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262 

Belányi Ferenc 181 
Belényesi = Gyulai Pál álneve, 1. ott 
Bellarminus, Robertus 298 
Bellér Béla 150-151 
Bellon Ferenc 95 
Bellusi István 12 
Belot, Jean 309, 312, 315, 317, 319 
Benczédi Gergely 143 
BenczédiPál 139 
Benczúr József 333 
Benda Kálmán 65-66, 207, 251, 428, 450 

453-456, 458^159 
BeneEde 162 
Bene Sándor 443-444 
Benedek, XIV. (pápa) 28, 36 
Benedek András 162 
Benedek Marcell 100, 176, 189 
Benedict (hibásan: Benedek, Benedick, Be 

nedik) Mihály 111 
Benisch Arthur 451 
Benke György 517 
Benkert (Kertbeny) Károly 148 
Benkő Ferenc 388 
Benkő József 333 
Benkő Loránd 256 
Benkő Samu 114 
Bentsik Mihály 381 
Benzing, Josef 300 
Benyák Bernát 39-40,42, 166 
Bényei Miklós 515, 520, 522 
Beöthy László 403 
Beöthy Zsolt 462 
Berecz Antal 180 
Beregszászi Péter 441 
Berg, Johann 270-271 
Berger Illés 16 
Berkovits Ilona 368 
Berlász Jenő 119, 249, 252, 320-330, 

351 
Bernát, clairvauxi 170 
Bernáth Aurél 338 
Bernhard (pettaui őrgróf) 259 
Bernhard, II. 195 
Bernolák, Anton 119 
Bernriederné Széll Ilona 337 
BernulaB. Péter 518 
Beroaldus, Philippus 436 

- Berry (herceg) 311 
Bersi Mihály 92 
Bertits Ferenc 89, 379 
Bertuch, F. J. 93 
Bertucius, Jo. 374 
Berzeviczy Gergely 12, 190 
Berzsenyi Dániel 153, 239 
Bessarion (bíboros) 373 
Bessenyei György 28, 38, 162, 166, 211 
Bethlen Karolina 208 
Bethlen Miklós 243 
Bethlen Pál 473, 477 

, Bethlenfalvy Géza 3 89, 393 
Bethsabé vagy Batseba (Dávid király fele

sége) 220 
Betz, Gerd. 357-358 
Beza, Theodorus 440-441 
Bezerédj Amália (Bezerédj Istvánné) 94, 

158, 161 
- Bezerédj Flóra 158 

Bibó István 338 
Bietenholz, Peter G. 517 
Bikfalvi Nagy Imre 142 
Billisics Márton 32 
Binder János Fülöp 115, 518 
Bindseil, H. E. 75 
Binet, Étienne 14, 486, 489 
Bingsohn, Wilhelm 478 
Bion,W.A. 389, 391 
Bíró Ferenc 66, 162, 165, 519 
Bíró Gyöngyi 131-144 
Biró Miklós 515 
Bíró Zoltán 477 
Bischoff (jezsuita szerzetes) 14 
Bischoff, Bemard 256 
Bismarck 529 
Bisogni, Fabio 368 
Bitnicz Lajos 341-342 
Bitskey István 27-28, 31-32, 165, 524 

, Blaeu 143 
Blandrata, Giorgio 423 
Blaschke János 98 
Blasius literátus 293 
Blázovits János 379 
Bleyer Jakab 241, 454,456 
Blume, Dieter 368-369 
Boccaccio, Giovanni 209, 314, 436 
Bocskai György 488 
Bod Péter 165, 526 
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BodaMiklósné 521 
Bodó Imre 526 
Bodola János 388 
Bodolay Géza 378-379, 381, 385-386 
Bodor Antal 399 
Bodor Zsigmond 474^175 
Bodroghy József 476 
Bogáti Fazekas Miklós 142 
Bognár Mária 521 
Bognár Zsuzsa 520 
Boissard, Jean Jacques 17 
Bojár Sándor 476 
Bókay Árpád 183-184, 187 
Bókay János 100-102 
Boleman Gyula 178 
Bolgár Lajos 473 
Bollandus, Ionnaes 369 
Bolleny Mihály 30 
Bologna, Ferdinando 369 
Bonafont, Charles-Philippe 122, 128-1 
Bonaventura, Szent 362, 490, 535 
Bond, James 231 
Bonfigli, Benedetto 369 
Bonfini, Antonio 440 
Bongarsius 203 
Bonifác, VIII. (pápa) 354 
Bonifác, IX. (pápa) 257 
Bónis György 193, 353-356 
Bopp, Franz 391 
Bora Gyula 519 
Borbándi Gyula 520 
Borbély Szilárd 210 
Borcsiczky György 485 
Borda Lajos 493-501, 517, 527 
Borda Lajosné 527 
Borel 440 
Borián Gellért 444 
Born Ignác 525 
Bornemisza Péter 120, 283, 285-287, 2 

295, 306 
Boros Gábor 162 
Boros Vilma, H. 337 
Borossay Katalin 56 
Borovszky Samu 193 
Borsa Gedeon 105, 249, 288, 374-

418,425,429,441,517 
Borsalván 116, 193,257 
Borsos Miklós 237 
Borzsák Iván 283 

Boschius, Jacobus 14, 20, 22-24 
Boskovits Miklós 359 
Bossányi Wolfgang 12 
Bot György 523 
Both Ferenc 285, 300 
Both János 71 
Botta István 106 
Bourbon-ház 121 
Bovio, Carlo 14, 20, 23-24 
Böhm Károly 454 
Bőle Kornél 234 
Bölöni Bedő Pál 143 
Brâncoveanu, Constantin (havasalföldi fe

jedelem) 246 
Brankovics György 71 
Brankovics Vuk 71 
Braun von Brauenthal 502 
Braune, Wilhelm 247 
Braunecker M. Margit 285 
Braunfels, Wolfgang 359 
Bredekampf, Horst 364 
Breitinger 84 
Brenner Domokos 127 
Brescia, Albertano de 314 
Bresztovszky Ede 225-226 
Bretonne, Rétif de la 1. La Bretonne, R. de 
Brettschneider, Carolus Gottlieb 267 
Breyber László 135 
Brichieri-Colombi, Domenico 28 
Brigitta, Szent 346, 524 
Brisits Frigyes 337 
Brodarics István 444^147, 449, 451, 459, 

462 
Bródy László 101-102,237 
Bródy Zsigmond 100 
Broser, Johannes 142 
Brubach, Péter 273, 283 
Bruchsteiner György 102 
Brück-Angermundt, Jacobus von 20 
Bruhn, Anke 538 
Bruni 372 
Brunner 14 
Bruno, Querfurti Szent 359 
Brutus 388 
Bry, de (nyomdászcsalád) 478^180 
Bry, Johann Theodor de 17, 479, 482 
Bry, Maria Magdalena de 478 
Bucerus, Martinus 136 
Bück, August 206 
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Buczy Emil 343 
Bucsay Mihály 164 
Buda Attila 516, 520 
Buda László 473 
Budai Ézsaiás 96 
Budai Ferenc 459 
Buday Barna 468 
Buday László 474 
Buddha 394 
Buka Adrienne 517 
Bullinger (zürichi teológus) 440-441 
Bullingerus, Henricus 136 
Bunyan, John 92 
Burgersdicius, Franciscus 134 
Burgio, Antonio Giovanni da 447, 449 
Burmann, Peter 207 
Burnouf, E. 392 
Bús Ilona 237 
Busa Margit, V. 211 
Buzinkay Géza 107-108, 146, 470, 520 
Buzogány Áron 140 
Büchler Vilmos Richárd 477 
Büky József 488 
Büringer, Ján 488-489 

C, F. B. von (valószínűleg egy Csáky gróf
nő) 55 

Caesar, Julius 307, 389, 461 
Calacyay János (Johannes Pelius) 73-74 
Calas, Jean 162 
Calepinus, Ambrosius 132 
Callixtus, III. Szent (pápa) 373 
Calloc'h, B. le 391 
Calmet, Dom 169 
Camerarius, Joachim 269 
Camerarius, Joachimjunior 17, 20, 22-24 
Campbell, Archibald 389-390, 392-394 
Campe, J. H. 90-92 
Canis(ius) Péter 286, 488, 490 
Capaun báró 53-54 
Caploviő, Ján 486 
Caprara, Aeneas 122 
Caraffa, Antonio 127-128 
Carey, G. W. 390, 392-393 
Casanova, Giacomo 47, 540 
Castelli, Franz Ignaz 147 
Cato Censorius 286 
Cats, Jacob 17 
Caussin, Nicolaus 10-11, 14-15,20-24 

Cavalar, Antonius 35 
Ceausescu, Nicolae 112 
Celano, Thomas de 1. Celanói Tamás 
Celanói Tamás 362, 364 
Cervantes Saavedra, Miguel de 531 
Ceterus (= ?) 455 
Charlemagne 1. Károly, Nagy 
Choay, Françoise 206 
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise 1. 

Laclos, P. A. de Ch. 
Chorin Zsigmond 475 
Christan Mihály 485 
Christoloci Mihály 73-74 
Chrysippos 277-278 
Chrysostomus, Johannes 136 
Cicero 74, 116,271,286,389 
Cirill, Szent 327 
Cirjék (pápa?!) 455 
Clemitius 456 
Clenardus, Nicolaus 417, 440, 442 
Clough, B. 392 
Clovis Brunei, M. 
Coing, Helmut 196 
Colebrooke, H. T. 392 
Coli, Francesco 125 
Colonna, Guido 312 
Comenius Arnos János 132, 524 
Condillac, Étienne Bonnot de 60 
Conti, Alessandro 358 
Conti, Natale 19-24 
Cordatus, Conradus 458 
Cornides Dániel 331-333 
Corvin Mátyás 1. Mátyás, I. 
Cramer 168 
Cramer, Daniel 17 
Cranach, Lucas 94 
Cratander (baseli nyomdász) 276 
Croker, B. M. 223 
Cromwell, Oliver 128 
Croquet, Jean 308, 312, 314-315, 319 
Cruse, Louis (Loys Garbin) 309-316, 319 
Cuspinianus, Johannes 444, 447, 461 
Czech János 341, 344, 349 
Czeglédi György 421 
Czékli Béla 534 
Czetter Sámuel 95 
Czettrich 445, 462 
Czillei Ulrik 386 
Czirbesz Jónás András 333 
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Czirjék Mihály 65 
Czövek Zoltán 514-526 
Czuczor Gergely 340, 462 
Czvittinger, David 375 

Csajbók Ernőné 522 
Csáky Anna 1. Klobusiczky Antalné 
Csáky Antal 94 
Csáky család (Csákyak) 43-46, 48, 53-54, 

62,396,491 
Csáky István 43^17, 49-50, 53-59, 61, 

63,69 
Csáky Istvánné Erdődy Júlia (Csáky Júlia) 

43-54,58-59,61,63-64,69 
Csáky János 48 
Csáky Jánosné Zichy Jozefa 48, 50—51 
Csáky Katalin 1. Jaksics Péterné 
Csáky Mátyás 379 
Csáky Mihály 427 
Csanádi Pál 143 
Csanak Dóra, F. 249, 331-339 
Csánki Dezső 197,263 
Csaplár Ferenc 236-237, 518 
Csapodi Csaba 114,249-250,252-255,285, 

307, 338-339, 351-354, 356-357, 372, 
395, 539-540 

Csapodi Lajos 33 
Csapodiné Gárdonyi Klára 351, 357 
Császkóczy Emil 475 
Császmai István 139 
Csathó Aurél 476 
Csathó Kálmán 223 
Csató Sándor 101 
Csecs Teréz 515 
Cseh Gergő Bendegúz 516 
Cseke Péter 515 
Csekey István 338 
Csengery Antal 403, 405, 408 
Csepcsányi Batisz János 487 
Csepregi Zoltán 524 
Cserei Mihály 525 
Cserey Farkas 204 
Csetri Elek 139 
Csetri Lajos 515 
Csiby Mihály 518 
Csiky Gergely 406 
Csinszka 338 
Csobai László 520, 522 
Csokonai József 336 

Csokonai Vitéz Mihály 95, 241, 336, 383-
384 

Csokonainé (Cs. V. Mihály anyja) 336 
Csoór Lajos 102 
Csorba Dávid 200-204 
Csorba Sándor 28 
Csórja Ferenc 390 
Csuday Jenő 169 
Csukás István 144 
Csúri Ákos 515, 517, 519-520 
Csúri Károly 118-119 
Csuti Elemér 443 
Csúzi Cseh Jakab 201 

Daday, Jacobus 292 
Dalberg tanácsos 39 
Dalnoki Nagy János 132, 142 
Dalnoki Nagy Lőrinc 138, 141, 279-280, 

284 
Dalnoki Nagy Mihály 134 
Damitz, Carl von 122 
Dancs István 518, 523 
Daneczy, Georgius 3 
Dániel István, Vargyasi 84, 87 
Dániel Polixéna 84, 87 
Danielis Ferenc 381 
Danieliz Gáspár 484 
Daniló (halicsi fejedelem) 261 
Dankanits Ádám 141, 144 
Dankó József 302, 536 
Dantyszek, Jan 452 
Daphné 58 
d'Árgens, Boyer 62 
d'Arras, Jean 311 
Darwin, Charles Robert 189 
Das, S. K. 390 
Daubmann, Hans 270 
d'Aucour, Godard 61 
David 14 
Dávid (izraeli király) 218, 220, 425 
Dávid Ferenc 423 
Dávid Géza 431 
Davies, M. C. 372-373 
Dayka Gábor 210-211, 3 81 
De Ricci, Seymour 359 
Deák Ferenc 235, 403-404, 411-^12 
Deák, Ladislav238 
Debreceni Névtelen 202-203 
Debreczeni Attila 210-214 
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Debreczeni Bárány Ágoston 462 
Decebál (dák uralkodó) 205 
Decsy Sámuel 111, 222, 526 
Deér József 252 
Defoe, Dániel 90, 517 
Deidrich, Georgius 142 
Delius Kristóf 524 
Demkó János (Joannes Nepomucemus Dem-

ko) 45, 55-58 
Demkó Vidor 101 
Denck, Johannes 268 
Dénes (zalai ispán) 262 
Dénes Iván Zoltán 443 
Deonotus (brit király) 456 
Dercsényi Dezső 338, 357, 432 
Dercsényi János 53-54 
Dercsényi Jánosné Kazinczy Júlia (Julis) 

52-54 
Dercsényi Mór 338 
Derekay György 12, 15 
Déryné Széppataki (Schenbach) Róza 97 
Derzsi János 92 
DerzsiPál 137 
Descartes, René 142, 213 
Désfalvi Veres Tamás 134 
Dési Huber István 237 
Desjardins Ernő 206 
Despotovich János 12 
Détshy Mihály 192 
Dewey, Melvil 230, 232 
Dezsényi Béla 253 
Dickens, Charles 391 
Diderot, Denis 60 
Diskay Lenke 518 
Dissen (göttingeni professzor) 389 
Dobai Székely Sámuel 41, 486 
Dobos György 515 
Dobre (román pópa) 244 
Dobri Mária 522 
Dobrossy István 516 
Dóczi Sámuel 188 
Dóczy (Dux) Lajos 477 
Doktorits Pál 386 
Doleviczényi Pál 49-51, 54, 59 
Doleviczényi Sándor 59 
Domaniczki Tóbiás 30 
Domanovszky Ákos 253 
Domanovszky Sándor 338 
Dományházi Edit 131, 134 

Dombai Osvát János 142 
Domby Márton 384 
Dómján István 281 
Domokos Márton 41 
Domonkos, Szent 359 
Don Juan d'Austria 123, 454 
Donatus 266 
Dorat 62 
Dózsa György 205, 462 
Döbör András 525 
Döbrentei Gábor 97, 341-343, 345-346, 

348,350 
Döme Károly 379 
Döme Ottó 523 
Dörnyei Sándor 70 
Drágffy család 71 
Drágffy János 350 
Dragovanicky György 488 
Draskovics György 76 
Drescher Pál 93 
Drexel, Jeremiás (Hieronymus) 11, 14-15, 

23,487 
Driesch, Gerhard Cornelius 32, 38-39 
Du Barry, Madame 63 
Dugonics vagy Dugonits András 95-96 
Duhatszki Bábi 65 
Dujardin, Simon 308, 311-312, 319 
Duka Tivadar 389-394 
Dukáth Ádám 489 
Dukkon Ágnes 108 
Dulaurens abbé 63 
Dunay Ödön 475 
Durcansky, Ferdinand 238 
DutkaÁkos 189,338 
Duval-Arnold, L. 358 
Dux 540 
Dümmerth Dezső 287, 304 
Dürer, Albrecht 94, 479 
Dzselálzáde Musztafa 449 

E. X. (=?) 179 
Éber (német köztársasági elnök) 223 
Eberhard, II. (salzburgi érsek) 258, 261 
Eck, Johann 298, 302 
Eckhardt Ferenc 338 
Eckhardt Sándor 43-50, 52, 55, 59-61, 

64, 69,450, 456 
Eckstein Adolf 343 
Ecsedy István 95 
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Ecsedy Judit, V. 104-107, 242-246, 286, 
486,489,517,519 

Edvi Illés 111 
Edvi Illés Károly 470 
Egerland János 486 
Eggenberger (kiadó) 402 
Eggenberger József 241 
Egyesy Géza 465, 476 
Éhártné Varga Zsuzsanna 522 
Ehrenfeld Adolf 349 
Eichner S. 477 
Eiseneck, Johan Martin Bawer von 479 
Eisenmeuer, Eduard 501, 505 
Eisler Mihály József 520 
Elek, Szent 346, 359 
Elekes János 343 
Éli (főpap) 218 
Elischer József 181 
Elmer István 150-151 
Ember Győző 35 
Emich (kiadó) 402, 406 
Emich Gusztáv 240-241 
Enczi Endre 237 
Ender, Thomas 395-401 
Endrei Walter 518 
Engel Lajos 108 
Engel Pál 356 
Engelgrave, Henricus 14, 22-23 
Engel-Jánosi, Friedrich 29 
Enk, Michael Leopold, von der Burg 147, 

159-160 
Entz Géza 207-208 
Enyedi György 132, 134, 141-143, 436, 

438-439, 442 
Enyedi Péter 141-142 
Eötvös József 148, 153, 241, 253, 403, 

408,410,462-463 
Eötvös Károly 184 
Epiktétosz 266, 271-278,280-284 
Epikurosz 57 
Episcopius, Nicolaus 136, 304 
Erasmus, Johannes 142 
Erasmus, Rotterdami 134, 136, 266-267, 

517 
Erber Tivadar 475 
Erdei Ferenc 338 
Erdélyi Erzsébet 525 
Erdélyi Gabriella 443 
Erdélyi Ilona, T. 146 

Erdélyi János 526 
Erdélyi József 338 
Erdész Ádám 117, 518, 527 
Erdő Péter 355 
Erdődi Gábor 201 
Erdődy család 51 
Erdődy Gábor 526 
Erdődy János 47, 50 
Erdődy Jánosné Pálffy Teréz 50 
Erdődy József 47, 50 
Erdődy Júlia 1. Csáky Istvánné 
Erdődy Kristóf 47 
Erdődy Lajos, Diószeghi 44-45, 54-56, 58 
Erdődy Teréz 1. Eszterházy Jánosné 
Erdős Ármin 100, 103 
Erdőssi Dezső 468 
Érdy (Luczenbacher) János 338, 341, 344 
Erkel Ferenc 151, 240 
Erler, Georg 72 
Ernyey József 453 
Erődi Harrach Béla 177-178 
Erős Gábor 96 
Erschinger János 473 
Érsekújvári Kara Orbán 200 
Ertl Károly 178 
Erzsébet, Szent 345 
Esterházy család 236 
Esterházy Eleonóra 1. Sztáray Mihályné 
Esterházy Ferenc 68 
Esterházy Imre 32 
Esterházy János 50-51 
Esterházy János (másik) 237-239 
Esterházy Jánosné Erdődy Teréz 50 
Esterházy Julianna 489 
Esterházy Lujza 238 
Esterházy Miklós 252,488 
Esterházy Péter 529-530 
Estienne (nyomdász család) 318 
Eszterházy Károly 68, 236, 533 
Etédi Sós Márton 462 
EtényiNóra, G. 519 
Ether (angol herceg) 455 
Éva 535 
Evans, Robert J.W. 481 
Ezékiel (próféta) 203, 280 
Ezópus 1. Aesopus 

Fabó Edit 527-528 
Fabricius Jakab 484 
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Fabriczy Sámuel 338 
Fábry Anna 49 
Facio, Bartalomeo 372-373 
Faludi Ferenc 111 
Fancev, Franjo 453 
Faragó László 526 
Faragó Lászlóné 515 
Farkas (Ádám?) 486 
Farkas alkancellár 97 
Farkas Gábor 138, 141 
Farkas Gábor Farkas 304, 443-463 
Farkas István 100, 102 
Farkas Jenő 520 
Farkas Miklós 518 
Farkas Pál 223 
Farkas Sándor 475 
Fáy András 97, 148 
Fáy Dezső 237 
Fazekas Tiborc 528-530 
Febrentheil Henriette 519 
Fédrus 1. Phaedrus 
Fehér József 524 
Fehér Judit, Sz. 521 
Fehér Katalin 89-94, 378-389, 519, 524 
Fejér György 97, 117, 191, 332, 378-380 
Fej érvári Frigyes 475 
Fej érvári Sámuel 516 
Fejérváry Gábor 119 
Fejtová, Olga 525 
Fejtő Ferenc 216 
Fekete Csaba 203 
Fekete Gézáné 334 
Fekete Ignác 184 
Fekete Valéria 516 
Fél Edit 338 
Félegyházi Tamás 418 
Felhő Ibolya 216 
Felmer Márton 333 
Felvinczi Sándor 200-201 
Fénelon, François de Salignac 38, 89-90 
Fényi András 285 
Fenyő Márton 473 
Ferdi (török történetíró) 449 
Ferdinánd, I. (Habsburg; magyar király) 72, 

430, 443, 447 
Ferdinánd, II. (Habsburg; magyar király) 479 
Ferenc, Assisi Szent 359, 362-368, 372 
Ferenc, I. (Habsburg-Lotharingiai; magyar 

király) 175, 209, 215, 217 

Ferenc, I. (Valois; francia király) 450 
Ferenc, II. (német-római császár) 1. Ferenc, 

