-Auflage. Freiburg im 
Breisgau, 1834. Jelzete: LH. H.un. 963a. 

8 Hasonló feldolgozást már végeztek korszakunkba vágó író könyvtárjegyzékén: DEME Zoltán, 
Verseghy könyvtára. Bp., 1985. (Irodalomtörténeti füzetek 113.) 

9 SZILÁGYI Márton, i. m. 230-231. 
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