I. (magyar király) 
Ferenc József (Habsburg-Lotharingiai; ma

gyar király) 396,465 
Ferencffy Lőrinc 115, 478^182 
Ferenczi 521 
Ferenczi László 162, 166-167 
Ferenczy István 97 
Ferenczy Károly 475 
Ferhád bég 431 
Ferrer 189 
Fessier Ignác Aurél 186 
Festetics Antal 175, 186 
Festetics család 49 
Festetics Károly Albert 147 
Festetics Pál 186 
Feuchtersieben, Ernst von 147, 158, 161 
Feuktius Jakab 487 
Fielding, Henry 67 
Fierabras (szaracén királyfi) 311 
Filep Tamás Gusztáv 514, 520 
Finály Henrik 116 
Fischer Lajos 178 
Fitz József 104,294 
Flach, Martin 304 
Flacius, Matthias 70 
Fleury, Claude 169 
Fludd, Robert 480 
Fodor József 387 
Fodor Pál 449, 451 
Fodor Viktor 473 
Fogarasi János 340 
Fogarassy László 238 
Foghtűy Krisztina 94-99 
Foltin János 532 
Fonda, Josef 181 
Font Zsuzsa 134 
Forbáth Imre 338 
Forgách Miklós 68 
Forgács Imre 72 
FóriSová, Marta 483-491 
Forray Iván 524 
Forster, Georg 394 
Forster, H. P. 393 
Fortuna 447 
Fougeret de Monbron 61 
Földes Tihamér 523 
Földesi Ferenc 134, 539-540 
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Földi Ferenc 92 
Földi János 210 
Földi Károly 475 
Földi Mihály 225-226 
Földvári Sándor 532-533 
Földváry László 72, 76 
Fölkér József 463 
Förstel, Christian 276 
Fraknói (Franki) Vilmos 66, 74-75, 322, 

412, 440, 443, 451, 454-455, 488 
Franck, Adam, id. 142 
Franck, Adam, ifj. 138, 141-142 
Francken, Christian 280 
Frangepán Kristóf 449, 454 
Frangepán Kristóf (másik) 126 
Frank György 378 
Frankenburg Adolf 99 
Franki, Ludwig August 147, 160 
Franklin társulat (kiadó) 408-414 
Fráter György, Martinuzzi 72 
Freud, Sigmund 521 
Fried István 118-119,147,239-240,513,538 
Friedensburg, Otto 74 
Friedman Békey Samu 474 
Friedrich von Pettau 259 
Frigyes, II. Nagy (Hohenzollern; porosz 

király) 168 
Frigyes, Babenbergi (osztrák herceg) 261 
Frigyes, ifj. (pettaui őrgróf) 262 
Frigyik Katalin 522 
Frobineus, Hieronymus 136, 304, 517 
Fugger család 457, 535 
Fulvus, Martinus 142 
Fumée, Martin 451 
Furka Tamás 443 
Fuss, Ulrike 478 
Futaky László 515 
Futala Tibor 526 
Futtaky Gyula 465, 473 
FügediErik 191 
Fülep Lajos 338 
Fülöp Ágost, II. (Capeting; francia király) 

194-195 
Fülöp Géza 514, 517-519, 521-524 
Fülöp, IV. Szép (Capeting; francia király) 

170-171 
Füst Milán 226 
Füvessy Anikó 525 
Füzesné Hudák Julianna 518 

G.A.(=?)185 
G. B. (=?) 122 
G. C. I. (=?) 45 
G. Sz. M. (=?) 45 
Gaál Ernő 336 
Gaál Ferenc 30 
Gaál József 463 
Gaál László, Hatvani 336 
Gaddi, Taddeo 369 
Gadó János 525 
Gahse, Susanna 530 
Gajári Ödön 468 
Gál Kelemen 131-134, 138, 140, 143,280 
Galambos Ferenc 516 
Gálfalvi Ózdi Ferenc 31, 34, 42 
Galgóczy János 33 
Gáli Gergely 489 
Galilei, Galileo 188-189 
Gall, Franz 356 
Galli Katalin 499-500 
Gángó Gábor 528-530 
Gans Dávid 446 
Gara[i] László (nádor) 386 
Garami Ernő 468 
Garbin, Loys 1. Cruse, Louis 
Gardner, Julian 368-369 
Gárdonyi Albert 196-197 
Gárdonyi Géza 107 
Gárdonyi Klára 1. Csapodiné 
Gassendi, Petrus (Gassend, Pierre) 60 
Gáti István 93-94 
Gaudio 35 
Gay, Jean 51 
Gaza, Theodoros 267 
Gazda István 524 
Gazdag István 521 
Géczy Barnabás 210 
Géczy János 476 
Gécs Béla 517-518 
Gedeon (az ószövetségi bírák egyike) 78 
Geibel cég 402 
Gelei József 90, 94 
Geller Katalin 519 
GellériMór 107, 182-187, 190 
Gellért, Szent 344, 359, 525 
Gellert, Christian Fürchtegott 92 
Gellért Oszkár 223 
Georgi, A. A. 393 
Georgius de Hungária 375 
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Georgius de Priolis (Prioris) 356 
Georgius Ulrici de Hall 257-258 
Gérard doktor 390-391, 394 
Gere István 517 
Geréb László 373 
Gereben Ágnes 516 
Gerézdi Rábán 71 
Gergely, Nagy Szent (pápa) 359, 535 
Gergely, Nazianzi Szent 276, 282 
Gergely deák 71 
Gergye László 335 
Gerhard, Johann 17 
Gerlach, Stephan 460 
Gerő Andor 185 
Gero Imre 185 
Gero Jenő 101 
Gersdorf, Wilhelmine 130 
Gertrúd, Babenbergi (Hermann badeni őr

gróf özvegye) 261-262 
Gervaise de Latouche 63 
Gervers Molnár Vera 192-194 
GeSková, Zelmíra 109 
Geszthy Ferenc 431 
Gévay Antal 344 
Ghasi Mustafa 71 
Gilly, Carlos 480 
Giotto di Bondone 368 
Giovio, Paolo 17,22-24 
Giraldez35 
Giraldus 19 
Giry, Arthur 194 
Giskra 1. Jiskra 
Giunta, Lucantonio 296 
Giustiniani, Michèle 358 
Glaßbrenner 502 
Glatz Ferenc 526 
Glatz Jakab 93-94 
Gloczka M. 489 
Glück, Barbara 1. Paoli, Betty 
Glücksmann Henrik 183 
Gnudi, Cesare 358 
Goguel, Catherine 359 
Goldsmith 531 
Goldziher Ignác 523 
Góliát 210 
Gombos Ferenc Albin 234 
Gonda Henrik 476 
Gorilovics Tivadar 162 
Gottfried (stájer országbíró) 262 

Gottfried, Johann Ludwig 479 
Gouth Kálmán 251 
GozsduElek 184 
Göcs Pál 142-143 
Göllner, Carl 458 
Gömöri György 198-200 
Gömöri János 238 
Gömöry Gusztáv 447, 460 
Gömöry István 487 
Gömöry Károly 349 
Gönczi Katalin 197 
Görgey Artúr 402 
Görög Bárány Péter 385 
Görög Demeter 95-96, 214, 379, 385 
Gráberné Bősze Klára 516 
Graciotti, Sante 256, 355 
Graesse, J. G. T. 375 
Gräffer, Franz 147, 160 
Grafïnger, Christine 358 
Gragger Róbert 256-258, 264-265 
Granasztói Olga 43-69 
Grans-Cornides, Elisabeth 29, 34, 39 
Gratianus (római császár) 170, 307 
Gravius, Bartholomaeus 273, 284 
Gregor József 94 
Grillparzer, Franz 147, 152, 158-159, 161 
Gróh Gáspár 520 
Grohman András 343 
Grohorubszky, Michael 292 
Grotius, Hugo 167 
Grundmann, Herbert 85 
Gruterus, Jan 205, 207 
Grün (osztrák író) 147 
Gründer, Gottfried (pozsonyi nyomdász) 485 
Gualtherus, Bernardus 143 
Guarino, Battista 372-374 
Guarino, Girolamo 373 
Guarino, Manuele 373 
Guary család 341 
Guary Miklós 341-342 
Gubás György 78 
Guido (püspök) 364 
Guillelmus Parisiensis 295 
Gulkai Márta 515 
Gulyás Pál 104, 106, 286, 288-289, 300, 

433 : 

Gunst Péter 520 
Gutenberg, Johannes 515, 517-520 
Gutgesell (bártfai nyomdász) 433 
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Guthy Soma 100 
Gutkeled István 262 
Guju, Olimpia 245 
Guzmics Izidor 345-346 
Guzrányi Bálint 379 

Gyalogi János 12, 14, 16 
Gyalókay Jenő 446, 450-452 
Gyárfás Ágnes 212 
Gyarmathy János 387 
Gyarmathy Sámuel 90-91, 94 
Gyenis Vilmos 108-109 
Gyóni Mátyás 338 
Gyorgyevics Demeter 386 
Győrffy György 116, 197 
Győrffy József 473 
Győrffy Sándor 385 
Győrfí 222 
György, sárkányölő Szent 210 
György, III. (Hannover; angol király) 311 
György Béla 526 
György József 3 02 
György Oszkár 237 
Győri Emil 185 
Győri Mátyás 251 
Győry János 450-451, 459 
Gyulai Pál 403-405, 407-412 
Gyulai T.Mihály 201 
Gyurikovics István 343 
Gyurikovits György 344 
Gyuris Árpád 475 
Gyuris György 522 
Gyurits Mátyás 31 

H.K.(=?)519 
H. K. (=?) Antal 99 
Haacke, Wilmont 502-503 
Haán Miklós 101 
Habár Mihály 468 
Habsburg-ház (Habsburgok) 121, 165-166, 

322, 447, 453, 457-458 
Hader Lea 516 
Hadrovics László 251, 321-323 
Haebler, Konrád 289, 300 
Haeften, Benedictus van 17 
Haffher, Joseph 335 
Hafís 1. Háfíz 
Háfiz, Shamsz addin Mohammed (perzsa 

költő) 160 

Hägelin, Franz Karl 215 
Hagenbuch (professzor) 84 
Hahn (Han), Paul Conrad Balthasar 461 
Haiman György 106, 518, 527-528 
Hain, Ludwig 375 
Hajdú Miklós 526 
Hajnal István 338 
Hajnal Mátyás 486, 491 
Hajnik Imre 116 
Hajnóczy József 229, 333 
Halabori Bertalan 343 
Halassi 288 
Halasy Mihály 384 
Halász István 96 
Halász Magdolna 524 
Halhed, N. B. 393 
Halitzky András Frigyes 111 
Haller László 38, 89-90 
Halm, Friedrich (= Münch-Bellinghausen, 

Eligius von) 158, 161 
Halmai Jenő 474 
Halmay Barna 446 
Hamann, Johann Georg 81 
Hambuch Vendel 150-151, 240 
Hammer Vilmos 100-101 
Hammer-Purgstall, Joseph von 158-161 
Hammersberg G. Miklós 101 
Hampó József 100, 102 
Hamvay Gyula 474 
Hangodi Ágnes 524 
Hankiss János 338 
Hanzalová, J. 539 
Hanny Erzsébet 522 
HappeLE. W. 121-122 
Haraszthy Gyula 253 
Haraszti József 464-465 
Harcsár Miklós 251 
Hargittay Emil 19 
Harkányi 189 
Harmat Jenő 475^176 
Harmattá János 115 
Harrsen, Meta 357-358 
Harsa (= Harshavarman; indiai király a Khmer 

Birodalom korában) 391 
Harsányi András 262 
Harsányi Zsolt 102 
Hartleben (bécsi kiadó) 148 
Hartleben Konrád Adolf 241 
Hatschek János 101 
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Hatvány Lajos 338 
Hauber Károly 521 
Haughton, G. Ch. 393 
Haupt Erik 533-534 
Hausdorfer József 181 
Havas Albin, H. 474 
Havas Ödön 101 
Háy Gyula 463 
Haygerts, Andreas 292 
Heckenast (kiadó) 402, 406 
Heckenast Gusztáv 145, 148-149, 154, 159, 

161,240-241, 501-505, 509, 512-513 
Héderváry (család könyvtára) 62 
Heerwagen, Heinrich Wilhelm 269 
Hees, Guillaume van 14, 20, 23 
Hegedűs András 356, 534 
Hegedűs Béla 81-89 
Hegedűs Gyula 101 
Hegedűs József Odó 520 
Hegedűs Sándor, ifj. 101 
Hegedűs Zsigmond 475 
Hegendorf, Christoph 266 
Heilmann Imre 523 
Hein, Jürgen 505 
Heine, Heinrich 239-240 
Heinsius, Daniel 17 
Hekate (görög istennő) 207 
Hellebrant Árpád 200 
Heller Ágost 338 
Heller Farkas 338 
Hellmayr Antal 19-20 
Helmeczy Mihály 212 
Heltai Gáspár 243, 280, 428, 450, 459, 

517 
Heltai János 525 
Heltai Nándor 530-532 
Henrik, IV. (Bourbon; franciakirály) 121 
Henszlmann Imre 209 
Hentschler, Cornelia 279 
Hennyei Gusztáv 238 
Hercules 24 
Herczeg Ferenc 101-102, 223-224, 227-

228, 239, 529 
Herczeg Géza 223 
Herder, Johann Gottfried 81 
Herepei Ádám 388 
Herepei János A92-A93 
Hermán Ottó 526 
Hermann (badeni őrgróf) 261 

Hermann Zsuzsanna 443 
Hermann, Caspar 300 
Hermányi Dienes József 165 
Hemer János 141 
Herpai Péter 214-223 
Hertzka Tivadar 468 
Hervagianus (nyomdatulajdonos) 136 
Hess András 241 
Hessus, Eobanus 269 
Hésziodosz 272-273, 276, 279, 283 
Heusler, Christoph 300 
Hevenesi (hibásan: Hevesi!) Gábor 14-16 
Heyden, Sebald 266, 268-269, 272-274, 

276, 279, 283-284 
Heyne, Ch. G. 333 
Hideg Ágnes 516 
Hieronymus, Sanctus 1. Jeromos, Szent 
Hild József 151, 535 
Himmelreich György 523 
Hindoglo, A. 391 
Hindy Géza 179 
Hoch, Adrian S. 368 
Hodgson 394 
Hofer Tamás 463 
Hoffhalter Raphaël 417--419, 421, 428-

429,441 
Hoffhalter Rudolf 417-419, 428-430, 

433, 436, 438-439, 441-442 
Hoffhalter Rudolfhé 1. Komlós Andrásné 
Hoffmann, Johann Georg Wenceslaus von 

29 
Hofhalter 286 
Hofmann, G. F. 382 
Holl Béla 27, 29-31, 478, 480-481 
Holló Lajos 468 
Hollós László 176-178 
Holzhauser (bécsi nyomdászcég) 409 
Hóman Bálint 239 
Homérosz 267, 389 
Honti Ferenc 77 
Honti János 338 
Honti-Marton, Georges 76-77 
Hook, A. A. 128 
Hopp Lajos 452 
Horányi Elek 72, 82, 333, 440 
Horatius 96, 387, 390,432 
Horkay László 212 
Hormayr, Joseph 206 
Horthy Miklós 225, 228, 238 
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Hortoványi József 468 
Horvát István 341, 345, 349, 491 
Horváth 445 
Horváth Ádám 186 
Horváth Aranka 1. Todoreszku Gyuláné 
Horváth Hilda 519 
Horváth István 97 
Horváth Iván 81 
Horváth János 223, 446 
Horváth József 519 
Horváth Károly 144, 517-518, 526 
Horváth Ker. János 111 
Horváth Lajos 493-494,499 
Horváth László 519 
Horváth Magda 453-454, 456-457 
Horváth Mihály 403 
Horváth Péter 386-387 
Hosszú Tamás 132 
Hőbe Judit 525 
Hölvényi György 27, 30, 34, 36 
Hrabovszky István 384 
Hrabovszky József 487 
Hradszky, Josephus 32 
Hrubony József 102 
Hugó, Hermán 14-15, 21-24 
Hugó Károly 147-148 
Hugó, Victor 531 
Hunyadi család (Hunyadiak) 70, 197, 263 
Hunyadi Demeter 135 
Hunyadi János 112 
Hunyadi László 165, 386 
Hunyadi Mátyás 1. Mátyás, I. 
Hunyady Zoltán 385 
Husner, Georg 295 
Huszár Gál 106, 294, 418-419, 429 
Huszár Imre 455 
Huszti Péter 432 
Huttner, Johann Baptist 15 
Hüszejn alajbég 432 

Ibafalvi Tamás 355 
Igaz Kálmán 492-493 
Ihász Imre 462 
Ihászi Imre 386 
Illés László 343, 346 
Illésházi család (könyvtára) 488 
Ulich Lajos 515 
Ilona, Boldog 234 
Ilosvai Hugó 468 

Ilosvai István 285, 304 
Ilosvai Selymes Péter 430, 432 
Ilosvay Lajos 338 
Illyés Gyula 521 
Imbert 62 
Imre, Szent 344 
Imre (Árpád-házi; magyar király) 97, 191, 

193, 198 
Imre István 93 
Imrichovics Tamás 484 
Incze Gábor 200 
Inczédy László 475 
Ines, Albert 23-24 
Ipolyi Arnold 412 
Irenaeus 136 
Irinyi Jenő 477 
Irinyi Károly 428 
Irnerius 170 
Isis (egyiptomi istennő) 205 
István, Szent (első vértanú) 76 
István, I. Szent (Árpád-házi; magyar király) 

344 
István, V. (Árpád-házi; magyar király) 116, 

191-193, 197-198,262 
Istvánffy Miklós 431-432 
Istvanovici, Mihai (nyomdász) 244, 246 
Itzés Mihály 387 
Iván, IV. Rettegett (Rurik; orosz cár) 537 
Ivánka Imre 178 
Ivánkay Vitéz Imre 55 
Iványi Béla 296, 485 
Izabella (Szapolyai János hitvese, magyar 

királyné) 155 
Izdenczy államtanácsnok 65 

Jacobini Benedek 41 
Jacobus de Voragine 114, 295, 301, 362 
Jacobus de Zocchis 355 
Jagelló-ház 447 
Jáger József 92 
Jakab, Szent, id. (apostol) 361 
Jakab Elek 132, 135, 138, 143, 204, 350 
Jakó Klára 135 
Jakó Zsigmond 133, 139, 141, 243,429 
Jákob (pátriárka) 78 
Jaksa vaj da 71 
Jaksics (Jaxit) János 70, 72, 76 
Jaksics Anna 1. Bampfy Gáspárné 
Jaksics család 70-72, 74 
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Jaksics Demeter 70-71 
Jaksics István 70-71 
Jaksics Márkó 70 
Jaksics Mitar 71 
Jaksics Péter 70-72 
Jaksics Péterné Csáky Katalin 70 
Jaksics Péterné, Anna 71-72 
Jakubovich Emil 349 
Jalovetzki Ferenc 381 
Jámbor Dezső 475 
Ján József 379 
Jancsó Elemér 204 
Janics Kálmán 238 
Jankó Klára 3 
Jankovich Miklós 341, 345, 349-350 
Jankovics 488 
Jankovics József 27 
Jankovits László 1 
Jankovits Miklós 31 
János, Szent (evangélista) 136 
János, Aranyszájú Szent 328, 535 
János, Damaszkuszi Szent 328 
János, I. (Szapolyai; magyar király) 76, 155, 

443,451,456,458-459,462 
János, I. Földnélküli (Anjou-Plantagenet; an

gol király) 194 
János Zsigmond (erdélyi fejedelem) 76, 421, 

427,442,516 
Janus (kétarcú római isten) 219 
Janus Pannonius 296, 301-302, 372-374 
Járai János 134, 142-143 
Járai Sámuel 142 
Jaros István 485 
Járy Bonifác 487 
Jászay Magda 451 
Jászay Pál 344, 350, 449 
Jászi Oszkár 183 
Jaulusz István 477 
JedlicskaPál51 
Jellen Gusztáv 100, 102 
Jemnitz János 520 
Jennis, Lucas 481 
Jenő, IV. (pápa) 112 
Jeremiás próféta 75 
Jeromos, Szent 304-305, 535 
Jeszenák István 487 
Jeszenák János 487 
Jeszenák Pál 487 
Jiskra (Giskra), Jan z Brandysa 386 

Joachim, II. (brandenburgi választófejede
lem) 74 

Joannes de Pilis 375 
Joannes Sabariensis (vö. Szombathi, Jo

hannes!) 298, 302 
Joannovics György 175-176, 183 
Jób 220, 417^118, 441 
Jobbágy András 443 
Johanna, Navarrai 369 
Johannes Andreáé 355 
Johannes de Paderborn 376 
Johnson, Sámuel 391 
Jókai Mór 149, 235, 411, 529-530 
Jordánszky Elek 536 
Jordanus de Quedlinburg 1. Husner, Georg 
Jósika Miklós 148-149, 158,412 
Jozefic Ferenc 449 
József 78, 168,218,(222) 
József, II. (Habsburg-Lotharingiai; magyar 

király) 59, 65, 150, 164, 171, 175, 215-
217,222,264,334,378 

József nádor (Habsburg-Lotharingiai) 531 
József, Habsburg (királyi herceg) 238-239 
József Attila 237 
József Farkas 227 
József há-Kóhen 445 
Józsua 280 
Jöcher, Christian Gottlieb 74, 276 
Jövedécsi András 134, 137, 141-143 
Judenics (fehér tábornok a szovjet-orosz 

polgárháborúban) 228 
Juhász Gyula 107, 521 
Julianus barát 234 
Junker (rézmetsző) 95 
Juno (római istennő) 204 
Juvenalis, Decimus Június 390 

Kaas Ivor 407 
KabaiBG201 
Kabdebó Lóránt 211 
Kabdebó Tamás 119 
Kabos Ede 107 
Kabos Elek 468 
Kadosa Marcell 468 
Käfer István 288-289, 330, 520, 522 
Kaftal, George 368-369 
Káin 220 
Káinfalvi Béla 95 
Kájoni János 113, 518 
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Kákonyi Péter 432 
Káldi György 483, 485-488, 490 
Káldos János 141, 143,438 
Kaliwoda 30 
Kállay János 445 
Kállay Miklós 239 
Kálmán, Könyves (Árpád-házi; magyar 

király) 187 
Kalmár György 81-89 
Kalmár Melinda 516 
Kálvin János 318 
Kandra Kabos 532-533 
Kanizsai Dorottya 462 
Kanizsai Pálfí János 484 
Kant, Immanuel 212-213 
Kantz Zsigmond 335 
Kanyaró Ferenc 423, 427 
Kápolnai Iván 526 
Kápolnai Pauer István 446 
Kaprinai I. 40 
Kaprinay István 333 
Kapronczay Katalin 516 
Kapusz Nándor 523 
Kara György 393 
Kara Musztafa (török nagyvezír) 126-128 
Karács Ferenc 94-99 
Karács Teréz (Ferenc leánya) 95, 98 
Karácsonyi János 193, 302 
Karády Viktor 108 
Karasszon Dénes 524 
Karátsonfalvi Saláthi Basilius 134 
Karátsonyi József 379 
Karinthy Frigyes 529 
Kármán József 186, 519-520, 526 
Karolina D. (álnév) 158 
Károly Róbert = Károly, I. (Anjou; ma

gyar király) 97, 369 
Károly, II. (Habsburg; spanyol király) 123 
Károly, II. (Stuart; angol király) 198-199 
Károly, III. (Habsburg; magyar király) 36, 

150, 163 
Károly, Nagy (Karoling; frank császár) 

165, 167, 173,311 
Károly, V. (német-római császár) 447,458 
Károly, VI. (német-római császár) 1. Károly, 

III. (magyar király) 
Károlyi Mihály 223, 227, 470 
Károlyi Péter 418, 420^123, 442 
Kárpáthy-Kravjánszky Mór 431 

Kárpáti Aurél 225 
Kartés 1. Descartes 
Kass János 519 
Kassai Pál 201 
Kassák Lajos 224-227, 237, 518, 526 
Kaszanczki Ádám 33 
Kaszay József 344 
Katona István 111,333 
Katona József 97 
Katona Lajos 338, 348 
Katsányi Sándor 523 
Kauffmann, Alexander 29 
Kaufmann Dávid 523 
Kawecka-Gryczowa, Alodia 142 
Kaym 1. Keym 
Kazinczy Artúr 335 
Kazinczy Ferenc 48, 50, 52-56, 63-65, 

68, 84, 151, 153, 176, 186, 190, 212, 
222,335,524,531 

Kazinczy Ferencné Török Sophie 335 
Kazinczy Gábor 335-336 
Kazinczy Júlia 1. Dercsényi Jánosné 
Kazinczy Zsuzsi 53 
Kazinczyné (K. Gábor anyja) 335 
Kecskeméti Gábor 1, 137 
Kégli Ferenc 515, 526 
Kelecsényi Ferenc 102 
Kelecsényi Gábor 305 
Kelecsényi László 516 
Kelemen János 462 
Kelemen Lajos 139 
Kelemen, V. (pápa) 170, 535 
Keller Ernő 100, 102 
Kemálpasazáde sejkh-ül-iszlám 448 
Kemény György 470 
Kemény Zsigmond 241, 403, 411, 462 
Kempis Tamás 485, 488 
Kende Zsigmond 189 
Kenéz Ernő 253 
Kennedy, C. P. 393 
Kénosi Tőzsér János 134 
Kenyeres Ágnes 253 
Kenyeres József 33 
Kerecsey János 184 
Kerekes Sámuel 95, 214, 385 
Keresztúri Pál 491 
Keresztury Dezső 336 
Kereszty Orsolya 519 
Kéri Katalin 521 
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Keritza (hibásan: Kertiza) Máté Ferenc 31, 
41 

Kertbeny Károly 524 (1. még Benkert Ká
roly!) 

Kertész Árpád 515 
Kertész Imre 530 
Kéry Gyula 476 
Kéry János 485, 487 
Keserű Bálint 134, 280-281, 283, 296, 

481 
Keserű Gizella 134, 140 
Keserű Mózes 343 
Kessler, Nicolaus 295 
Keutgen 195 
Keym vagy Kaym, Úrban 296, 301 
Kieft, C. van de 195 
Kilényi János 1. Klein Ármin 
Kilián István 119-120 
Kinizsi Pál 70 
Kinizsi Pálné Magyar Benigna 349 
Kipsová, Mária 109 
Király István 338, 525 
Király Pál 348 
Kirchner, Joachim 247 
Kirschbaum, Engelbert 362 
Kis István 493 
Kis János 92, 94, 110-111 
Kis Lajos 350 
Kis Lajosné, özv. 349-350 
Kis(s) János 384-386 
Kisari Ballá György 521 
Kisbán Emil 28 
Kisfaludy Károly 98, 147-148, 152-153, 

462 
Kishon, Ephraim 530 
Kismarjai Veszelin Pál 200, 203-204 
Kiss Antal 41, 526 
Kiss Endre József 521 
Kiss Gyöngy, K. 141 
Kiss Mihály 386 
Kiss Mihály, ifj. 386 
Kisvárday József 22 
Kiszely Gábor 190 
Kitaibel Pál 524 
Kjátib Mohammed Záim 449 
Klaniczay Tibor 29, 71, 206, 285, 357, 

421 
Klapka György 186 
Klaproth, J. H. 393 

Klára, Szent 364 
Klein Armin (Kilényi János) 148 
Kleinschmidt, Beda 368-369 
Klemm László 152,241 
Klics Károly 518 
Klimó György 28-29, 31, 34-35, 42, 518, 

522, 533 
Klingenstein, Grete 29 
Klobusiczky Antal 93 
Klobusiczky Antalné Csáky Anna 50 
Klösz György 518 
KlöszPál 103 
Knapp Éva 1-26, 461, 518 
Knauz Nándor 338, 453, 536 
Kner Albert 117-118,518, 527 
Kner Endre 527 
Kner Erzsébet 117,527 
Kner Imre 117,518,527-528 
Kner Izidor 117, 527-528 
Knesebeck 17 
Kníchal, Oldfich 525 
Knotik Márta, T. 520 
Kóbor Tamás 526 
Koczmár György 33 
Kocsis Attila 517 
Kocsis Zsuzsanna 522 
Kodsa Alaj bég 449 
Kohn Sámuel 445^46 
Kókai Lajos 100 
Kókai Rezső 100, 102 
Kókay György 27-28, 30-31, 36, 38, 41, 

96, 108, 166, 212, 229, 522 
Kolauch Marianne 1. Rozsondai Marianne 
Kollányi Ferenc 302, 354-356 
Kollár Ádám 164 
Kollár és Höfer (könyvkötő cég) 49-50 
Koller Ignác 31 
Kolombusz Kristóf 91 
Kolozsvári Dimény Pál 142 
Koltai András 28, 40 
Komáromy Lajos 348 
Komlós András 417-423, 425^129, 432-

433, 442 
Komlós Andrásné, özv. (utóbb Hoffhalter 

Rudolfhé) 428-429 
Komor Bandi 528 
Komorová, Klára 119, 305 
KonczPál519 
Kondor Artúr 474 
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Kondomé Látkóczki Erzsébet 193 
Konrád család 205, 208 
Konrád György 529-530 
Konstanze (álnév) 158 
Kont Ignác 450 
Kónya Imre 499 
Kopácsi István 72-74 
Kopátsi József 381 
Kopcsányi Márton 486, 489 
Kopornoky István 102 
Koppi Károly 333 
Koppi Sándor 97 
Koprziva Ferenc 204 
Korabinszky János Mátyás (hibásan 

Korabinsky János Mihály) 106 
Korányi Frigyes 338 
Korányi Sándor 338 
Kórász Mária 523 
Korkmazova, E. 420 
Kormos Alfréd 474 
Koroknay Éva, Sz. 114, 288-289 
Kosa István 204 
Kosa László 532 
Kosáry Domokos 27, 30, 163-164, 249 

251-252, 378, 443 
Kosch, Wilhelm 268 
Koschatzky, Walter 396 
Koschorke, Albrecht 509 
Kossuth Lajos 175, 251, 465, 520, 523 
Kosztolányi Dezső 338, 530 
Kovách Zoltán 305 
Kovachich Márton György 526 
Kovaöiö, Francisek 258 
Kovács András 131, 139 
Kovács Dénes 468 
Kovács Gábor 463 
Kovács Ilona 515, 522 
Kovács László, G. 238 
Kovács Sándor 385-386 
Kovács Sándor Iván 200, 524 
Kovács Vilmos 525 
Kovács Zsuzsa 109 
Kovácsné Kaszapovics Katalin 525 
Kováts Antal 379 
Kozárdi László 355 
Kozma Lajos 528 
Kozma Miklós 470, 476 
Köblös József 355 
Köbölkuti Katalin 526 

Köffinger, J. P. 161 
Kőhalmi Béla 225 
Kőhegyi Mihály 237-239, 516 
Kölcsey Ferenc 97, 158, 462 
Köleséri Sámuel 205, 207-208 
Könczöl Imre 526 
Köpeczi Béla 27, 71, 121-130, 162, 165-

166 
Körmendi Géza 518, 520 
Körmendy Kinga 250, 296, 305, 337, 351-

555,396,401,516,534 
Körmendy Mihály 484 
Korner, Theodor 152 
Körösi Csorna Sándor 389-395 
Körösi József 178-179, 526 
Körösi Zsigmond 535 
Kőszegfalvi Ferenc 523 
Köteles Lajos 520, 522 
Kövendi N. Mihály 143 
Krausz Jakab 102 
Krausz Lajos 102 
Kredics László 517 
Krén Emil 395, 401 
Krenner Miklós 526 
Kresznerics Ferenc 334 
Kreutzer, Veit (nyomdász) 70 
Kristó Gyula 532 
Kriton (Szókratész tanítványa) 278 
Kriza Ildikó 462 
Kriza János 349 
Kroll, Walter 538 
Krúdy Gyula 226, 463, 516, 529 
Krüger, Klaus 364 
Kubinyi András 191, 443 
Kubinyi Péter 488 
Kubovits Ferenc 386 
Kugler Istvánné, özv. 102 
Kujáni Gábor 444 
Kulcsár Béla 475 
Kulcsár Péter 206 
Kulcsár Péter 443-^144 
Kulinyi Zsigmond 107 
Kultsár (Kulcsár) István 96, 379, 526 
Kun Béla 227 
Kuncz Aladár 126 
Kunfi Zsigmond 224-225 
Kunoss Endre 99 
Kuntár Lajos 521, 523 
Kusternig, Andreas 262 
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Kutassi János 288, 301-302, 305 
Künssberg, Eberhard 196-197 
Kürsch, Henricus 10 

L'Abbé, Pierre 10, 14, 23-24 
La Bretonne, Rétif de 62 
La Fontaine, Henri 230-232 
La Morliőre 62 
La Mothe le Vayer 60 
Lachmann, Karl 247 
Lachovius, Andreas 141-142 
Lackner Kristóf 16-17 
Laclos, Pierre Ambroise de Choderlos 62 
Lacza Tihamér 521 
Ladányi Erzsébet (Gerics Józsefhé) 191-198 
Lado, Valentinus 293 
Lajos, Toulouse-i Szent 368-372 
Lajos, Jámbor (Karoling; frank császár) 173 
Lajos, IV. Bajor (Wittelsbach; német-ró

mai császár) 197 
Lajos, I. Nagy (Anjou; magyar király) 357 
Lajos, II. (Jagelló; magyar király) 443-463 
Lajos, XI. (Valois; francia király) 61 
Lajos, XIII. (Bourbon; franciakirály) 165 
Lajos, XIV. (Bourbon; francia király) 6 1 -

62,66,89, 123, 165 
Lajos, XV. (Bourbon; francia király) 6 1 -

63,66 
Lajos, XVI. (Bourbon; francia király) 63-65 
Lakatos Éva 464-477 
Lakatos Sándor 473 
Lakó Elemér 131, 139 
Lakos János 386 
Lakos József 3 87 
Lama, Bernardo Andrea 29, 34-35, 42 
Lambert, Claude 169 
Lambrecht Kálmán 209-210 
Lamindus Britanius 31 
Lampérth Géza 463 
Landerer 93, 109 
Landerer Lajos 148-149 
Landerer Lipót Ferenc 30 
Landerer Mihály 148 
Landerer Mihály, Füskúti 380 
Landerer-Heckenast (nyomdász-kiadó cég) 

241 
Landesmann, Heinrich (Lorm, Hieronymus) 

161 
Lándor Tivadar 468 

Láng Benedek 517 
Láng Klára 401 
Láng Lipót László 474 
Langer Norbert 102 
Langer, C. E. 503-504 
Langer, C. F. 504 
Lányi Károly 74 
Lányi Zsigmond 473 
Lapide, Cornelius a 534 
Laskai Osvát 375-376 
Lassen, Chr. 392 
László, I. Szent (Árpád-házi; magyar ki

rály) 344, 357 
László, IV. Kun (Árpád-házi; magyar ki

rály) 97, 191-193, 197 
László, V. Posthumus (Habsburg; magyar 

király) 386 
László Ferenc 185 
Latzkovits Miklós 131 
Lauer, Reinhard 538 
Laurin, Gertraut 260-261 
Lázár György 523 
Lázár János 162-163, 165-169, 171-174 
Lázár Vilmos 236 
Lázár Zelma 350 
Lazarini, Felix 34-35 
Lazius, Wolfgangus 455 
Laznik Gabriella 526 
LeBlant, Robert 124 
Le Grand, É. L. J. 534 
Le Jay, Gabriel François 14-15,21-23,40 
Léces Károly 516 
Légrády Imre 468 
LégrádyOttó 101, 103 
Légrády testvérek (nyomdatulajdonosok) 

406^107 
Legrelen Josepha 489 
Léh István 40 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 84, 213 
Lely, Peter 198 
Lenau, Nicolaus 159 
Lendvai Miklós 70 
Lengyel András 107-108, 236, 521, 526 
Lengyel Balázs 516 
Lengyel család 537 
Lengyel József 338, 536-537 
Lengyel Tatjána 537 
Lengyel, Nyina Szergejevna (Lengyel Jó

zsefhitvese) 536 



Névmutató 27 

Lenhardt Sámuel 97-98 
Lenkei Gusztáv 474 
Leonhárdt, Jürgen 268 
Leopold Gyula 473, 476 
Leopoldine főhercegnő 396 
Lepold Antal 536 
Le Roye, Guy (sens-i érsek) 309 
Lesage, Alain René 67 
Lescalopier, Pierre 207 
Leskó József 217 
Lessio (Lessius), Leonardo 490-491 
Lestyán Mózes 15 
Lesznai Anna 528 
Lévai Névtelen 428 
Levárdy Ferenc 357, 359, 364, 369 
Lévay József 412, 414 
Lewitschnigg, Heinrich Ritter von 159-

161 
Leyer József 148 
Libay Sámuel 209 
Libertinus, Carolus 23 
Lichtenstein F. Lajos 473, 476 
Ligeti Jenő 108 
Lindner György 519 
Lipko, Andreas 485 
Lipót, I. (Habsburg; magyar király) 127,166 
Lipót, IL (Habsburg-Lotharingiai; magyar 

király) 65, 68, 215, 382 
Lipót, VI. (stájer herceg) 261 
Lippai György 535 
Lippai Kristóf (Christophorus Lippensis Pan

nonius) 70, 72, 74-76 
Lippai Mihály 355 
Lipszky János 96, 263 
Liptay Kornél 473 
Lipthay Olga 474 
Listius László 462 
Lisznyai Gyárfás 142 
Liszt Ferenc 151, 161 
Liutprand (salzburgi érsek) 261 
Livius, Titus 390 
Lloyd (őrnagy) 392 
Lobkovic család 539 
Locke, John 60, 162 
Lóczy Lajos 350 
Loppersus, Gerardus / Loppersius Phrisius 

273, 276, 282 
Lóránt Dezső 473 
Lorenzetti, Ambrogio 369 

Lorm, Hieronymus 1. Landesmann, Heinrich 
Lorris, Guillaume de 314 
Losonczi István 76 
Lossonczy Fruzsina 1. Thelegdy (VII.) Mik-

lósné 
Lothar, II. (lotharingiai király) 170, 173 
Lovászi Józsefbe 518 
Lőkkös Antal 249, 307-319 
Lőkös István 453 
Lőkös Péter 246-247 
Lőrinczi Réka 516 
Luby Margit 338 
Luca, Ignaz de 82 
Lucius 74 
Luczenbacher János 1. Érdy János 
Ludassy Mária 162 
Ludin, Hans 239 
Ludovicus 467-468 
Ludovicus Pictorius 372 
Ludovicus Pius 1. Lajos, Jámbor 
Lufti (pasa) 449 
Lugossy József 109 
Lukács, Szent (evangélista) 201 
Lukács György 225, 520 
Lukács, Ladislaus 19 
Lukácsy Sándor 40 
Lukáts János 525 
LukcsicsPál 193 
Lukianosz 272, 282 
Lukinich Imre 338 
Lupus, Sant (= Arnd von Aich; kölni nyom

dász) 458 
Lustig Lajos 474 
Luther Márton 136, 267, 286-287, 300, 

306, 453, 479, 535 
Lutsch család 205, 208 
Lutsch János 205 
Lutz, Heinrich 29 
Luyken 17 
Luzvic, Étienne 14 
Lyka Károly 227 

Madácsy Piroska 521 
Madarász Lajos 517 
Madas Edit 104, 114,534 
Mádl Antal 147 
Magnus, Albertus 120 
Magócsi Gáspár 419, 435 
Magyar Benigna 1. Kinizsi Pálné 
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Magyar Mór 520 
Magyar Pál 101-102 
Magyary Zoltán 253 
Maier, Michael 480 
Mairobert, Pidansat de 63 
Majer István 536 
Májer József 381 
Majláth Béla 181-182, 189 
Majláth János 145, 147-148, 153, 155, 

158-161,512-513 
Major, Georgius 38 
Makai Nyírö István 142 
Makkai Ernő 499 
Makó Pál 333 
Malcsinger Rudolf 475 
Mályusz Elemér 64-65, 68 
Mályuszné Császár Edit 215 
Mandello Hugó 179 
Mandello Károly 183 
Mandovszky Manfréd 476 
Manherz Károly 241 
Manlius (Mannel), Joannes 288 
Manlius 429, 441 
Mannagetta tanácsos 39 
Mannel 1. Manlius, Joannes 
Manning, J. 26 
Mansfeld (rézmetsző) 97 
Mantegna, Andrea 94 
Márai Sándor 102 
Marczali Henrik 169, 322-323 
Margalits Ede 450, 460 
Margit, Árpád-házi Szent 234, 262 
Margit, Babenbergi 261 
Margócsy Klára 28 
Mária, Szűz 18, 112, 217, 489-490 
Mária (Anjuo; magyar királynő) 97 
Mária (Habsburg; magyar királyné) 447, 

452, 456, 458^159, 462 
Mária Terézia (Habsburg; magyar király

nő) 2, 64, 82, 88, 147, 150, 163-164, 
171 

Marie Antoinette (francia királyné) 63-65 
Markó Károly 396 
Marliani, Ambrogio 10 
Maróti Andor 515 
Marschalkó Lajos 465, 476 
Marshman, J. 393 
Marsovszky Gyula 477 
Marsovszky Ivor 101-102 

Martini, Simone 1. Simone Martini 
Martinovics Ignác 66, 175, 189 
Martinuzzi Fráter György 1. Fráter György 
Márton, V. (pápa) 268 
Márton József 93-95 
Mártonfi György 139 
Marx Dániel 401 
Marx Károly 223, 237 
MaSek, Petr 539 
Masen, Jacob 10-11, 14-15, 20-24 
Maszák Hugó 465, 476 
Mata Hari 231 
Máté, Szent (apostol) 201, 355, 390 
Mátéffi Anna 1. Almási Mihályné, özv. 
Matestasio, Pietro 28 
Matovőik, P. 540 
Mátray (Rothkrepf) Gábor 146, 151, 240 
Mátyás, I. Corvin (Hunyadi; magyar király) 

70-71, 175, 186, 208, 249, 351, 386, 
440, 452, 459, 462 

Mátyási József 214, 216-217 
Máttyus Arisztid 178 
Maupassant, Guy de 412 
Maurici 35 
Maurisperg junior 14 
Mayer József 476 
Mayláth 445 
Mazarin, Jules 121 
Mázi Béla 250, 395-401 
Medgyesi Kázmér 30 
Medgyesi Pál 202-204 
Mednyánszky József 350 
Megyericsei János 205 
Méhner (kiadó) 412 
Melanchton, Philip 72, 75-76, 267-269, 

273,276,283,287 
Melczer Jakab 147 
Melétos (Szókratész ellenfele) 278 
Melich János 266, 338 
Mélion György 476 
Mélion József 476 
Melius Juhász Péter 417-419, 421, 423, 

425-427,441^42 
Mencke, Jean-Burckhard 208 
Méray-Horvát Károly 468 
Mercier, Sébastien 67 
Mercurius 24 
Merczel György 517 
Merian d. Ä., Matthaeus 478-481, 483 
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Merteuil, Madame de 53 
Merva (hibásan: Merea!) Mária, G. 521, 

525 
Mesnard, G. 359 
Messinger Simon 184 
Mészáros F. István 206 
Mészáros István 525 
Mészöly Gedeon 348, 350 
Metternich kancellár 146 
Meung, Jean de 314 
Mezei Márta 524 
Mezei Zsolt 235, 522 
Mezey László 256 
Michael de Hungária 374-378, 517 
Migazzi Kristóf 33 
Mikes Kelemen 186 
Miklós, IV. (pápa) 170 
Miklós, V. (pápa) 270 
Mikó Árpád 524 
Mikó Imre 431 
Mikó, Batazar (!) 294 
Mikó, Michael 295 
Mikolai Vince 533 
Miksa, I. (német-római császár) 447 
Miksa (Habsburg; magyar király) 428 
Mikszáth Kálmán 107-108, 119, 338, 529 
Mila, Lodovico (püspök) 373 
Miliares, Alejardo Luzon de 20 
Miller, J. F. 333 
Mioni (olasz író) 126 
Mirabeau 60, 62, 66 
Mitterpacher Lajos 95 
Mogyoróssy Jánosné 523 
Mohamed próféta 86 
Mohammed Eszád 450 
Molay Jakab 170-171 
Molnár Erik 338 
Molnár Ferenc 529 
Molnár Imre 237-238, 515 
Molnár József 256, 428 
Molnár Julianna 525 
Molnár László 524 
MolnárLehell31, 138 
Molnár Mónika 523 
Molter Károly 338 
Mommsen, Theodor 210 
Monicat, J. 195 
Monok István 3, 27, 104, 131, 133, 137, 

141,443,514-515,522,525 

Monostori Imre 521 
Monostori László 519 
Monoszlói András 286, 295 
Montaigne, Michel Eyquem de 166 
Montecuccoli, Raimund 123, 259 
Montenay, Georgette de 17 
Montesquieu, Charles de Secondât 66-67 
Moorcroft, W. 392 
Móra Ferenc 107 
Morande, Thévenot de 63 
Moravcsik Gyula 338 
Morelli Ödön Gusztáv 518 
Morello, Giovanni 357-358, 364, 369 
Morgan, Pierpont 358 
Móric, Könyves (hessen-kasseli tartomány

gróf) 480 
Móricz Miklós 471, 477 
Móricz Zsigmond 189, 471, 521, 529 
Móró Mária 36 
Moroni, Tommaso 372 
Mósa László 167, 174 
Mossóczi Institórisz Mihály 487 
Mottraye 127 
Mózes 479 
Mózes Huba 492-493, 525 
Mösch Lukács 28 
Muchar, Albert von 258 
Muckenhaupt Erzsébet 111-114, 285-306, 

417,442,519,521,523 
Mucsi András 305 
Munkácsi Bernát 338 
Munkácsy Mihály 151 
Murányi Gábor 521 
Murányi Lajos 518 
Muratori, Gian-Francesco 35 
Muratori, Lodovico Antonio 27-42 
Musart 14, 19 
Muth Ágota Gizella 117-118, 145-161, 

235-236, 240-242, 501-513, 530-532 
Müller (kiadó) 406 
Müller Dávid 100, 102 
Müller, Fr. 396 
Müllner Mátyás 386 
Münch-Bellinghausen, Eligius von 1. Halm, 

Friedrich 
Münnich Sándor 46 

Nádas Péter 529-530 
Nádasdi (vö. Nádasi!) János 485 
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Nádasdy Ferenc 115, 126 
Nádasi (vö. Nádasdi!) János 489 
Nagy Balázs 357 
Nagy Barna 423 
Nagy Benedek 485 
Nagy Erzsébet 518, 520, 524, 526 
Nagy Gyula 193 
Nagy Imre 193 
Nagy Iván 70, 211,403, 440 
Nagy Júlia 525 
Nagy Károly 1. Károly, Nagy 
Nagy Lajos 224 
Nagy László 108-109 
Nagy Lukács 293 
Nagy Márta 533 
Nagy Pál 520 
Nagy Péter 410 
Nagy Péter 1. Péter, Nagy 
Nagy Sándor 1. Sándor, Nagy 
Nagysolymosi Koncz Boldizsár 143 
Nagyváthy János 49, 186 
Nánai Gabriella 518 
Napoleon, Bonaparte, I. (francia császár) 

128, 307 
Natalie (álnév) 158 
Navratil, Gejza 119 
Néaulme, Jean 169 
Nekcsei-Lipócz Demeter 358 
NemeŐkai, Stefan 119-120 
Nemes György 467 
Nemeskürty István 463 
Németh Balázs 522 
Németh Béla 461 
Németh Géza 516 
Németh Imre 176 
Németh István Péter 521 
Németh László 384 
Németh László (másik) 521, 529 
Németh László (harmadik) 522 
Németh Mária, Sz. 331 
Németh Miklós 179 
Németh Noémi 133 
Németh S. Katalin 104-107, 206, 516 
Németh Sándor 379 
Némethi Jakab 489 
Nerciat 62 
Nero (római császár) 282 
Nestroy 151 
Neuber, Ulrich 270-271 

Neugebauer, Rosamunde 480 
Neumann Ede 474-475 
Neumann (hibásan: Naumann!), Ursula 505, 

510 
Neuschlosz Marcel 183 
Ney J. Jenő 468 
Niemeyer, Max (kiadó) 246 
Nicolaus de Lyra 377 
Nicolaus quondam Nicolai de Ganawicz (1. 

még: Niklas von Gonowitz) 257 
NiczkyPál31,41 
Niermeijer, J. F. 195 
Niklas von Gonowitz (1. még: Nicolaus 

quondam Nicolai de Ganawicz) 258 
Niksic, Boris 443 
Nipszyc, Mikolaj 452 
Nittray János 485 
Nobel Iván 525 
Nobel-bizottság 223 
Nogarola, Isotta 372 
Nopcsa Ferenc 210 
Nordmann (Rumpelmaier), Johannes 502-

504 
North, Francis 198-199 
Nostitz, Hermann 540 
Nóvák László 515 
Nóvák Mihály 296, 301-302 
Nóvák Miklós 304 
Nozdroviczky István 489 
Nunkovits György 31,41 
Nunkovits János 31 
Nussbächer, Gernot 243-245 

Nyárádi Gábor 526 
Nyári István, bedegi 484 
Nyári Krisztina 489 
Ny ás Demeter 535 
Nyéki Vörös Mátyás 491 
Nyerges Judit 27 
Nyomárkay István 524 

Ocovsky, Frantisek Augustin 120 
Odüsszeusz 209 
Oemler, Georg (Aemylius, Georgius) 74,76 
Ojtozi Eszter 523, 533-534 
Okál, Miloslav 76 
Okolicsányi Elek 16 
Okolicsányi Pál 163 
Oláh Miklós 285, 288, 460, 535 
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Oldfather, W. A. 273 
Oldoino, Augustino 358 
Oltványi Ambrus 338 
Oltványi Imre 338 
Orbán Péter 388 
Orczy 66 
Orczy Lőrinc 379 
Orczy testvérek 68 
Orosz Zsigmond 28 
Orsolya, Szent 455-^156 
Ortvay Tivadar 445, 452 
Osiander, Andreas 269-270 
Osinger János 469, 473 
Ostphy Miklós 355 
Osvaldus de Lasko 1. Laskai Osvát 
Oszmán-dinasztia 449 
Ötlet, Paul 230 
Otmar Bálint (nagyszombati nyomdász) 300 
Otmar, Silvan (augsburgi nyomdász) 300 
Ottlik Géza 463 
Ottó de Vg (?) 263 
Ottokár, II. (Pfemysl; cseh király) 261-262 
Ovidius 390 

Őszi Kornél 477 
Ötvös Benedek 132 
Ötvös Péter 134, 514 
Őze Sándor 450 

P. J. (=?) 94 
Paczolay Gyula 524 
Padányi Bíró Márton 164, 533 
Paep, Johannes 296, 301 
Pajdussák Mátyás 45-47, 54 
Pájer Imre 520 
Pajkossy György 253 
Pajor Enikő 516 
Pajor Gáspár 520 
Paksi (Paxius) Cornaeus Mihály 440-442 
Pál, Szent (apostol) 267, 273, 279, 359 
Pál, IV. (pápa) 72 
Pál Vince 241 
Páldi Székely János 94 
Pálffy kancellár 66 
Pálffy Teréz 1. Erdődy Jánosné 
Palkóvits Mihály 381 
Palócz László 467 
Pálóczy család 373 
Pálóczy György 356 

Pálóczy Imre 356 
Pálóczy Mátyus (= Máté) 356 
Pálóczy Péter 356 
Pályi Ede 468 
Pándi Pál 204 
Pándy Tamás 520, 523 
Panizzi 232 
Pannonius Kristóf 1. Lippai Kristóf és Preyss 

Kristóf 
Paoli, Betty (Glück, Barbara) 149, 158-

159, 161 
Pap József 96 
Pap Zoltán 468 
Pápai István 204 
Pápai Páriz Ferenc 71, 73, 243 
Papp Júlia 204-210 
Papp Levente 516 
Papp Zsuzsanna 516 
Paradin, Claude 17, 120 
Pafez, J. 539 
Partiba, Andrea 451 
PaschgallAdolf39 
Passionei, Domenico 29, 32 
Pastey (Pastay?) Tóbiás 484 
Pataki Sámuel 207 
Pataky Lajosné 190 
PathaiJ. 201 
PaulayEde 186 
Pauler Gyula 261 
Pauler Tivadar 188 
Pauli Stennarius István 138, 142-143 
Paulik Ágnes 515 
Paulsen, Friedrich 269 
Paulus Reinhardus 296 
Paur Iván 193 
Pavercsik Ilona 105,499-500, 518-519,524 
Pázmány Péter 2, 203, 286, 483-484, 486-

491,501,517,524,535 
Peacham 17 
Péczeli József (komáromi lelkész) 66-67, 

92, 94, 222, 333-334, 379-380, 384 
Péczeli Józsefbe 333 
Péczely József (akadémikus) 334, 344 
Pecsevi 449^150, 459 
Pécsi Lukács 120, 286, 288, 301, 433 
Peikardt, Franz 37-40 
Peisner Ignác 473, 475 
Pejachevich gróf 386 
Pelbartus de Temesvár 1. Temesvári Pelbárt 
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Pelius, Johannes 1. Calacyay János 
Penke Olga 166 
Péntek Ferenc 477 
Perczel Mór 468 
Perecz László 520 
Perei Zoltán 518 
Pereira-Arnstein, Henriette 511 
Perényi 193 
Perényi család 71, 74, 373 
Perényi Gábor 72-73 
Perényi Imre 120 
Perényi Péter 73-74 
Perger Péter 514-526 
Perger, Anton Ritter von 502-504 
Perich János 41 
Perjés Géza 445-446 
Perl Viktor 176-177 
Perotti, Niccolo 372-373 
Perpeet, Wilhelm 85 
Pertinger Kristóf 22 
Pesty Frigyes 193 
Petényi Salamon 338 
Péter, Szent (apostol) 257 
Péter, Nagy (orosz cár) 524 
Péter (váci püspök) 353 
Péter Jenő 100, 102 
Péter László 521 
Péterfi József, Kibédi 344 
Péteri Takáts József 379 
PéterkaJózsef379 
Petessy Gyárfás 135 
Pethe Ferenc 95, 97-98 
Petit-Dutaillis, Charles 194-195 
Petneki Anna 65 
Petőfi Sándor 235, 238, 241, 338, 529-

531 
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia 338 
Petrachich Károly 484 
Petrarca 313-314 
Petreius (nürnbergi nyomdász) 272 
Petrenková, Emília 305 
Pétri, Adam 458 
Petrik Géza 30, 177,534 
Petrovics Péter 74 
Petrovits István 381 
Petrőczy Kata Szidónia 84 
Petrus Lichtenstein 296 
Petz Lipót 147 
Pexenfelder, Michael 10, 14, 20, 22-24 

Peypus, Friedrich 269-270 
Pfeiffer Ignác 184 
Pfeiffer, Nikolaus 262 
Pferschy, Gerhard 262 
Phaedrus222, 531 
Piatnik Lajos 102 
Pichler 93 
Pichler Zsigmond 473 
Pichler, Karoline 158 
Picinelli, Filippo 10, 16-17, 20, 23-24 
Pictet, Benedict (Piktétus Benedek) 84, 87 
Pietrasanta, Silvestro 11, 20, 23 
Pigafetta, Marco Antonio 459 
Pigault-Lebrun, Guillaume 127, 129-130 
Pilinszky János 338, 526 
Pilinyi Péter 517-518 
Pineda, Joannes de 23 
Pintér Jenő 462 
Pirchegger, Hans 258-259, 261 
Pirityi Sándor 465, 470, 476 
Piry Cirjék 349 
Pisan, Christine de 314 
Pitinger Ferenc 488 
Pitroff Gyula 475 
Pixérécourt, René Guilbert de 128 
Planitz, Hans 195 
Plantinus, Christophor 120 
Piazza, Benedictus 35 
Pleidell Ambrus 191-192 
Ployer kisasszony 53 
Pócsi Katalin 162-174 
Podhoránszky (lőcsei nyomdász) 55 
Pogány György 476 
Poggio Bracciolini 372-373 

- Pók Lajos 185 
Pokorny, P. R. 539 
Polányi Károly 189 
Polgár Tamás 523 
Polgár, Ladislaus 2 
Politzer Adolfné, özv. 102 
Poliziano, Angelo 273, 276, 278, 280-281, 

283-284 
Pollack Mihály 151 
Polner Andrea 523 
Polner Krisztina 523 
Polyphemos 209 
Pomeau, René 162 
Pomey, François Antoine 14, 22-23 
Pompadour, Madame de 62 
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Pontanus, Jacobus 21-23 
Popély Gyula 238 
Pór Edit 516 
Porcellio 372 
Porteman, Karel 7 
Porto Emánuel (rabbi) 280 
Porzsolt Kálmán 467, 473 
Pósa Lajos 107 
Pósaházi János 493-494, 499-501 
Possidius 38 
Postma, F[erenc] 492-493 
Potyondi László 384 
Praem, O. 539 
Pragner Ferenc 24 
Praheim, Vilheim de 486 
Pratt, Dana J. 357 
Pray György 333 
Préchac, Jean 124-127, 130 
Prechtler, Johann Ottó 159-160 
Prépostváry Bálint 431 
Prévost abbé 67, 127 
Preyss Kristóf (Christophorus Pannonius) 

70, 74-76 
Pribely, FrantiSek 119 
Prinsep,J. 389, 391-393 
Priszter Szaniszló 524 
Prixner Godfréd 96 
Prohászka Lajos 447 
Pseudo Diogenes 535 
Puffendorf 60 
Pukánszky Béla 146-149, 152-153, 446-

447, 453-458 
Pulszky Ferenc 118-119, 151, 158, 175, 

180,189,526 
Purjesz Lajos 184, 189 
Puskin, Alekszandr Szergejevics 122 
Putnik, Josip 322 
Pückler-Muskau, Hermann von 158, 160 
Püski Sándor 525 
Pyrker 148, 159 
Pyrker János 158 
Pyrker László 151, 161 

Querck, Ignatius 14, 22-24 
Quintillianus 390 

Rabenau, Konrad von 114, 295 
Racine, Jean 379 
Rácz István 450 

Rácz Lajos 521 
Rácz Vilmos 101-102 
Ráday család (Rádayak) 41 
Ráday Gedeon 54, 56, 333 
Ráday Pál (a kuruc kancellár) 163 
Ráday Pál (lapszerkesztő) 471, 475 
Radecius, Valentinus 133, 141-142 
Radnai József 516 
Radnóti József 475 
Radó Károly 477 
Radó Sámuel 476-477 
Radvani, Hadrián 119 
Raffaello 479 
Raies Péter 385-386 
Raimund 503 
Rajcsányi János 14-16 
Rajié, Jovan 323 
Raj ner Márton 139 
Rákóczi Ferenc, I. (választott erdélyi feje

delem) 123, 126 
Rákóczi Ferenc, II. (erdélyi fejedelem) 128 
Rákóczi György, I. (erdélyi fejedelem) 242-

244, 488 
Rákóczi György, II. (erdélyi fejedelem) 122, 

243 
Rákóczi Zsigmond (erdélyi fejedelem) 431 
Rákosi Jenő 406, 468 
Rákosi Mátyás 251 
Rakovszky István 180 
RanschburgPál338 
Rapaics Raimund 45 
Ráskay Gáspár 445-446 
Rásonyi László 253 
Rát Mátyás 92 
Rátay Egyed 28 
Ráth család 402 
Ráth György 293, 402 
Ráth Gyula 413-414 
Ráth Károly 193 
Ráth Mór 402-413 
Raum Frigyes 517 
Rautenstrauch (császári biztos) 378 
Ravasz Boriska 164 
Ravasz László 100, 102 
Rayman János 521 
Rázsó Gyula 458 
Rédey Tivadar 462 
Reguly Antal 349 
Reiberstorffer, Dániel Friedrich 502-504 
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Reinzer, Franciscus 23 
Rejtő Jenő 100 
Reményi Endre 476 
Rényi Károlyné, özv. 102 
Rétfalvi Gábor 517 
Reuber generális 431 
Reuchlin, Johannes 267 
Reusner, Nicolaus 10-11, 17, 22-24 
Reuter, Paul Ludwig 464 
Révai 524 
Révai Miklós 28, 32 
Révai Mór János 413 
Révai Péter 484 
Révész Béla 225-226 
Révész Géza 338 
Révész Imre 446 
Révész Kálmán 493-494, 499 
Réz Henrik 147 
Réz Pál 162 
Rhédey Ferenc (erdélyi fejedelem) 500 
Richelieu 67, 121 
Richelius, Vendelinus 136 
Ricoeur, Paul 81 
Riedl Károly Ágoston 518 
Riha, Kari 504-505 
Rikesz Mihály 485 
Rimai vagy Rimay János 2, 489 
Ring Adorján 343 
Ripa, Cesare 17,23-24 
Ripa, Lucas 372 
Rippl-Rónai József 521 
Rishi, Veda Vyása 391 
Ritoókné Szalay Ágnes 206, 249, 355, 372-

374 
Riva, Giuseppe 29 
Rivarol 62 
Rivière, Jean Pierre-Henri Benjamin 359 
Róbert Károly 1. Károly Róbert 
Robert, Anjou 368 
Robertson, A. 394 
Robertson, W. 394 
Roedl,Urban511 
Rollin Károly 93 
Rolly József 65 
Román (halicsi fejedelemfi) 261 
Rómer Flóris 206, 345-347, 350 
Romsics Ignác 238 
Róna Lajos 467 
Róna-Tas András 515 

Rónay László 521 
Rosenberg (párizsi műgyűjtő) 359 
Rosenberg Lajos 178-179 
Rosenberg Leo 178 
Rosenthal (müncheni antikvárius cég) 264-

265 
Rosenthal Mór 474 
Rosenthal Sámuel 147 
Roska Márton 338 
Rosnyai János 201 
Rossi (könyvkereskedő) 358 
Rossi, Giovanni Vittorio 358 
Rosti Antal 486 
Róth András 525 
Roth, Paul 454 
Rothacker, Erich 85 
Rothkrepf Gábor 1. Mátray Gábor 
Roting, M. 269 
Rouse, Mary A. 352-353 
Rouse, Richard H. 352-353 
Rousseau, Jean Jacques 60, 62, 66-67, 

90 
Roussel, Claudius a 431 
Royer Antal 535 
Rozmán Erik 446, 450 
Roznai Zoltán 248,415, 540 
Rozványi Vilmos 225 
Rózsa György 115, 230-233, 249, 253-

255,515 
Rózsa Mária 516, 520, 524, 530 
Rózsaági Antal 177 
Rozsnyai János 499 

- Rozsondai Béla 395-401 
Rozsondai Béláné 1. Rozsondai Marianne 
Rozsondai Marianne 111-114, 249-250, 

260,285-306,354,519 
Rubigally Pál (Rubigallus Paulus, Pan

nonius) 76 
Rubovszky Kálmán 515 
Rudas Izsó 474 
Rudas Zoltán 189 
Rudnay Sándor 535 
Rudolf, II. (Habsburg; német-római csá

szár és I. sorszámmal magyar király) 431, 
480 

Rue, Charles de la 21, 23 
Rumpelmaier 1. Nordmann, Johannes 
Rumy Károly György 52, 148 
Ryantová, Marie 525 
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Saavedra Fajardo, Diego de 9-10, 16-17, 
20, 23-24 

Saccon, Jacobus 304 
Sadoleto (pápai államtitkár) 447 
Safárik,PavolJozef453 
Sáfrán Györgyi 95, 338 
Sági Ferenc 523 
Saint Evremond 60 
Sajó Aladár 467 
Saktorová, Helena 119, 305 
Salamov, Variam 537 
Salgó Ágnes, W. 70-77, 250, 266-284 
Sallai István 486,488-489, 526 
Salutius 1. Saluzzo 
Saluzzo, Angelo (Salutius, Angelus) 358, 

360 
Saluzzo, Giovanni Battista (Salutius, Jo

hannes Baptista) 358, 360 
Salzmann, Christian 92-93 
Samarjai Jó Márton 142 
Sámbár Mátyás 493-494, 499, 501 
Sambuci, Johannes 296 
Samu János 493 
Sámuel (próféta) 218 
Sancroft, William 198, 200 
Sancta Clara, Abraham a 17 
Sándor, Nagy (= III. Alexandrosz; make

dón király) 430 
Sándor (szabolcsi ispán) 116 

, Sándor István 91,494 
Sándor Lipót (Habsburg-Lotharingiai; ná

dor) 64-65, 68 
Sándor P. Tibor 520 
Sandt, Maximilian van der 14-15 
Sánta Gábor 526 
Sanudo, Marino 451-452 
Saphir Mór Gottlieb 154 
Saphir Zsigmond 145, 148, 153-154, 161 
Sarbak Gábor 234-235, 534 
Sári Mihály 515 
Saria, Balduin261 
Sárközy Péter 27-28 
Sárosi Gyula 273, 277-278 
Sársitzky Mihály 379 
Sartorius, David 298 
Sas Ede 107, 474 
Sassetta (a szövegben: Sasetta; eredeti ne

vén: Stefano di Giovanni) 368 
Saul 168 

Savoia, Fazio di 451 
Savoyai Jenő 127-128 
Scarlatini, Octavio 17 
Schäffer Kristóf János 486 
Scharf József 465 
Schedel Ferenc 1. Toldy Ferenc 
Schedius 148 
Schehovits János 381 
Scheible, H. 276 
Scheicher, Elisabeth 208 
Schelegel 159 
Schelling, Friedrich 344 
Scherer, Eugen 118 
Scheuchzer, Johann Jakob 210 
Scheurl, Christoph 269 
Scheyrer, Ludwig 502-504 
Schiltpacher János György 485 
Schlosser, Christine 530 
Schlosser, Julius von 208-209 
Schmidl Jakabné, özv. 102 
Schmidt, Adalbert 159 
Schmidt, Gerhard 358 
Schmidt, I. J. 393 
Schmidt, Jakob 458 
Schmidt József 393 
Schmidt-Biggemann, Wilhelm 83, 86-87 
Schneider, Karin 246-247 
Schnorr von Carolsfeld, Franz 74 
Schoenborn, Peter A. 513 
Schoner, J. 269 
Schoonhovius 17 
Schöflin Aladár 189 
Schön István 175-190 
Schönherr Gyula 169 
Schönmann W. Vilmos 473 
Schönvisner István 207 
Schrauf Károly 73-74 
Schröder, Richard 196-197 
Schrökl, Matthäus 378 
Schröter, F. C. G. 393 
Schubert, Franz 152 
Schulek Frigyes 151 
Schultz (kassai nyomdász) 499-500 
Schulz, Christian 93 
Schunke, Ilse 114 
Schupanzigh András Frigyes 28, 32-34, 

42 
Schuth János 241 
Schwand(t)ner János György 41, 333 
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Schwarzenberg család 511 
Schwarzenberg, Friedrich von 158-160 
Schwimmer Sándor 476 
Schyrmer, Joannes 142 
Scipione, Jacopino da 368 
Scitovszky János 536 
Sebald, Szent 268 
Sebestyén Géza 253 
Sebestyén György 149-150 
Sebestyén Mihály 522 
Sebők Marcell 357 
Segna, Jacomo da 452 
Seidl, Johann Gábriel 159-161 
Seidler, Andrea 525 
Seifert Alfréd 102 
Seikh Ali Dede 449 
Seipp, Christoph 57 
Sellyei Nagy Ignác 31, 42 
Semmelweis Ignác 240 
Seneca, Lucius Annaeus 273 
Sengle, Friedrich 504 
Sényi Pál 477 
Sephine (álnév) 158 
Servét Mihály 143,422 
Sgalitzer Gyula 188 
Shakespeare 406, 412, 414 
Sidlovsky, E. G. 539 
Sigray Ferenc 490 
Sík Sándor 338 
Siklósi Mihály 73 
Siklóssy (hibásan: Siklóss) László 465, 

473, 476-477 
Sikos István 387 
Simái Kristóf 211 
Simái Ödön 462 
Simén Domokos 132-133, 138-139 
Simeon, Gabriel 120 
Simler, J. 440 
Simon Ferenc 522 
Simon Györgyi 256 
Simone Martini 368-369 
Simonfay Sándor 102 
Simor János 349, 536 
Sinai Miklós 333 
Singer (strassburgi „lapkiadó") 464 
Singer és Wolfner (kiadó) 100, 223, 225, 

227 
Singrenius, Johannes (bécsi nyomdász) 447 
Siniarska-Czaplicka, Jadwiga 420 

Sipos Gábor 139, 144 
Sirisaka Andor 463 
Sisa József 522 
Sisu Miklós 189 
Sittig, Wolfgang 258-259 
Skaliczki Judit 522 
Skultéty Csaba 518 
Skultety Mihály 381 
Slowacki, Piotr 433, 439 
Sluis, J. van 492-493 
Smiőiklas, Tadeus 196 
Smodits János 379 
Sokcsevits Dénes 453 
Soltész Adolf 184 
Soltész Erzsébet 270 
Soltész Zoltánné 106, 114, 301-302, 418, 

421,428-429,432,435-436 
Solymássy E. Oszkár 474,476 
Sólymos László Silveszter 523 
Solymosi László 517 
Solymosi Mihály 132 
Solymossy Sándor 459,462 
Sólyom Jenő 453, 524 
Sombori Ferenc 1. Zsombori Ferenc 
Somló Dezső 100 
Somlyai Miklós 293, 302 
Somlyó Zoltán 526 
Somogyi Károly 520, 526 
Somogyváry Gyula 102 
Somorjai Gabi 516 
Somos Elemér 238 
Soós István 147,241 
Sölndner Gáspár 485 
Sörös Pongrác 444 
Sőtér István 43, 69, 338 
Spaiser 109, 111 
Spangeberg, Everardus 133 
Spielberg 515, 517, 519-520 
Spielenberg Ferenc 53-54 
Spinoza, Baruch 162 
Spira György 151 
Spisiak, Ján 239 
Spork, Johann 125 
Stalle, Jean de 309 
Stamm, Heide 357-358 
Stanhoferi, Caspar 296 
Stanislaides Dániel (Stanisladtes) 386-387 
Starr, Gerge 357, 369 
Staud Géza 24 
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Stegmann, Joachim, ifj. 132, 135, 138, 141— 
142 

Stein, Marcus Aurelius 392 
Steindl Imre 240 
Steinhofer Károly 402, 404 
Steinschaber, Adam 308, 315, 319 
Stelzhammer, Franz 502, 504 
Stenftleben, Joannes 14,23 
Stengel, Georg 10-11, 14 
Stephen, Leslie 162 
Sterbini, Giulio 359 
Stern Bernát 474 
Stettner (Zádor) György 337 
Stielly Gyula 180 
Stielly Károly 147 
Stifter, Adalbert 149, 152, 158-159, 161, 

501-505,509-513 
Stifter, Amália (Adalbert özvegye) 513 
Stirban, Sofia 242-243, 245-246 
Stock, Jordan Simon 33, 38 
Stojkovié, Anastasija 323, 330 
Strasser Ferenc 102 
Strasser Lipót 102 
Stratimirovié, Stefan 320-330 
Strausz Adolf 473 
Strelka, Frantisekll9 
Strelka, Vojtechll9, 305 
Stromp László 71 
Sturm Albert 473 
Stürmer, Wolfgang 458 
Sucquet, Antoine 14-15 
Suetonius, Caius Tranquillus 461 
Sully 67 
Sumonyi Zoltán 190 
Supka Ervin 464, 472 
Supka Géza 185, 189-190 
Supka Magdolna, B. 518 
Susruta 392 
Swift, Jonathan 67 
Swieten, Gottfried Van 378 
Sylvester András 521 
Sylvester János 266, 268, 283 
Symon Darwas de Hanwa 352, 355 

Szabó András 517, 524 
Szabó B. István 521 
Szabó Béla 525 
Szabó Botond, G. 87 
Szabó Dénes 342 

Szabó Dezső 241, 443 
Szabó Ervin 189 
Szabó Ferenc 520 
Szabó Flóris 20 
Szabó István 518 
Szabó József 341 
Szabó Júlia 118, 396, 401 
Szabó Károly 70, 200, 493-494, 499 
Szabó Lajos 491 
Szabó Lőrinc 338 
Szabó Miklós 134, 211 
Szabó Pál 119 
Szabó Sámuel 348 
Szabolcs Bálint 473 
Szabolcsi Bence 338 
SzaiczLeó217 
Szajbély Mihály 515 
Szakács Béla Zsolt 357 
Szakály Ferenc 445,463 
Szakasits Árpád 225-226 
Szálai Zsuzsa 533-534 
Szalárdi János 492^193 
Szalatnai Rezső 238 
Szalay Ágnes 1. Ritoókné 
Szalay Imre 524 
Szalay Károly 188 
Szalay László 146, 322-323, 345, 526 
Szalay Mihály 468 
Szálka Irma 70 
Szálkai László 535 
Szállási Árpád 520-521, 524, 526 
Számmer Mihály 518 
Szamosközy István 431^432 
Szamuely Tibor 224 
Szana Tamás 188,412 
Szanriczky Eleonóra 489 
Szántó Béla 473 
Szántó Tibor 106, 236 
Szapolyai György 459 
Szapolyai János 1. János, Szapolyai 
Szarka János 333 
Szarka László 238 
Szász Ferenc 239-241 
Szász György 355 
Szász Károly 406, 414 
Szász Menyhért 475 
Szászudvari István 1. Udvari István 
Szathmári Mihály 207 
Szathmáry Károly, P. 388,463 
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Szathmáry P. Károly 1. Szathmáry Károly, P. 
Szatmári Mór 468 
Szatmárnémeti Mihály 76 
Szauder József 27, 29, 32, 36,212 
Szebeni János 487 
Szebeni Roth Keresztély 204 
Széchenyi család 320 
Széchényi Ferenc 212, 229, 320-323, 328-

330,385,491 
Széchenyi István 189, 331, 337, 343, 396, 

403, 444, 462 
Szécsény (1793-ban ifjú gróf = Széchenyi 

István?) 386 
Szecskó Károly 532-533 
Szegedi Kis István 72, 76 
Szegedi Lénárd 31 
Szegedi Lőrinc 421-424, 442 
Szegedy-Maszák Aladár 238 
Székely Aladár 189 
Székely Artúr 189 
Székely Béla 473 
Székely György 192 
Székely István 430 
Székely Samu 444 
Szekér Aloysius Joachim 91 
Szekeres János 185 
Szekfü Gyula 338, 443, 521 
Székhelyi Miklós 489 
Széky Endre 520 
Széky Péter 178 
Szelepcsényi György 94, 535 
Szelestei N. (= Nagy) László 27-42, 82, 

108-111, 115 
Szelinczki György 280 
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona 337 
Szemző Piroska 95, 145, 147, 149, 159, 

513 
Szenczi A. Pál 200 
Szenczi Molnár Albert 479-480 
Szendrei 205 
Szendrei Janka 517 
Szendrey Júlia 1. Petőfi Sándorné 
Szendrey Zsigmond 459-460 
Szenes Mór 476 
Szent-Györgyi Albert 521 
Szentgyörgyi Gergely 12 
Szent-Iványi Béla 89 
Szent-Iványi Gábor 238 
Szentiványi Károly 468 

Szentiványi László 91 
Szentiványi Markos Dániel 137, 142-144 
Szentmarj ay 66 
Szentmártoni Bodó Bálint 142 
Szentpéteri István 201 
Szentpétery Imre 193, 234-235, 338 
Szepsi Laczkó Máté 431 
Szerdahelyi Sándor 468 
Szerémi György 448, 459, 461 
Szigligeti Ede 152 
Szíj Rezső 518 
Sziklay László 162 
Szikszai Hellopeoeus Bálint 418 
Szilády Károly 530-532 
Szilágyi Ferenc (irodalomtörténész) 53, 190, 

336,389 
Szilágyi Ferenc (másik) 164 
Szilágyi Gy. Miklós 474 
Szilágyi Jenő 468 
Szilágyi Márton 520 
Szilágyi Mihály 386, 459 
Szilágyi Sándor 402^103,406,409 
Szili Katalin 109 
Szily János 522 
Szily Kálmán 337 
Szinnyei József 56, 72, 82, 204, 207, 212, 

302, 332, 399,405-406, 411, 440 
Szirmay Antal 524 
Szirmay Tamás 488 
Szirmay Tamás Antal 55 
Szita Sarolta 77-80 
Szittyay Dénes 458 
Szivi Józsefné 523 
Szlemenics Pál 344 
Szokoly Viktor 188 
Szókratész 278 
Szolakzáde 448, 450 
Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics 537 
Szomaházy István 468 
Szombathi, Johannes 295 
Szomory Dezső 462-463 
SzondyPál535 
Szonkolyi László 486 
Szontagh Gusztáv 151 
Szophoklész 531 
Szóró Ilona 525 
Szovák Kornél 115,234 
Szögi László 373 
Szöllősi Jenő 474 
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Szőlősi Mihály 200 
Szőnyi Benjámin 93 
Szőnyi, György E. 1 
Szörényi László 28 
Szőrös Jánosné, özv. ifj. 133 
Sztankovics János 381 
Sztáray Antal 64 
Sztáray János-Fülöp 64 
Sztáray Magdolna 67 
Sztáray Mihály 44-45, 54-56, 63-69 
Sztáray Mihályné Esterházy Eleonóra 68 
Sztobaiosz, Ioannész 273, 282 
Sztripszky Hiador 526 
Sztrókay Kálmán 189, 224 
Szulejmán (szultán) 448-449, 455, 459 
Szulyovszky Menyhért 52-53 
Szurmay Sándor 445 
Szuromi 83 
Szűcs Jenő 192,261 
Szydlowiecki, Krysztof 449 

Tábori, George 530 
Tacitus, Publius Cornelius 390 
Tágén Mihály 379 
Takács Béla 499 
Takács Éva 98 
Takács J. Ince 521 
Takáts Sándor 39, 379, 431-432 
Takó Edit 524 
Talabér László 489 
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de 

307 
Tamás, Aquinoi Szent 47, 354, 535 
Tamási Áron 239 
Tamkó Sirató Károly 338 
Tántsits Ignác 66 
Tápai Szabó László 107 
Tardi György 431-432 
Tardy Lajos 207, 459 
Tarkányi Béla 463 
Tarkavágisa, Premchand 391 
Tarnai Andor 27, 29, 137, 212, 336 
Tarnóc Márton 492 
Tarr Mihály 387 
Tasi József 521 
Tasnádi Péter 430, 432, 434 
Tasner Géza 337 
Tattenbach, Erasmus („Tettenbach, Katten-

bach") 123, 126 

Taurinus István 205 
Tekelija, Sava 330 
Telegdi Miklós 120, 285-288, 292-293, 

300-302, 304-305, 535 
Telekessy Imre 430 
Teleki Blanka 95 
Teleki József (a koronaőr) 222, 331-333 
Teleki József (az MTA elnöke) 331, 350 
Teleki László 333, 526 
Teleki Pál 444, 470 
Teleki Sámuel 333 
Telemachos 89 
Temesi József 523 
Temesvári Miklós 354 
Temesvári Pelbárt 375-376 
Templinus 535 
Térbe Lajos 450 
Terentianus (a szövegben: Terentius) Mau-

rus 77 
Terentius Christianus 132 
Térjék József 389, 393-394 
TerplánZénó 516 
Tertullianus210 
Tesauro, Emmanuele 23-24 
Tettenbach 1. Tattenbach, Erasmus 
Tettey Nándor 404 
Thalberg, Sigismund 161 
ThanMór 179 
Thelegdy család 440 
Thelegdy (IX.) János 440 
Thelegdy (VII.) Miklós 440 
Thelegdy (VII.) Miklósné Lossonczy Fru

zsina 440 
Thelegdy (VIII.) Miklós 440 
Thewrewk József 349 
Thienemann Tivadar 446 
Thomas de Hiberna 352 
Thordai János 266, 280-284 
Thoroczkay (Thoroczkai) Mihály 132 
Thoroczkay István 134 
Thököly Imre 121-130 
Thúri Mátyás 440-441 
Thuróczy János 115, 455^156, 519 
Thury Etele 71, 432 
Thury György 460 
Thury József 448^50, 459 
Thury Zoltán 107 
Thurzó Elek 450 
Thurzó György 305,484, 488 
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Tilkovszky Lóránt 150, 238 
Tímár Árpád 209 
Tímár Miklós 189 
Tímár Szaniszló 475 
Timkó György 518 
Tisza István 223-224, 228, 444 
Titius, Dávid 486 
Titl István 181 
Titus (Szt. Pál tanítványa) 267 
Todoreszku Gyula 280, 292, 296, 491 
Todoreszku Gyuláné Horváth Aranka 292, 

296,491 
Toldy (Schedel) Ferenc 146-147, 149, 151, 

240, 266, 286, 333-336, 338, 342-343, 
345-346,348-350,531 

Tolnai Gábor 163, 165,386 
Tolnai, Matthäus 524 
Tolnai Vilmos 463 
Tomentsek János 94 
Tomicki, Piotr 452 
Tomori Pál 445, 447^48, 450, 459 
Tompa Mihály 412, 414, 531 
Tónk Sándor 133-134, 139 
Torda István 165 
Tordai János 142 
Tordai Sámuel 92 
Torockai Máté 143-144 
ToSnerová, M. 539 
Tótfalusi Kis Miklós 106, 243 
Tóth Aladár 102 
Tóth András 253 
Tóth Béla 94 
Tóth család 537 
Tóth Ferenc (soproni diák) 386 
Tóth Ferenc (egyháztörténész) 522 
Tóth István 287, 525 
Tóth Judit, D. 108-110 
Tóth László 514-515 
Tóth Lászlóné 523 
Tóth Péter 524, 526 
Tóth Viktor 536-537 
Tóth Zoltán 338 
Tóth Zoltán, 1.251, 399 
Tóth-Orowan Lóránt 519 
Tournelle, Thérèse Desfaigny de la (Sztá-

rayné) 64 
Townson (angol utazó) 47-48 
Toynbee, Margaret R. 368-369 
Tököly Száva 1. Tekelija, Sava 

Töltényi Szaniszló 462 
Tömörkény István 107 
Török Bálint 445 
Török Ella 475 
Török Gyöngyi 250, 357-372 
Török Mihály 417-419, 421, 425 
Török Pál 458 
Török Petra 525 
Török Sophie 1. Kazinczy Ferencné 
Traianus, Marcus Ulpius 205 
Trattner (kiadó) 147, 240, 531 
Trattner János Tamás 97, 148 
Trattner Mátyás 148 
Trausch, Joseph 205, 207-208 
Trautmann, René 504 
Trautson, Johann Joseph 33 
Trautwein, Gregorius 37-40, 42 
Trefort Ágoston 188, 406, 408 
Trenard, Louis 168 
Trencsényi István 489 
Trencsényi-Waldapfel Imre 447 
Trenken, G. 222 
Trepka András 446 
Trockij 224 
Trócsányi Zoltán 98 
Trotzendorf, Valentin 74 
Troyer, A. 392 
Tsai-Lun519 
Tsép Bálint 142 
Túri Béla 468 
Turnour, G. 392 
Turzó Ferenc 90 
Türr István 175, 186 
Türsch, Johann David (kassai nyomdász) 

500 
Tüskés Gábori, 19,461,518 
Tüskés Tibor 526 
Typotius, Jacobus 17, 20, 23 

Udvari (vagy Szászudvari) István 73 
Udvari István 524-526 
Ugróczi Ferenc 518 
Uhl Sándor 181 
Újvári Péter 476 
Ulászló, I. (Jagelló, magyar király) 452 
Ulászló, II. (Jagelló; magyar király) 287, 

444, 452 
Ulrich (salzburgi érsek) 262 
Ulrich (seckaui püspök) 262 
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Ungnád Dávid 459-460 
Unterkircher, Franz 352-353 
Úsz István 533 

V. V. (=?) 524 
Váczy János 48, 52,212 
Vadász Sándor 477 
Vadé 62 
Vaeck, M. v. 26 
Vaenius 17 
Vahot Imre 146 
Vaisette, Dom Joseph 166 
Vajda Demeter 381 
Vajda György Mihály 538 
Vajda Péter 97 
Valentinus Fontanus 301 
Valeriano Bolzani, Giovanni Pierio 10-

11, 16-17, 19-20,22-24 
Válla, Lorenzo 372-373 
Valmont, Vicomte de 53 
Valovits Ferentz 379 
Vályí (hibásan: Wályi) K. András 95, 382 
Vámbéry Ármin 449, 459 
Vámos György 519 
Vámos Mihály 189 
Van der Noot-né 50 
Vancová, Tatiana 109 
Vanossi Antal 10, 14-16 
Várady Imre 27, 29-30, 33,37 
Várady Zoltán 153 
Várady Zsigmond 183 
Várdai Simon 500 
Várday Pál 285, 535 
Várfalvi Pálfi Zsigmond 140-143 
Varga András 3, 522, 525 
Varga Edit 523 
Varga Emőke 519 
Varga Éva 526 
Varga Imre 77, 211 
Varga Júlia 373 
Vargyes Jenő 475 
Vári Dezső 100, 102 
Varjas Béla 419 
Varjas István 333 
Varjú Zsuzsanna 525 
Várkonyi Ágnes, R. 191 
Várkonyi H. Dezső 338 
Várkonyi Nándor 526 
Várnagy Antal 523 

Varsányi Erika 521 
Varsolczi M. János 142 
Vas István 237 
Vásárhelyi Judit, P. 105, 302, 305 
Vasas Lívia 522 
Vasoli, Cesare 256, 355 
Vasváry Ödön 523 
Vay László 163 
Vayer Lajos 357, 359 
Vazul, Szent 328 
Véghely Dezső 193 
Velenczei Katalin 270 
Velidzsán bég 430 
Veliky János 520 
Velkov 245 
Vencel, I. (Pfemysl; cseh király) 261 
Vér András 350 
Verancsics Antal 285, 460-461 
Verani, Gaetano 20, 23 
Verebély Tibor 183-184 
Veres Endre 338 
Veres Péter 338 
Veresmarti Mihály 483-484,489-491, 535 
Veress Géza 514 
Vergier 68 
Vergilius 272, 390 
Verlaine 237 
Verlenius, Hieronymus 273, 282 
Verner László 474 
Vértes László 525 
Vertse Márta 520 
Vespasianus (római császár) 312 
Veszprémy László 115-117, 234, 534-

536 
Vétsey Ferenc 386 
Vetter, Ewald M. 362 
Vichi, Anna Maria Giorgetti 33 
Vid V. Jeromos 459 
Vietor, Hieronymus (nyomdász) 444 
Vietórisz László 489 
Viga Gyula 526 
Vigyázó Ferenc 491 
Vincartius, Joannes (Vincart) 14, 23 
Vincze György 201 
Vincze József (tévesen: István!) 30 
Vinczil Mátyás 293, 302 
Virág Benedek 96-97 
Virág Jenő 517, 522 
Viskolcz Noémi 478-483 
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Viszocsányi Ferenc 12, 15-16 
Viszota Gyula 337 
Vitálisné Zilahy Lídia 515, 522 
Vitéz János 71, 351 
Vitkovics Mihály 97, 148, 323 
Vizkelety András 249, 256-265 
Vizlendvay József 379 
Vogl, Johann Nepomuk 147, 159, 161 
Voinovich Géza 337-338, 413-414, 462-

463 
Voinovich Gézáné előbb Arany Lászlóné, 

1. ott 
Voisenon abbé 61 
Voit Krisztina 250, 402-414 
Voit Pál 432 
Vojatsek, Charles 238 
VolfGyörgy346,348 
Voltaire, François-Marie Arouet 52, 60-61, 

66-67, 129,162,165-169,171-174,388 
Voragine, Jacobus de 1. Jacobus de Voragine 
Vörös Antal 216 
Vörös Imre 57, 166 
Vörösmarty Béla 337 
Vörösmarty Ilona 1. Széll Kálmánné 
Vörösmarty Mihály 97, 146, 336-337, 340, 

403,412,414,462 

Waczulik Margit 446, 450-451, 454-455, 
459 

Wagner Károly 333 
Wagner, Sylvester 502, 504 
Waldapfel József 210-211, 452 
Waldstein, E. E. 540 
Waldstein-Wartenberg János 395-396, 399-

400 
Wallaszky Pál 333 
Waltherr Imre 343 
Wályi András 1. Vályi K. András 382 
Warr, Cordelia 364 
Wartensleben Vilmos 210-211 
Wéber Simon Péter 216 
Wechel, Andreas 417, 440 
Wehli Tünde 357-358, 517 
Weidenfelder Lőrinc 204-205, 207-210 
Weingand (pesti könyvkereskedő) 51 
Weingand-Eggenberger cég 241 
Weiser Károly 178 
Weisl Jr., Edwin L. (és neje) 359 
Weitenauer, Ignaz 14 

Wekerle László 179 
Weltin, Max 262 
Wenzel Gusztáv 453 
Weöres Sándor 81-82 
Wertheimer család 159 
Wertheimer, Joseph 511 
Wesselényi Ferenc 126 
Wesselényi Miklós 149 
Wesselényi Pál 127 
Weszprémi István 71-72, 333, 524 
Wettendorfer Vilmos 473 
Weyrauch, Erdmann 526 
Whitney 17 
Wiedermann Éliás 487 
Wietoris Jonathan 385-386 
Wigand Ottó 148-149 
Will, Georg Andreas 268 
Willock391 
Wilson, H. H. 391-393 
Winckler Jakab Philipp 485 
Windisch Éva, V. 526 
Windisch Károly Gottlieb 147, 333 
Windischgrätz 402 
Winkler Mihály 348 
Wirzburg, Henri 309 
Wissowaty, Andrzej 140 
Wojtilla Gyula 250, 389-395 
Wolf, Armin 196 
Wolf, Ferdinand 159 
Wolff, Jos. 37 
Wolff, Nikolaus 264 
Wolfner József 100, 223 
Wolgemuth Fülöp 381 
Wranakova Azur 486 
Wuldesdorf, Jakob von (könyvkötő) 354 
Wurzbach, Constans v. 154, 159-160, 

207, 321-323, 396, 502-503 
Wüthrich, Lucas Heinrich 478 

Xenophón389 
Ximenes (katalán püspök) 309 

Yates, Frances A. 480 
Yates, W. 392 
Ybl Miklós 240 

Zabarella, Franciscus de 355, 535 
Zách Alfréd 525 
Zagorski, Christoph 140, 142 
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Zágrábi András 292, 302 
Zahn, Josef 263 
Zay Sámuel 525 
Zbiskó József Károly 30 
Zbukov, N. 420 
Zedlitz, Joseph Christian von 158, 161 
Zelk Zoltán 236 
Zeller Sebestyén 115, 519 
Zelliger, Alojz 120 
Zeltner, Gustav Georg 269 
Zentay Dezső 100 
Zerweg, János Gergely 486, 490 
Zetzner (strassburgi nyomdász) 479 
Zeune, Johann Carl 389 
Zeusz (görög főisten) 272, 278 
Zhuravleva, E. 420 
Zichy Jozefa 1. Csáky Jánosné 
Zichy Mihály 406,414 
Zigán János 386 
Zigány Árpád 476 
Zilahy Károly 404 
Ziman, Andreas 487 
Zincgref, Julius W. 480 
Zinzendorf, Philipp Ludwig 32, 38 
Zinzendorf tanácsos (előbbi atyja) 38 
Zlabinger, Eleonóra 30-31, 33-34 
Zlinszky István 468 
Zolnai Béla 27-28, 32-33, 38, 338 
Zolnai Gyula 350 
Zolnay László 102, 470, 473 

Zoltán József 3 8, 90 
Zoranics László 489 
Zotter, Hans 258, 263-264 
Zoványi Jenő 164, 441, 493^194, 499 
Zöldi Márton 476 
Zrínyi György 429 
Zrínyi Ilona (I. Rákóczi Ferenc, majd Thö

köly Imre hitvese) 121-122, 124-126, 
128-129, 155 

Zrínyi Miklós („a szigetvári hős") 152 
Zrínyi Miklós („a költő és hadvezér") 123, 

381,444,462,519 
Zrínyi Péter 124, 126 
Zvara Edina 522 
Zvonarics Imre 485 

Zsámboki László 525 
Zsámboky (Zsámboki) János 12, 16-17, 

20,22-24,76,301 
Zsedényi Aladár 474 
Zsigmond (Luxemburgi; magyar király) 

116,355-356 
Zsigmond, I. (Jagelló, lengyel király) 444, 

447,450,452 
Zsigmondy Árpádné 429 
Zsilinszky Gábor 100, 103 
Zsoldos Sándor 526 
Zsolt Béla 529 
Zsombori Ferenc (Cántor Sombori Ferenc) 

143 





KNAPP EVA 
Az emblematika oktatásának forrásai a magyarországi 

jezsuita kollégiumokban 

A magyarországi irodalmi emblematika történetét vizsgálva felfigyeltünk ar
ra, hogy a viszonylag szegényes elmélettel szemben egy meglepően gazdag, 
differenciált gyakorlat alakult ki.1 Az elméleti megjegyzéseket is tartalmazó 
első magyar vonatkozású emblémáskönyvek a XVI. század második és a XVII. 
század első felében jelentek meg. Hatásuk azonban az elméletre és a gyakorlat
ra nem vagy alig kimutatható. Ugyanígy az irodalomelméleti munkák emblé
mára vonatkozó megjegyzései is csak áttételesen befolyásolták a gyakorlatot. 
A magyarországi emblematika további fő jellemzői az emblematikus kiadványok 
számbeli növekedésének és a jezsuita kollégiumi rendszer megszilárdulásának 
időbeli egybeesése; a nyomtatványok jelentős részének gyakorlati irányultsága, 
tanító célzata és alkalmi jellege; valamint a redukált formák, a morális-didaktikus-
kegyességi célkitűzés és a verbális részek túlsúlya. Mindez ráirányította a figyel
met a jezsuita emblematika oktatás szerepére az európai törekvések magyaror
szági közvetítésében. A szerény elméleti kezdeményezések mellett a viszonylag 
gazdag gyakorlat csak úgy alakulhatott ki, ha megvoltak azok a közvetítők és 
befogadási feltételek, amelyek biztosították az elsajátítást. Erre utal az is, hogy 
a magyar anyagnak a műfaji, formai és szerkezeti sajátosságok tekintetében 
egyaránt megvannak az európai előképei és párhuzamai. 

Az a megkésettség, ami az ország XVI-XVII. századi történeti, politikai, tár
sadalmi és gazdasági helyzete miatt a dél- és nyugat-európai fejlődéssel szem
ben jellemzi a magyar emblematikát, különösen kedvezett a jezsuita hatások 
érvényesülésének. Figyelembe kell venni azt is, hogy: 

1. Az emblematikus kifejezési formák a XVI-XVII. század fordulóján nem 
voltak ismeretlenek Magyarországon: a régi magyar irodalomban, így például 

KNAPP Éva — TÜSKÉS Gábor: Irodalmi emblematika és emblémarecepció Magyarországon 
1564-1796. = Magyar Könyvszemle (112.) 1995. 142-163.; TÜSKÉS, Gábor - KNAPP, Éva: 
Towards a Corpus of the Hungárián Emblem Tradition (Literary emblematics and emblem-
reception in Hungary 1564-1796). In: European lconography East and West: selectedpapers of 
the Szeged international conférence, June 9-12, 1993. Ed. by György E. SzÖNYi. Leiden-New 
York-Köln, 1996. 190-208. 

2 KNAPP Éva - TÜSKÉS Gábor: Emblémaelméletek Magyarországon a XVI-XVIH. században. 
In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. Szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI 
Gábor. Pécs, 1996. 171-187. 



2 Knapp Éva 

Balassi Bálint, Rimay János és Pázmány Péter munkásságában közvetlen vagy 
közvetett formában közel egy időben jelentek meg az emblematika európai 
elterjedésével. 

2. A rendszeres megjelenés megkésettségét nem az emblematika iránti fogé
konyság hiánya okozta, hanem az alkalomszerű, a szélesebb hatást nélkülöző, 
elszigetelt recepció, melynek fő okai voltak az ország három részre szakítottsá-
ga, egy részének török megszállása és növekvő társadalmi, kulturális elmara
dottsága. 

3. A jezsuita oktatási rendszer Magyarországon akkor szilárdult meg, amikor 
a jezsuita emblémaelmélet és -gyakorlat Európa-szerte virágkorát élte, s a je
zsuiták kiemelt helyet biztosítottak az emblematikának az oktatásban. 

4. A XVII. századi Magyarországon a jezsuita iskolarendszeren kívül kevés 
lehetőség volt közép- és felsőfokú ismeretek elsajátítására; gyermekeiket a pro
testáns nemesség is jórészt jezsuita iskolákban, illetőleg külföldön taníttatta. 

Források 

A történeti Magyarországon 1579 és 1773 között összesen mintegy ötven je
zsuita rendház, kollégium és missziós állomás működött.3 (1. térkép) Ezeken 
a helyeken szervezett oktatás folyt, illetve a diákok és a novíciusok rendszere
sen megfordultak. A XVI-XVIII. században a jezsuiták folyamatosan alapítot
tak rendházakat: a legtöbbet az ország északi és nyugati részében, míg a török 
által tartósan megszállt középső és a protestáns többségű keleti országrészben 
jóval kevesebbet. A XVI. századi alapítások (6 rendház) a járványok, a hadi 
események, valamint a protestáns lakosság jezsuitaellenessége miatt nem mű
ködtek folyamatosan. A XVII. század első és második felében egyaránt húsz
húsz rendház létesült, amelynek következtében megszilárdult a kollégiumi 
rendszer. 1635-től Nagyszombatban jezsuita egyetem működött. Az öt XVIII. 
századi alapítás többsége a Délvidéken és a keleti országrészben jött létre. 

Az osztrák-magyar jezsuita provincia eltörlésekor (1773) a feloszlató intéz
kedéseknek megfelelően leltárba vették a rendházak könyvtárait. Ezeket az ún. 
abolíciós katalógusokat, a történeti könyvtárkatalógusokat4 és a könyvanyag 
jelentős részét Mária Terézia rendeletére az államosított nagyszombati egyetem 
jogutódja, a budai (ma budapesti) egyetem könyvtárába szállították. 

A felhasznált források földrajzi eloszlása jelzi a vizsgálat reprezentativitását. 
(2. térkép) Források a történeti Magyarország egész területéről, összesen 37 
helyről, elsősorban a kollégiumokból állnak rendelkezésre. A források területi 
eloszlása arányosan követi a rendházak sűrűségét: a legtöbb forrás az ország 

3 POLGÁR, Ladislaus: Bibliographia de história Societatis Iesu in Regnis olim Corona Hunga-
rica unitis (1560-1773). Roma, 1957. 

4 Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestinensis. 
Tom. II. Pars 1. Catalogus librorum manuscriptorum. Bp. 1889. 210-220. 
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északi és nyugati részéből maradt fenn. A forrásanyag egyenetlen időbeli meg
oszlását magyarázza egyrészt a rend magyarországi története, másrészt a források 
keletkezésének rendszertelensége. A XVI. századi könyvgyűjtemények közül 
egyedül a kolozsvári könyvállomány egy részének rekonstrukciója áll rendelke
zésre; az 1579-1604 között keletkezett gyűjtemény 490 kötete között azonban 
nincs emblematikus kiadvány.5 A legjelentősebb könyvtárak anyagáról, így 
Nagyszombat, Kassa, Pozsony, Sárospatak, valamint a magyarországi papnö
vendékek bécsi nevelőintézetének, a Pázmáneumnak az egykori könyvállomá
nyáról hat XVII. századi forrás tájékoztat.6 A többi állományjegyzék a XVIII. 
században, jórészt 1773 körül keletkezett.7 

5 JAKÓ Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 
1579-1604. Szeged, 1991. 

6 Catalogus Collegii Tyrnaviensis Societatis Iesu. Saec. XVII. (1632-1690). Budapesti Egye
temi Könyvtár, Kézirattár (BEKK) Jl.; Catalogus novus librorum Collegii Tirnaviensis Societatis 
Iesu. Conscriptus Anno Domini MDCXC. (1690-1773). BEKK J2/1-2.; Catalogus Librorum 
Collegii Pazmaniani sub cura RRdor. Patrum Societatis Iesu Anno MDCLXXXI. Cura ... Georgii 
Daneczy S. I. ... descriptus. BEKK J10/11.; Catalogus Librorum Bibliothecae Collegii Poso-
niensis Soc. Iesu Anno D. 1639. (1639-1663). Eger, Dobó István Múzeum, Kézirattár Nr. 1.; 
Catalogus Librorum Collegii Cassoviensis Societatis Iesu ab anni 1660 Junio. (1660-1682). Bu
dapest, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (OSzKK) Fol. Lat. 23.; Libri ... Jesuitae S(áros) 
Patachini. Anno 1686. die 7 Decembr(is). Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára. Ms. 1227/2.; A pozsonyi, kassai és sárospataki forrásokhoz vö. Magyarországi 
jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Szerk. MONOK Ist
ván, VARGA András. Szeged, 1990. 1-241. 

7 Catalogus Librorum Residentiae Societatis Iesu Thurocziensis ... Anno ... 1704. Magyar Or
szágos Levéltár (MOL) Acta Jesuitica E 152. 22/49.; Catalogus Librorum Residentiae Patakien-
sis. (1707). MOL Urbaria et Conscriptiones E 156. 107/50.; Cathalogus [!] Librorum Collegii 
Ungvariensis. (1707). MOL Urbaria et Conscriptiones E 156. 107=52.; A turóci, sárospataki és 
ungvári forrásokhoz vö. Magyarországi ... I. 1990. 242-282.; Elenchus librorum in Alba-Rega-
lensi exstintu Societatis Residentiae repertorum. BEKK J10/1.; Catalogus Bibliothecae Collegii 
abolitae Societatis Budensis. BEKK J10/2.; Catalogus Librorum abolitae Societatis Iesu Residen
tiae Comaromiensis. BEKK J10/3.; Cathalogus [!] librorum venerabilis Residentiae Eperiessiensis 
abolitae Societatis noviter confectus. Anno D. 1781. BEKK J10/4.; Elenchus Librorum abolitae 
Societatis Collegii Leutschoviensis. BEKK J10/5.; Elenchus librorum in Archivio Residentiae S. 
I. Nagy-Banyensis repertorum. BEKK J10/6.; Elenchus Librorum Bibliothecae Collegii Neozo-
liensis olim Societ. Iesu. Anno MDCCLXXVIII. BEKK J10/7.; Catalogus Librorum in Residen-
tia Abolitae Societatis Iesu ad Sanctum Martinum Posonii adinventorum. BEKK J10/9.; Catalo
gus librorum Bibliothecae Collegii Posoniensis abolitae Societatis Iesu conscriptus Anno 1778. 
BEKK J10/10.; Catalogus Librorum in Bibliotheca Residentiae Exstinctae Soc. Iesu S. N. 
Patakiensis repertorum ... Anno 1773. elaboratus. BEKK J10/12.; Catalogus Librorum in Biblio
theca Posegana existentium juxta praescriptus Rubricas confectus. BEKK J10/13.; Catalogus 
Librorum Bibliothecae Collegii Soproniensis. BEKK J10/14.; Catalogus Librorum in Bibliotheca 
Residentiae Solnensis Patrum antea Societatis reperibilium. BEKK J10/15.; Catalogus Biblio
thecae Collegii Szakolczensis S. I. BEKK J10/16-17.; Catalogus Librorum Bibliothecae Collegii 
condam Soc. Iesu et Domus Probationis Trencheniensis confectus Anno Dni. 1774. BEKK 
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1. térkép: A bejelölt helységek jegyzéke 

1 Bazin (Pezinok) 
2 Belgrád (Beograd) 1612 
3 Besztercebánya (Banska Bystrica) 1648 
4 Brassó (Brasov) 1694 
5 Buda 1687 
6 Eger 1688 
7 Eperjes (PreSov) 1673 
8 Eszék (Osyek) 1688 
9 Esztergom 1687 

10 Fiume (Rijeka) 
11 Gyöngyös 1633 
12 Győr 1627 
13 Gyulafehérvár (Alba Iulia) 1579 
14 Homonna (Humenné) 1613 
15 Kassa (Koáice) 1631 
16 Kolozsvár (Cluj) 1579 
17 Komárom (Komarno) 1624 
18 Kőszeg 1675 
19 Leopoldov (Leopoldov) 
20 Liptószentmiklós (Liptovsky Mikuláá) 1638 
21 Lőcse (Levoöa) 1673 
22 Marosvásárhely (Tírgu Mureç) 1702 
23 Nagybánya (Baia Mare) 1674 
24 Nagyszombat (Trnava) 1561 
25 Nagyvárad (Oradea Mare) 1581 
26 Pécs 1634 

27 Pest 1703 
28 Pétervárad (Petrovaradin) 1694 
29 Pozsega (Pozega) 1699 
30 Pozsony (Bratislava) 1622 
31 Rozsnyó (Roznava) 1656 
32 Sárospatak 1663 
33 Selmecbánya (Banská Stiavnica) 1649 
34 Sellye (Sal'a) 1586 
35 Sopron 1636 
36 Szakolca (Skalica) 1646 
37 Szatmár (Satu Mare) 1634 
38 Szeben (Sibiu) 1692 
39 Székelyudvarhely (Odorhei) 
40 Székesfehérvár 1688 
41 Szepes (Spiaská Kapitula) 1622 
42 Temesvár (Timisoara) 1717 
43 Trencsén (Trenőín) 1647 
44 Trieszt (Trieste) 
45 Turóc (Turcovce) 1586 
46 Ungvár (Uznorod) 1640 
47 Urvölgy (Spania Dolina) 1687 
48 Várasd (Varazdin) 1636 
49 Vrbica (Vrbica) 
50 Zágráb (Zagreb) 1603 
51 Zsolna (Zilina) 1673 

J10/18:l, 2.; Novus Catalogus Bibliothecae Trenchiniensis. BEKK J10/19.; Catalogus Bibliothe-
cae Zagrabiensis Coll. S. I. BEKK Jl0/20-21.; Cathalogus [\] Librorum Domus Missionis Patrum 
abolitae Societatis Bazinii. BEKK J98/1.; Catalogus Librorum in Bibliotheca P. P. Jesuitarum 
Strigoniensium conscriptorum. BEKK J98/2.; Conscriptio Bibliothecae Collegii abolitae Societatis 
Jaurinensis. BEKK J98/5.; Catalogus Societatis Iesu S. Patak. BEKK J98/10.; Cathalogus [!] 
Librorum Residentiae Szatthmár olim abolitae Soc. Iesu. BEKK J98/12a.; Catalogus Librorum 
Bibliothecae Residentiae Scepusiensis. BEKK J98/13a—13b.; Catalogus Residentiae Temesva-
riensis abolitae Societatis Iesu. BEKK J98/14a.; Regestrum Librorum in Residentia S. I. Thuro-
cziensi. BEKK J98/16b.; Licitationale Protocollum Librorum ex Bibliotheca Conventus aboliti 
ordinis S. P. Jesuitarum Ginsii. BEKK J98/18.; Catalogus Bibliothecae Cassoviensis S. I. BEKK 
J98/20.; Nóvum Bibliothecae residentiae Schemniciensis. BEKK J15/6.; Elenchus librorum in 
missionis Leopoldopoliensis ... 1773. BEKK J8.; Elenchus generalis librorum qui ex Bibliothecis, 
quas abolita S. I. in Regno Hungáriáé, et Provinciis eidem incorporatis habebat pro Bibliotheca 
Regiae Universitatis Budensis velut in eadem adhuc desiderati selecti sunt Budae in Bibliothecae 
Regiae Universitatis MDCCLXXXII. BEKK Jl 1. 
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2. térkép: A bejelölt helységek jegyzéke 

1 Bazin 20 Pozsega 
2 Belgrád 21 Pozsony 
3 Besztercebánya 22 Sárospatak 
4 Buda 23 Selmecbánya 
5 Eger 24 Sopron 
6 Eperjes 25 Szakolca 
7 Esztergom 26 Szatmár 
8 Fiume 27 Székelyudvarhely 
9 Gyöngyös 28 Székesfehérvár 

10 Győr 29 Szepes 
11 Kassa 30 Temesvár 
12 Komárom 31 Trencsén 
13 Kőszeg 32 Turóc 
14Leopoldov 33 Ungvár 
15 Lőcse 34 Vrbica 
16 Nagybánya 35 Zágráb 
17 Nagyszombat 36 Zsolna 
18 Nagyvárad (37 Wien) 
19 Pécs 

Az elemzésbe bevont forrásanyag összetétele változatos, bár hiányoznak be
lőle az olyan látványos darabok, mint például a brüsszeli kollégium kézzel fes
tett affixiones sorozata.8 A fő forrástípusok, amelyek többsége kéziratos jellegű, 
a következők: 

1. Történeti könyvtárkatalógusok és könyvtári anyag alapján, különféle célra 
készült könyvjegyzékek. 

PORTEMAN, Karel: The Use of the Emblem in Jesuit Colleges. The Affixiones. Előadás az 
„Emblem Studies. The State of the Art." címmel, 1995. jún. 7-11. között Wroclawban megrende
zett nemzetközi konferencián. 

9 Ezeket a katalógusokat hosszabb időn át folyamatosan vezették és használták. A különféle 
célra készült könyvjegyzékek típusai a következők: 1. Könyvleltárak, amelyeket lezárt állomá
nyok számbavételére készítettek a további könyvtári használat igényével. Ezek egyrészt hosszabb 
időn át vezetett könyvtárkatalógusok másolatai, másrészt a feloszlatáskor készített katalógusok. 
Az utóbbiaknál előírták a rögzítendő adatok körét és rendjét. Esetenként több változatban készül
tek, s összeállításukkor néha figyelembe vették a korábban használt XVII. századi katalógusokat 
is. 2. Könyvtári katalógus igénnyel készült könyvjegyzékek. Ilyenek ott születtek, ahol a könyvek 
átszállításával nem bontották meg a könyvtár állományát, s az új tulajdonos újrakatalogizálta az 
állományt. 3. Különféle egyéb könyvjegyzékek, amelyek lehetnek a/ vagyonjegyzékek (a könyv
jegyzék az inventárium része), b/ könyvtári használatra alkalmatlan abolíciós jegyzék. Ennek két 
altípusa az elhelyezés alapján készített lista (mint például az egyes rendtagok szobáiban talált 
könyvek lajstroma) és a könyvtár állományának jegyzéke. 4. Ismeretlen célra készült könyvtárka
talógus kivonatok. 5. Árverési jegyzékek (ún. protocollum licitationale). 6. Könyvtárkatalógusok 
alapján előzetesen kiválogatott, a Budapesti Egyetemi Könyvtárba beszállított, ott állományba 
vett különböző jezsuita könyvtárak állományrészeinek egyesített jegyzékei. 



8 Knapp Éva 

2. Ajánló könyvjegyzékek a humaniórák oktatásához és tanulásához. 
3. Tulajdonosi és használói bejegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár 

emblematikus nyomtatványaiban. 
4. Diákjegyzetek. 
5. Tanköltemények. 
Az emblematika iskolai alkalmazásának - a megtanult vagy megtanulandó 

tananyag elsajátítását, elmélyítését szolgáló - különböző forrásaival (pl. liber 
gradualisként kiadott emblematikus művek, emblematikus formákkal illusztrált 
tankönyvek, színjátékok) ebben a vizsgálatban nem foglalkozunk. 

A forrástípusok értékelhetősége jelentősen különbözik. A szeriális forrás
ként, kvantitatív módszerrel értékelhető katalógusok minőségét jelentősen befo
lyásolta a mindenkori könyvtári gyakorlat színvonala. A tulajdonosi bejegyzés
sel ellátott, ma is meglévő emblémáskönyvek egy részét például hiába kerestük 
az adott rendház történeti katalógusaiban. A számbavett forrásanyag mintegy 
80%-a könyvtári igénnyel és célra készült. A katalógusok többsége szakrendi 
beosztású, s mindegyik közli a könyvek azonosításához nélkülözhetetlen adato
kat. Több katalógus megadja a nyomdát, a kötés anyagát, a könyvtári jelzeteket, 
a példányszámot, a katalógusba történt beírás időpontját és az előző tulajdonos 
nevét is. A nem könyvtári igénnyel készült könyvjegyzékek elsősorban a művek 
helyszíni azonosítását szolgálták. Ezek a rövidített címfelvétel miatt könyvé
szeti szempontból nehezen használhatók, a művek azonosítására azonban több
nyire alkalmasak. Ugyanez jellemzi az ajánló könyvjegyzékeket. 

A legértékesebb forrásnak azok a katalógusok bizonyultak, amelyek tartal
mazzák a nyomdanevet és a katalógusba történt bejegyzés időpontját, illetőleg 
amelyekben külön szakban rögzítették az emblematikus nyomtatványokat. Ez 
a források mintegy 15%-át teszi ki. Különösen fontos forrás az a kb. 150 emble
matikus nyomtatvány, amelyekben jezsuita tulajdonosi bejegyzések találhatók. 
Az emblematikus nyomtatványok körébe a tágan értelmezett emblémáskönyvek 
mellett bevontuk az emblematikus vonatkozásokat tartalmazó retorikai és poé
tikai kézikönyveket, valamint az emblematika legfontosabb képi és szöveges 
forrásait tartalmazó kiadványokat. 

Az elemzés során nehézséget jelentett az egy könyvtárra vonatkozó, külön
böző típusú források együttes kezelése. Ilyen esetben a tételek azonosítása után 
összevető táblázattal szűrtük ki az ismétlődéseket. Ilyen összevetést négy nagy 
könyvtár (Nagyszombat, Pozsony, Sárospatak, Turóc) anyagánál végeztünk, , 
ami több mint 300 nyomtatványt érintett. A 37 jezsuita rendház könyvtárainak 
összesen mintegy 110 000 címfelvételéből közel 1700 emblematikus nyomtatványt 
azonosítottunk. Ez a szám 184 szerzőt, az anonim művekkel együtt összesen 
mintegy 370 különböző művet takar. Eszerint a számba vett jezsuita könyv
anyagnak 1,5%-a volt emblematikus nyomtatvány. Ez az arány hozzávetőlege
sen tükrözi a korabeli állapotot. Erre utal, hogy a legnagyobb jezsuita könyv
gyűjteményben, a nagyszombati egyetem könyvtárában 1773-ban a katalógusok 

10 Központi előírásra, illetőleg kéziratos retorika és poétika tankönyvek függelékeként készültek. 
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szerint mintegy 15 000 kötet volt, amelyek közül 275 bizonyult emblematikus 
jellegűnek. Itt az arány 1,8%, ami valamivel magasabb az országos átlagnál. 
Ennek fő oka az lehet, hogy a nagyszombati kollégium volt az első számú ma
gyarországi emblémakészítő és -kiadó központ. 

A könyvtárak ellátottsága 

A magyarországi jezsuita kollégiumok könyvtáraiban azonos minta szerint, 
de egyénileg kidolgozott szakrendi beosztásokat használtak. A változó szak
rend, a rendházak speciális igényei és elképzelései, valamint a könyvtári tudás
rendezés kora újkori problémái mellett, tükrözi a könyvanyag belső arányait. 
Négy rendház katalógusában, így 1660-1682 között Kassán, a XVIII. század 
második felében Budán, Szakolcán és Zágrábban külön embléma szakot alkal
maztak. Kassán egy szakban egyesítették a Humanistáé, Rhetores, Poetae, 
Grammatici, Symbola, Hieroglyphica körébe tartozó kiadványokat.11 Budán 
a Poetae, Poemata, Fabuláé, Apologi, Symbola, Szakolcán az Elogiasti et Sym-
bolici elnevezésű szakokban voltak emblematikus nyomtatványok.12 Zágrábban 
a Poetae szak negyedik osztálya volt a Symbolici, Emblematici.13 Az ide sorolt 
emblematikus kiadványok száma a legtöbb Zágrábban (összesen huszonnégy), 
amelyek között Alciato Emblematum libers két XVI. századi kiadásban szere
pel.1 További tizenhat ismert szerzőjű mű mellett hat anonim nyomtatványt 
osztottak ide. 

A besorolás bizonytalanságára és az emblematika eltérő megítélésére utal, 
hogy az elkülönített szakok mellett Kassán négy, Budán hét, Szakolcán tíz, 
Zágrábban pedig nyolc további szakban találhatók emblematikus nyomtatványok. 
Az emblematikus nyomtatványokat tartalmazó szakok számbeli ismétlődése és 
a művek változatos szakrendi beosztása jelzi, hogy az emblematika könyvtári 
elhelyezését a funkcionális szempont határozta meg alapvetően. (1. táblázat) A szak
rendi besorolás fő szempontja az volt, ki és mire akarja használni a könyveket. 
Ennek megfelelően az emblematikus nyomtatványokat a prédikációs irodalom
hoz (concionatores) és az aszketikához sorolták leggyakrabban. További jelleg
zetesség, hogy a besorolásnál nem a művek egészét, hanem csupán egy-egy 
sajátosságát vették figyelembe. így például Saavedra Fajardo Idea principis 
christiano-politicijének három különböző kiadását Lőcsén három különböző, a 
Historici Profani (Brüssels, 1649), a Varii (Amsterdam, 1651) és a Philosophi 
(Köln, 1669) szakba osztották.15 

11 Catalogus ... Cassoviensis ... 1660. 
12Catalogus ... Budensis. J10/2. fol. 119/a.; Catalogus ... Szakolczensis. J10/16. 57., J10/17. 

fol. 72, 72/a. 
13 Catalogus ... Zagrabiensis. J10/20. fol. 93/a., J10/21. 5. p. 
14 Lugduni, 1566.; Francofurti, 1567. 
15 Elenchus ... Leutschoviensis. J10/5. 30., 45., 34. 
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1. táblázat 
Az emblematikus kiadványokat tartalmazó szakok a szakrendi katalógusokban 

Szak megnevezése 
Katalógusok 

száma 

Ascetici (Ascetici et spirituales, spirituales) 22 
Concionatores (Concionatores et catechistae) 22 
Philologi, Philosophi (Philomathi, Philosophi morales) 14 
Historici (Historici profani, Historici sacri, Historici sacri et profani) 13 
Poetae (Poetae et comici, Poetici cum grammatices) 10 
Humanistáé 9 
Miscellanei (Varii) 9 
Politici 7 
Interprètes Sacrae Scripturae (Scripturistici) 6 
Rhetores 5 
Theologi (Theologi morales, Theologi morales et scholastici) 5 
Vitae (Vitae sanctorum) 4 
Controversistae 3 
Oratores 3 
Polemici 3 
Classici 2 
Haeretici 2 
Juristae (Juristae, casistae, canonistae) 2 
SS. Patres (S. Patres et ascetae) 2 
Scholastici 2 
Concilia, Patres, Scripturistae, Synodi 
Dictionaria, lexica, polyanthea 
Elegiaci 
Epici 
Expositores 
Grammatici 
Libri privati suppressae Soc. Iesu, statuta et indulgentiae 
Lyrici 

A szakrendi besorolás ma számos esetben különösnek tetszik. így például 
Picinelli Mundus symbolicusa. és Valeriano Hieroglyphicája a müvek betűren
des szerkezete miatt Komáromban a Dictionaria, lexica, polyanthea szakba ke
rült.16 Az emblematikus kiadványokat gyakran osztották a vegyes tartalmú sza
kokba, így például Caussin De symbolica Aegyptiorum sapientia, Henricus 
Kürsch Symbologia Heroica, Pierre L'Abbé Elogia sacra, Ambrogio Marliani 
Theatrum Politicum, Masen Spéculum imaginum, Pexenfelder Apparátus 
eruditionis, Picinelli Mondó simbolico, Nicolaus Reusner Symbola heroica, 
Saavedra Fajardo Idea principis, Georg Stengel Ova Paschalia, Valeriano 
Hieroglyphica és Vanossi Antal Idea sapientis című műve Győrben egyaránt 
a Miscellani szakban,17 nyolc másik emblematikus nyomtatvány Budán a Varii, 

Catalogus ... Comaromiensis. J10/3. 20. 
Conscriptio Bibliothecae ... Jauriensis. J98/5. 114-125. 
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nullius certae classisban szerepel.18 Az Imago Primi Saeculi Győrben a Histo-
rici Profani szakba került.19 Mindez jelzi azt is, hogy a könyvtárosok nem min
dig fordítottak kellő figyelmet a katalógusok vezetésére. 

A recepció időbeli kereteinek pontosítása érdekében megvizsgáltuk a datált 
jezsuita tulajdonosi bejegyzéseket és az 1690-től vezetett, de korábbi adatokat 
is tartalmazó nagyszombati katalógus „annus insciptionis" rovatát.20 Az utóbbi 
szerint az emblémáskönyvek beszerzésének legkorábbi dátuma 1600. Ettől 
kezdve az emblematikus kiadványok a kollégiumi rendszer kiteljesedésével párhu
zamosan, folyamatosan növekvő számban jelentek meg a jezsuita könyvtárakban. 
A csúcspont a XVII. század második felére tehető. A beszerzés a XVIII. század 
elejétől csökkenő intenzitással, a század közepén hirtelen visszaeséssel, de szé
lesebb földrajzi hatókörben egészen a rend feloszlatásáig tartott. 

Általános jelenség, hogy a rendházak alapítása után törekedtek az emblematikus 
kiadványok beszerzésére. Nagyszombatban 1632-1639 és 1691-1705 között két 
nagyobb beszerzési fázis különíthető el. Pozsonyban 1636-1640 között, Lőcsén 
1712 körül, a viszonylag későn, 1688-ban alapított székesfehérvári rendház 
könyvtárában pedig az 1740-es évtized volt a beszerzés legintenzívebb időszaka. 
A jezsuita emblematika fénykora Magyarországon a XVII. század második felétől 
a XVHI. század harmincas éveiig tartott. Ezt alátámasztja a beszerzési idő és a köny
vek megjelenési ideje közti különbség alakulása is. Nagyszombatban például 
1632-1639 között a megjelenési és a bejegyzési idő átlagkülönbsége mindössze 
hét, 1668-1690 között harminc, 1691-1705 között pedig harminchárom év volt. 
Ez egyben utal arra, hogy a XVII. század második felétől fokozott gondot fordí
tottak a régebben megjelent emblematikus nyomtatványok beszerzésére. 

A Ratio Studiorumban rögzített tananyag mellett az emblematika növekvő sze
repetjátszott a jezsuita oktatásban. Erre utal több jezsuita szerző, így például Jacob 
Masen retorikai kézikönyveinek sorozatos nagyszombati beszerzése: az Ars nova 
argutiarum kiadásaiból 1674-1692 között nyolc, a Spéculum imaginum veritatis 
occultae kiadásaiból 1668-1690 között hat példányt írtak be a könyvtár katalógu
sába. Caussin De symbolica Aegyptiorum sapientiája 1622-es kölni kiadását 1631-
ben, Stengel Ova Paschaliája 1635-ös müncheni kiadását 1635-ben, Drexel Orbis 
Phaetona 1629-es müncheni kiadását 1632-ben, Pietrasanta De symbolis heroi-
CÍSQ 1634-es antwerpeni kiadását 1634-ben katalogizálták először. ' A bejegyzési 
időpontok alapján jezsuita könyvtárba legkorábban bekerült humanista gyűjtemé
nyek voltak Valeriano Hieroglyphica (Leiden, 1594), Reusner Symbolorum Impe-
ratorum (Frankfurt/M., 1588), Alciato Emblematum liber (Frankfurt/M., 1583), 
Horapollo (Paris, 1574), Becanus Opera ... Hactenus in lucem non édita ... Hierog-

18 Catalogus ... Budensis. J10/2. fol. 127/a. 
19 Conscriptio Bibliothecae .. Jauriensis. J98/5. 74. 
20 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2.; Ez az áttekintés 22 helyről 295 kiad

vány anyaga alapján készült, ami a vizsgálatban szereplő kiadványok 17%-a. 
21 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2. 2. 95-96., 1. 247., 250-251., 2. 427., 1. 

341., 2. 246. 
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lyphica (Antwerpen, 1580) és Zsámboky Emblemata (Antwerpen, 1569). Ezeket 
1600-1632 között katalogizálták először.22 

A nyomtatványok száma szorosan összefüggött a rendházak feladatkörével. 
A négy domus missionis (Bazin, Belgrád, Leopoldov, Vrbica) könyvtárában az 
emblematikus nyomtatványok száma sehol nem érte el a harmincat. Az oktatási 
intézményt működtető rezidenciák és kollégiumok könyvtárainak ellátottsága 
ennél lényegesen jobb volt. Az emblematikus nyomtatványok száma a tizenöt 
rezidenciában 15 és 45 között, a tizennyolc kollégiumban 18 és 275 között 
mozgott. Az alapítás ideje, a létesítmény típusa mellett a földrajzi elhelyezke
dés, a politikai helyzet és a jezsuita embléma divat európai alakulása is befolyá
solta a kiadványok beszerzését. A kiadványok számát tekintve az 1686 után 
alapított kollégiumok ellátottsága a XVII. századi rezidenciák könyvtárainak 
ellátottsági szintjén mozgott.23 

További kapcsolat figyelhető meg a rendházak elhelyezkedése, szerepe, nem
zetközi kapcsolatrendszere és a kiadványok száma között. A legtöbb, 275 kiad
ványt az 1635-től egyetemként működő nagyszombati kollégium könyvtárában 
őrizték. A többi jezsuita főiskola, illetve nagyobb tanulólétszámú középfokú okta
tási központ (Kassa, Pozsony, Trencsén, Szakolca, Győr, Sopron, Zágráb) könyv
tárában 60-100 körül volt az emblematikus nyomtatványok száma. Egyben ezek 
azok a rendházak, ahol huzamosabb ideig oktattak, illetőleg megfordultak azok a kül
földi és magyar jezsuiták, akik emblematikus kiadványokat jelentettek meg,24 vagy 
külföldi szerzők emblematikus műveit fordították magyarra.25 Az emblematikus 
nyomtatványokkal legjobban felszerelt, előbb említett nyolc kollégium kivétel 
nélkül a töröktől tartósan nem fenyegetett, folyamatosan fejlődő területeken, a tör
téneti Magyarország észak-nyugati, nyugati és dél-nyugati részén helyezkedett el. 
Ezek a kollégiumok élénk kapcsolatban álltak a szomszédos osztrák, észak-itáliai, 
dél-német és cseh területekkel. Könyvtáraik állománya a jobb nemzetközi kap
csolatok révén folyamatosan gyarapodott, s a tanárok cserélődéséhez és a diákok 
külföldi peregrinációjához hasonlóan fontos közvetítő szerepet játszottak a többi 
országrész kollégiumai felé. 

A könyvanyag összetétele 

Az említett nyolc nagy könyvtárban azonosított összesen 885 emblematikus 
kiadvány az egész számbavett anyag 52%-át teszi ki, a fennmaradó 48% a többi 
29 hely között oszlott meg. A kiadványok és szerzők helyek szerinti megoszlása 

22 A katalógus bejegyzések a nagyszombati, pozsonyi és zágrábi könyvtárakban készültek. 
23 Pl.: Eger: alapítási idő: 1688, emblematikus kiadványok száma: 19. Pozsega: alapítási idő: 

1699, emblematikus kiadványok száma: 30. 
24 Pl.: Baranyi Pál, Bellusi István, Berzeviczy Gergely, Bossányi Wolfgang, Despotovich Já

nos, Gyalogi János, Viszocsány Ferenc. 
25 PL: Derekay György, Szentgyörgyi Gergely. 
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azt mutatja, hogy a jezsuita eredetű könyvanyag mindenütt átlagosan kétharma
dos többségben volt. (2. táblázat) A jezsuita részesedés legerőteljesebb Tren-
csénben (a kiadványok 82, a szerzők 86%-a), ami a noviciátus jelenlétével ma
gyarázható. Legalacsonyabb a kiadványok tekintetében Zágrábban (64%), a szer
zőknél Sopronban és Kassán (57-57%). Ezt Zágráb esetében az észak-itáliai 
humanista emblematika erőteljes hatásával, Sopronban és Kassán a protestáns 
környezettel hozható összefüggésbe. 

2. táblázat 
A jezsuita - nem jezsuita emblematikus kiadványok és szerzők nyolc könyvtárban 

Kiadványok 

Hely Jezsuita Nem jezsuita 
0. 

db % db % 

Győr 64 65 34 35 98 
Kassa 46 71 19 29 65 
Nagyszombat 186 68 89 32 275 
Pozsony 52 71 21 29 73 
Sopron 50 72 19 28 69 
Szakolca 88 77 26 23 114 
Trencsén 73 82 16 18 89 
Zágráb 65 64 

Szerzők 

37 36 102 

Hely Jezsuita Nem jezsuita 
Ö. fő % fő % Ö. 

Győr 19 59 13 41 32 
Kassa 12 57 9 43 21 
Nagyszombat 29 69 13 31 42 
Pozsony 18 67 9 33 27 
Sopron 16 57 12 43 28 
Szakolca 24 63 14 37 38 
Trencsén 18 86 3 14 21 
Zágráb 27 64 15 36 42 

A nyolc kiemelt helyen összesen 86 jezsuita és 74 nem jezsuita szerző ké
szítette az emblematikus kiadányokat. A többi 29 rendház anyagában további 
hét jezsuita és tizenhét nem jezsuita szerzőt találtunk. A teljes kiadványmennyi
ség tehát csaknem egyenlő arányban, 93 jezsuita és 91 nem jezsuita szerző kö
zött oszlik meg. 

A jezsuita szerzők műveit gyakran több kiadásban és példányban őrizték. Ez
zel szemben a nem jezsuita szerzőknél - néhány kivétellel - nem törekedtek 
arra, hogy műveik különböző kiadásokban és több példányban álljanak rendel
kezésre. A húsz vagy annál több kiadvánnyal szereplő 36 jezsuita és 16 nem 
jezsuita szerző az összes szerző kb. egyharmadát teszi ki. A jezsuiták között 
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nem meglepő az Európa-szerte ismert szerzők számos kiadásban megjelentetett 
műveinek hangsúlyos jelenléte (3. táblázat): Caussin, Drexel, Engelgrave, 
Hugó, L'Abbé, Masen és Sucquet művei a jezsuita emblematika befogadásának 
széles lehetőségét biztosították. Némileg meglepő viszont, hogy a nagyszámú 
német szerző (pl. Brunner, Pexenfelder, Senftleben, Stengel) mellett a kiadvá
nyok számát tekintve a francia (pl. Barry, Le Jay, Musart, Pomey), az itáliai (pl. 
Bovio, Giovanni Battista Conti) és a németalföldi (pl. David, Vincart, Sandt) 
jezsuiták is megelőzik az osztrák-magyar rendtartomány képviselőit (pl. Bi-
schoff, Maurisperg junior, Querck). Az átlagosan képzett, különösebb irodalmi 
tehetség nélküli négy magyar jezsuita emblémaszerző (Gyalogi, Hevenesi, Raj-
csányi, Vanossi) kiadványainak száma jóval húsz alatt van. Ez arra utal, hogy 
a magyarországi emblematikára jellemző, rövid terjedelmű alkalmi nyomtatvá
nyokat már a XVII-XVIII. században eltérően minősítették az alkalomhoz nem 
kötődő, hosszabb terjedelmű alkotásoktól. 

3. táblázat 
A legtöbb kiadvánnyal képviselt jezsuita szerzők 

Szerző Kiadványok száma K önyvtára 

Jeremiás Drexel 224 25 
Henricus Engelgrave 187 23 
Hermán Hugó 98 12 
Gabriel François Le Jay 87 15 
Pierre L'Abbé 76 11 
Jacob Masen 75 12 
Antoine Sucquet 67 13 
Nicolaus Caussin 46 14 
Paul de Barry 45 9 
Maximilian van der Sandt 37 12 
Bohuslav Baibin 32 6 
Jacob Bälde 20 8 

Ha a fenti névsort kiegészítjük a húsznál kevesebb kiadvánnyal képviselt 
Etienne Luzvic, Etienne Binet, Jacobus Boschius, Guillaume van Hees és Ignaz 
Weitenauer nevével, nagyjából előttünk áll a jezsuita emblematika magyaror
szági befogadását biztosító szerzők névsora. Egyben ők azok, akik közül né
hánynak a művét Magyarországon is megjelentették, illetve magyarra fordítot
ták. Több szerző számottévő jelenléte nem elsősorban műveik emblematikus 
vonatkozásával magyarázható: Le Jay Bibliotheca Rhetoruma. a jezsuita retori
kaoktatás egyik alapműve volt, Pomey Pantheum mythicuma. pedig a poétika
oktatásban kapott jelentős szerepet. 

A legtöbb példányban szereplő művek előfordulását vizsgálva, Balbin Verisi-
milia humaniorum disciplinaruma., amely három különböző kiadásban (Prága, 
1687, 1701 és Bécs, 1710) került be a könyvtárakba, Le Jay Bibliotheca Rheto-
rumával együtt alapkönyve volt a jezsuita oktatásnak. Balbin művéből Győrben 
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például tíz, Szakolcán tizenkét példányt tartottak számon a katalógusok. Le 
Jay müvéből a külföldi kiadások mellett több magyarországi kiadás is rendelke
zésre állt. Drexel De aeternitate considerationese (1. kiadás München, 1620) 
1643-ban magyarul is megjelent. A magyar kiadás mellett az 1620-as, 1625-ös 
és 163 l-es müncheni kiadás volt gyakori. A trencséni noviciátus könyvtárában 
például az 1620-as és az 163l-es kiadásból öt, illetőleg hat példányt őriztek.27 

Engelgrave emblémaprédikációinak népszerűsége versengett Drexel aszketikus 
műveiével, előfordulásuk gyakorisága az első helyen állló Drexel-művekét kö
veti. 

Caussin és Masen elméleti szinten is hathatott a magyar emblematikára: a De 
symbolica Aegyptiorum sapientia három (1623, 1631, 1654) kölni kiadásából 
Nagyszombatban tizennégy példányt jegyeztek be, Masentől pedig az Ars nova 
argutiarum (Köln, 1649, 1660, 1711), a Spéculum imaginum (Köln, 1650, 
1664, 1681) és a Dux viae ad vitám (Augsburg, 1686) volt meg több példány
ban.28 A győri kollégium könyvtárába az első műből négy, a másodikból tíz 
példányt szereztek be.29 A legtöbb művel Drexel után Sandt szerepel: a Maria 
Luna mystica (Köln, 1634), a Mundus fallax (Mainz, 1631), a Theologia 
Symbolica (Mainz, 1626), a Symbola vitae humanae (Mainz, 1627), azAviarum 
Marianum (Mainz, 1630) és a Maria flos mysticus (Mainz, 1624) példányait 
tizenkét különböző könyvtárban katalogizálták. 

Gyakori előfordulása és magyar vonatkozásai miatt kiemelhető még Sucquet 
Via vitae aeternae és Hugó Pia desideria című műve. Sucquet művét 1678-ban 
Nagyszombatban kivonatosan, rézmetszetekkel együtt adták ki. Ez a magyar 
nyelvű kiadás volt a leggyakoribb az 1625-ös és 1630-as antwerpeni, valamint 
az 1660-as augsburgi kivonatos kiadás mellett. Egy kivonatos német-latin Pia 
desideria 1753-ban jelent meg Pesten, Johann Baptist Huttner osztrák jezsuita 
fordításában.30 Ezenkívül tudunk egy 1773-ig a pécsi rendházban őrzött kéz
iratos Hugo-fordításról.31 

A magyarországi jezsuiták emblematikus művei közül Vanossi Antal filozó
fiájának (Idea sapientis theo-politicí), Rajcsányi János polemikus művének 
(Itinerarium Athei), Viszocsányi Ferenc prédikációinak (Hécatombe sacra), 
valamint Hevesi Gábor meditációinak és szentéletrajzainak (Succus prudentiae 
Calendarium Marianum, Academicus Viennensis, Sanctus Ephebus) kiadásai, 

26Conscriptio Bibliothecae ... Jauriensis. J98/5. 7.; Catalogus ... Szakolczensis. J10/16. 44., 
J10/17. 57, 57/a. 

27Novus Catalogus ... Trenchiniensis. J10/19. 18-21. 
28 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2. 1. 247., 250-251.; 2. 95., 101. 
29 Conscriptio Bibliothecae ... Jauriensis. J98/5. 115., 23., 121. 
30 SUCQUET, Antonius: Az örök életnek uttya. Ford. P. Derekay György. Nagyszombat, 1678.; 

HUGÓ, Hermán: Gottseliger Begierden. Übers. (Johann Baptist Huttner). Ofen, 1753. 
31 A lappangó kézirat, amelyet 1782-ben a budai Egyetemi Könyvtárban vettek állományba 

(Elenchus generalis ... J l l . 461.), talán azonos Lestyán Mózes erdélyi jezsuita (1720-1774) 
ugyancsak lappangó Pia űfes/űfen'a-fordításával. 



16 Knapp Éva 

illetve példányai voltak a leggyakoribbak. Előfordulásuk messze meghaladta 
a magyar nem jezsuita szerzőkét. (4. táblázat) 

A nem jezsuita szerzők, művek, kiadások és példányok száma jóval szeré
nyebb volt ennél. (5. táblázat) A leggyakoribb mű itt Saavedra Fajardo Idea 
Principise, összesen 27 példányban. Ennek első, 1640-es müncheni kiadása 
1644-ben került be a soproni jezsuita könyvtárba, s az 1642-es milánói kiadás
nak a szerző által dedikált példánya is megvolt az egyik rendházban.32 Picinelli 
Mundus symbolicusa, Valeriano Hieroglyphicá]a és Alciato Emblematum liberó, 
ugyancsak a gyakoribb művek közé tartozott. Picinelli említett művéből több 
kollégiumban (pl. Nagyszombat, Trencsén, Besztercebánya) háromnál több pél
dányt őriztek. Nagyszombatban egyaránt megvoltak a mű olasz (Velence, 1678) 
és latin kiadásai (Velence, 1670; Köln, 1681, 1687, 1715, 1718), éppúgy, mint 
Valeriano Hieroglyphicája, három példányban (Lyon, 1594: két példány, 
Frankfurt, 1614: egy példány).33 A legnagyobb számú emblematikus kiadvánnyal 
rendelkező nyolc kollégium könyvtárából nem hiányoztak a különböző Alciato-
kiadások sem (Antwerpen, 1566, Lyon, 1566, Frankfurt, 1566, 1567, Párizs, 
1583). A műből Nagyszombatban és Zágrábban két-két példány állt rendelke-

' 34 

zesre. 

4. táblázat 
Magyar emblémaszerzők a jezsuita könyvtárakban 

Jezsuita szerzők Könyvtárak száma 

Vanossi Antal 13 
Rajcsányi János 9 
Viszocsányi Ferenc 7 
Hevenesi Gábor 5 
Gyalogi János 4 
Okolicsányi Elek 2 

Nem jezsuita szerzők Könyvtárak száma 

Zsámboky János 4 
Lackner Kristóf 3 
Berger Illés 1 

Vö. Catalogus ... Soproniensis. J10/14. Polemici Nr. 16.; Az 1640-es müncheni kiadás sop
roni példányának tulajdonosi bejegyzése: „Collegii Soproniensis Societatis Iesu Catalogo inscrip-
tus 1644", a példány jelzete BEK Ca 4r 301. Az 1642-es milánói kiadás példány jelzete BEK Ca 
4 r l l l . 

33 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2. 2. 275., 246., 243., 231., 2. 245., 528. 
Novus Catalogus ... Trenchiniensis. J10/19. 309-310. Elenchus Librorum ... Neozoliensis. 
J10/7. 136. 

34 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2. 1. 65., 83.; Catalogus ... Zagrabiensis. 
J10/20. fol. 93/2. 
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5. táblázat 
Nem jezsuita szerzők a jezsuita könyvtárakban 

Szerző Könyvtárak száma 

Diego de Saavedra Fajardo 14 
Filippo Picinelli 12 
Andrea Alciato 8 
Abraham a Sancta Clara 7 
Giovanni Pierio Valeriano Bolzani 6 
Nicolaus Reusner 5 
Paolo Aresi 4 
Benedictus van Haeften 3 
Claude Paradin 2 
Cesare Ripa 2 
Jacobus Typotius 2 

Legalább három példányban szerepelnek a forrásanyagban Abraham a Sancta 
Clara, Aresi, Ottó Àicher, Stanislaus Axtelmeister, Benedictus van Haeften es 
Nicolaus Reusner emblematikus művei. Az európai emblematika legjobb telje
sítményeinek csupán alkalomszerű ismeretéről tanúskodik a többi szerző, így 
Cesare Ripa, Jacobus Typotius, Claude Paradin, Jan Becan (Goropius), Jean 
Jacques Boissard, Joachim Camerarius (junior), Daniel Heinsius, Georgette de 
Montenay, Octavio Scarlatini, Paolo Giovio, Daniel Cramer és mások művei
nek szórványos jelenléte. Feltűnően alulreprezentált a néhány magyar nem je
zsuita emblémaszerző, ami a művek külföldi megjelenésével magyarázható. 
Zsámboky Emblematájiból Nagyszombatba, Szakolcára és Ungvárra, 5 Lackner 
Kristóf műveiből pedig Sopronba, Kassára és a bécsi Pázmáneum könyvtárába 
jutott néhány példány. 6 

Több rendházban megvoltak a Horapollo- és a Tabula Cebetis-kiadäsok, va
lamint neves evangélikus szerzők, így például Johann Arndt és Johann Gerhard 
munkáinak emblematikus kiadásai. Az utóbbiak két helyen is a Haeretici szak
ban szerepelnek.37 A szelektív recepció feltűnő sajátossága az angol, a francia 
és a németalföldi emblémaszerzők hiánya, illetőleg szórványos jelenléte. így 
például egyszer sem találkozunk a katalógusokban Whitney, Peacham, Cats, 
Vaenius, Johann Theodor de Bry, Knesebeck, Luyken és Schoonhovius nevé
vel. Ez önmagában is jelzi, hogy egyrészt a jezsuiták háttérbe szorították a pro
fán, erotikus emblematikus hagyományokat. Másrészt a magyarországi emble
matika elsősorban a német nyelvterülettel állt szoros kapcsolatban, amit itáliai, 
cseh és lengyel kapcsolatok egészítettek ki. 

35 Catalogus novus ... Tirnaviensis ... (1690). J2/1-2. 2. 424.; Catalogus ... Szakolczensis. 
J10/16—17. 56.; Cathalogus ... Ungvariensis. (1707). In Cubiculo R. Magistris. 

36Catalogus ... Soproniensis. J10/14. Miscellanei Nr. 47.; Elenchus generalis ... J l l . 249.; 
Catalogus Collegii Pazmaniani... (1681). J10/11. 149. 

37 Elenchus generalis ... J l l . (Sopron) 183.; Nóvum Bibliothecae ... Schemniciensis. J15/6. 26. 
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A forrásanyag időbeli megoszlásának megállapítása érdekében áttekintettük 
a kiadványok megjelenési idejét. A nyolc nagy könyvtárban a megjelenési idő
vel együtt katalogizált 829 kiadvány a számba vett összes kiadvány majdnem 
felét (49%) teszi ki. (6. táblázat) Az ötven éves bontás szerint hat könyvtárban a 
XVII. század második felében megjelent kiadványok voltak túlsúlyban, egy-egy 
esetben pedig a XVII., illetve a XVIII. század első felének kiadványaiból volt 
a legtöbb. 

6. táblázat 
Az emblematikus kiadványok időbeli megoszlása nyolc kollégiumban 

Hely Megjelenési idő Ö. é. n. 

XVI. sz. 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1773 

Ö. 

Nagyszombat 9 102 111 43 3 268 1 
Szakolca 1 8 44 52 3 108 6 
Zágráb 6 33 42 19 - 100 2 
Győr 4 19 35 27 4 89 9 
Trencsén 1 40 30 17 - 88 1 
Pozsony 6 22 23 14 - 65 8 
Sopron 4 15 36 6 3 64 5 
Kassa - 16 31 - - 47 18 

7. táblázat 
Az emblematikus nyomtatványok fő típusai a jezsuita könyvtárakban 

Kiadványtípus Könyvtárak száma 

Morális gyűjtemények, kompendiumok 29 
Szentekhez kötődő kiadványok 29 
Keresztény életmód bemutatása 27 
Prédikációgyűjtemény 26 
Fejedelmi tükör 25 
Filozófiai tézisek, rendszerek 15 
Egyházi tanítás, kultuszformák 13 
Alkalmi nyomtatványok (családi élet, iskolai események, 

uralkodói és egyházi reprezentáció) 11 

A nyomtatványok tartalmi összetételét vizsgálva szembetűnő a jezsuita oktatás 
hangsúlyos területeihez kapcsolódó kiadványok nagyarányú jelenléte. (7. táblá
zat) A leggyakrabban előforduló morális gyűjtemények, kompendiumok az emberi 
élet alapvető erkölcsi normáit mutatják be, összegzik és közvetítik. A szentek
hez, azon belül Máriához kötődő kiadványok gyakori előfordulását hasonló
képpen a rendi szükségletek magyarázzák. Az emblematikus szentéletrajzok 
nemcsak a kultusz terjesztését, a boldoggá- és szenttéavatások előkészítését 
segítették elő, hanem egyaránt szolgálták a példaképek hatásos közvetítését és 
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az emlékezetben rögzítést. A keresztény viselkedést, életmódot taglaló, elmél
kedésre ösztönző és tanító nagyszámú kiadvány a mindennapi életvitel kialakí
tásában és szabályozásában nyújtott segítséget. Az ilyen munkák - így pl. Musart 
Adolescens Academicusa. (Bécs, 1744) - emblémaképei gyakran ábrázolják a tö
kéletes jezsuita növendéket, aki az eruditio és a virtus kettős vonzásában, a sa-
pientia sugallatát követve törekszik a keresztény életvitel elsajátítására. 

Az emblémaprédikációk nem elsősorban a diákok, hanem a jezsuita hitszó
nokok és az ars predicandit tanuló novíciusok munkáját segítették. Egy-egy 
elvont gondolat képi kifejtése a prédikáció tartalmának hatásos elmélyítését, 
a szélesebb rétegek oktatását szolgálta. A fejedelmi tükrök, tanácsgyűjtemé
nyek jelentős száma a műfaj magyarországi elterjedtségén kívül jelzi azt is, 
hogy ezek a kiadványok nagymértékben segítették a jezsuiták által nevelt nemes 
és polgár ifjak felkészülését életpályájukra.39 A filozófiai tézisek és rendszerek 
emblematikus megfogalmazása megkönnyítette az elvont neoskolasztikus tan
anyag elsajátítását. Gyakoriságuk az egyházi tanítás és kultuszformák elmélyí
tését szolgáló kiadványokkal együtt közepesnek mondható. Ennél is kisebb 
arányban voltak képviselve a családi, iskolai és társadalmi élethez kapcsolódó 
alkalmi nyomtatványok. 

Az emblematika a jezsuita oktatásban 

Mindez jelzi, hogy az emblematika a jezsuiták által működtetett kulturális és 
oktatási rendszer egyik fontos eszköze és közvetítő csatornája. Most arra kere
sünk választ, hogy mi volt az emblematika helye ebben a rendszerben, s mindez 
hogyan valósult meg a gyakorlatban. A kollégiumokban végzett emblematika 
oktatás folyamatába közvetlen bepillantást engednek a különféle ajánló könyv
jegyzékek. Ilyen jegyzékek a Ratio Studiorumot követő időszakban rendszere
sen készültek rendi, provinciai és kollégiumi használatra egyaránt. Az észak
német rendtartomány számára 1604-1608 között összeállított jegyzékek például 
a Tabula Cebetis tanulmányozását a második grammatikai osztályban ajánlot
ták. Ugyanitt Giraldus Syntagmatája., Valeriano Hieroglyphicá]a és Natale 
Conti Mythologiája az iskolán kívül is az erudició fejlesztésére szolgáló művek 
között szerepel.40 

Hellmayr Antal latin nyelvtanár 1734-ben Institutio Humanistica címmel 
kéziratos tankönyvet szerkesztett a szakolcai jezsuita középiskola első éves 

KNAPP, Éva - TÜSKÉS, Gábor: Emblematische Viten von Jesuitenheiligen im 17./18. Jahr
hundert. = Archiv für Kulturgeschichte (80.) 1998. 105-142. 

3 HARGITTAY Emil: A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. — 
Irodalomtörténeti Közlemények (99.) 1995. 441-484. 

40 LUKÁCS, Ladislaus (ed.): Monumenta Paedagogica Societatis lesu. VII. Collectanea de Ra-
tione Studiorum Societatis Iesu (1588-1616). Romae, 1992. 634-643. 
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repetensei számára.41 Három fő része a grammatika-szintaktika, a poétika és 
a retorika (oratoria). A műhöz illesztett jegyzék felsorolja a scientia litteraria 
elsajátításához ajánlott könyveket. Egy ehhez hasonló kéziratos humanióra 
tankönyv töredéke az a Nagyszombatban használt Catalogus librorum, amit 
több tanár készített, s a XVIII. században folyamatosan bővítettek.42 Mindkét 
könyvjegyzék négy fó részre tagolódik: literatura, história, geographia és jesuitica. 
Emblematikus kiadványok a literatura és a jesuitica részben találhatók. Az elmélet 
és a gyakorlat oktatása szétválik, s az elméleti művek után az elmélet gyakorlat
ba való átültetését megkönnyítő művek következnek. (8. táblázat) A jegyzékek 
tanúsága szerint az emblematikus formáknak elsősorban a grammatica, a poetica 
és a rhetorica oktatásában szántak szerepet. A poétikán és a retorikán belül az 
egyik elkülönített, kiemelt tárgy volt az emblematika elmélete és gyakorlata. 
Nagyszombatban az elméletet Masen Spéculum imaginuma, Picinelli Mundus 
Symbolicusa és Gaetano Verani Pantheon Argutiaeja. alapján oktatták. A gya
korlat elsajátítását az Imago Primi Saeculi, valamint Masen, Pietrasanta, Pexen-
felder, Boschius, Valeriano, Hees, Bovio, Typotius, Alciato, Zsámboky, Came-
rarius, Saavedra Fajardo, Picinelli és Caussi müveivel látták biztosítottnak.43 

A nagyszombati jegyzékben felsorolt műveken kívül Hellmayr Szakolcán az 
elméletet Pietrasanta De symbolis heroicis, Tesauro 77 Cannocchiale Aristoteli-
cojának latin változata {Idea argutae dictionis), Camerarius Symbolorum et 
emblematum centuriae quatuor című munkája, valamint a Boschius-féle Sym-
bolographia elején található Carmen didacticum és Balbin Verisimiliájának 
megfelelő részei alapján tanította. Hellmayr kibővítette az emblematika gya
korlati oktatását, amikor a Nagyszombatban ajánlott műveken túl az ajánlott 
művek közé sorolta Michael Pexenfelder Ethica Symbolicáját, Jacobus von 
Brück-Angermundt Emblematáját és Alejardo Luzon de Miliares Idea politi-
cóját is. Mindezek a nevek jelzik a humanista, a manierista és a jezsuita el
mélet és gyakorlat egyenrangú ismeretét. 

A források szerint tehát az emblematika önálló tananyag volt a jezsuita kö
zépiskolákban. Az elméletnél fontosabbnak tartották a gyakorlatot, s érvényesült 
a XVII. századi jezsuita elképzelések egyik fő vonása, a szimbolikus formák 
előtérbe helyezése.45 A jezsuita tanárok által leggyakrabban forgatott szerzők 
Valeriano, Caussin, Masen, Pexenfelder és Natale Conti voltak. Ez a névsor az 

41 Hellmayr, Antonius: Institutio ad litteras humaniores ... 1734. BEKK F 33.; Vö. SZABÓ 
Flóris: A költészet tanításának elmélete és gyakorlata a jezsuiták győri tanárképzőjében (1742-
1773). - Irodalomtörténeti Közlemények (84.) 1980. 469-485. 

42 Catalogus librorum, qui ad scientiam literarum humaniorum comparandum prae reliquis 
utiles sunt. BEKK Gl 14.1. 9. 

43 Catalogus librorum, qui ad scientiam ... Gl 14. I. 9. „Emblematum et Symbolorum Leges" 
és a „Symbolographi" című részben. 

44 Hellmayr: i, m. 489-490. 
Vö. KNAPP Éva: A jezsuita emblémaelmélet humanista kapcsolatai. = Irodalomtörténeti 

Közlemények (99.) 1995. 595-611. 
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emblematika oktatásának gyakorlati meghatározottságán túl jelzi azt is, hogy a 
kifejezésforma átszőtte a humaniórák egész területét. Különösen jelentős szere
pe volt a gimnáziumi tananyag második felében, a harmadik grammatikai, a 
poétikai és a retorikai osztályokban. 

8. táblázat 
Emblematikus nyomtatványok két XVIII. századi ajánló könyvjegyzékben 

Témakör Nyomtatványok száma 

Nagyszombat Szakolca 

Grammatica 1 
De copia verborum 1 
Praecepto: de epistolis 1 
Poetici: de tota arte poetica, vei in parte scripserunt 2 
Poetici: de fabulis poeticis 4 5 
Poetici: de epigrammate leges scripserunt 1 
Poetici: Epigrammata scripserunt 3 
Poetici: Elegiographi 4 6 
Poetici: Praeceptores (eclogae) 1 
Poetici: Praeceptores (satyrae) 1 
Poetici: Praeceptores (lyrae) 1 
De vestitu comico 2 2 
Emblematum et symbolorum leges 3 8 
Symbolographi 16 19 
De artifíciis poetic. 1 1 
Praecepta rhetoricae, et orationis compon. artifícium 2 4 
Politico morales stylo mixto 2 3 
De elogiis Praeceptores 2 4 
Elogiorum scriptores 5 7 
Históriáé praecepta scripsere 2 2 
Autores de rebus Societatis 1 1 
Séries Autorum supelictili eruditae serientium 5 7 

Az itt kapott képet tovább árnyalják a jezsuita tanárok szobáiban tárolt könyvek 
jegyzékei. Ilyen jegyzék három rendházból áll rendelkezésre: 1707-ből Ungvár
ról, ahol teljes hat osztályos gimnázium működött, a XVIII. század közepéről 
Nagyszombatból, ahol gimnáziumi és egyetemi oktatás folyt, továbbá 1773-ból 

46 a szepesi rezidenciából, ahol középiskola működött. (9. táblázat) Ezek a köny
vek egyaránt szolgálták a tanárok egyéni érdeklődését, a nevelő és az oktató 
munkát. A jegyzékek szerint a jezsuiták a középfokú oktatás különböző szint
jein szántak feladatot az emblematikának. A legtöbb emblematikus nyomtatvány 
és az emblematikát is tárgyaló poétikai, retorikai kézikönyv Nagyszombatban a poe-
sis tanárának szobájában volt: Alciato, Natale Conti, Pontanus, Balbin, Hugó, 
Charles de la Rue, Caussin, Masen, Jacob Bälde és Le Jay művei. 

Catalogus ... Ungvariensis (1707).; Catalogus Librorum in cubiculis Religiosorum (Tyrna-
viae). BEKK J3.; Catalogus ... Scepusiensis. BEKK J98/13a. 



22 Knapp Éva 

9. táblázat 
Emblematikus nyomtatványok a jezsuita tanárok szobájában 

Nagyszombat, XVIII. sz. közepe Kiadványok száma 

1. Professor Philosophiae 1 
2. Professor Philosophiae 1 
Magister Parvae 2 
Magister Rhetoricae 4 
Magister Poetae 12 
Magister Syntaxeos 1 
Magister Grammatices 4 
Magister Principiorum 4 
Professor Matheseos 3 
Ungvár, 1707 
Magistri 8 
Szepe s, 1773 
Professor 3 

1707-ben Ungváron a magisterek személyes használatára Caussin, Zsámbo-
ky, Boschius, Camerarius, Giovio és Pontanus művei szolgáltak, a szepesi rezi
dencia professzori szobájában pedig Engelgrave és Le Jay képviselte az emble-
matikát. Nagyszombatban lehetőség nyílt arra is, hogy azonosítsuk az egyes 
osztályok oktatói által használt kiadványokat. Eszerint a magister parvae az elemi 
osztályban Reusner és Balbin, a principisták tanára Balbin, Masen és Caussin 
munkáit használta. A grammatica és a syntaxis oktatói a már említett szerzőkön 
kívül Hugó Pia desideriáját, Bälde Urania victrixét, Pexenfelder Apparátus 
eruditionisét és Natale Conti Mythologiájat használták. A legtöbb, már ismerte
tett emblematikus kiadványt a poétika tanára forgatta. A retorikai osztály okta
tójának Bälde és Pexenfelder már említett munkáin kívül egy, a passaui jezsui
ták által összeállított, Templum gratiarum (Passau, 1633) című emblematikus 
kiadvány volt a szobájában. 

Ezek az adatok jelzik azt is, hogy az emblematikus tananyag átfogta a teljes 
gimnáziumi oktatást. Ezt néhány használói bejegyzés is megerősíti. így például 
a székesfehérvári retorika és poézis tanárok kimutathatóan használták Masen 
Spéculum imaginumkt és Pomey Pantheum mythicumkt. A szepesi rezidenciá
ban Valeriano 1649-ben bejegyzett Hieroglyphicáját először a retorikai osztály 
tanára, majd a syntaxisták (classis suprema grammaticae) oktatója forgatta. 
Néhány bejegyzés azt bizonyítja, hogy a diákok is megkaptak használatra emb
lematikus munkákat. így például Reusner Symbolorum imperatorum Pozsony
ban Pertinger Kristóf, a filozófiai osztály tanulója, Querck emblematikus Loyola 
Ignác-életrajzát Nagyszombatban Kisvárday József, a retorikai osztály tanulója 

47 MASEN, Jacob: Spéculum imaginum. Coloniae, 1714. BEK Jl 51.; POMEY, Franciscus: Pan
theum Mythicum. Francofurt, 1732. BEK Ha 208.; VALERIANO, Pierio: Hieroglyphica. Coloniae, 
1631. BEK Eb 4r 859. 
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10. táblázat 
Jezsuita tulajdonosi bejegyzések az emblematikus nyomtatványokban 

Szerző Mű Kiadványok száma 

Ottó Aicher Theatrum funèbre 1 
Andrea Alciato Emblematum liber 2 
Bohuslav Balbin Verisimilia humaniorum disciplinarum 14 
Jacob Bälde Poema de vanitate mundi 3 
Jacob Bälde Urania victrix 2 
Jacobus Boschius Symbolographia 2 
Carlo Bovio Ignatius insignium 2 
Joachim Camerarius (jun.) Symbola et emblemata 2 
Nicolaus Caussin De symbolica Aegyptiorum sapientia 6 
Natale Conti Mythologia 3 
Jeremiás Drexel Opera omnia 2 
Henricus Engelgrave Coelum empyreum 1 
Paolo Giovio Dialoge deirimprese 1 
Guillaume van Hees Emblemata sacra 2 
Hermán Hugo Pia desideria 3 

Imago Primi Saeculi 2 
Albert Ines Acroamatum epigrammaticorum 1 
Pierre L'Abbe Elogia sacra 1 
Gabriel François Le Jay Bibliotheca Rhetorum 2 
Carolus Libertinus Divus Franciscus Xaverius 1 
Jacob Masen Spéculum imaginum 8 
Jacob Masen Ars nova argutiarum 4 
Michael Pexenfelder Apparátus eruditionis 6 
Michael Pexenfelder Ethica symbolica 3 
Filippo Picinelli Mundus symbolicus 3 
Silvestro Pietrasanta De symbolis heroicis 1 
Joannes de Pineda Commentariorum in Job 1 
François Antoine Pomey Pantheum mythicum 2 
Jacobus Pontanus Floridorum libri 8 2 
Ignatius Querck Acta S. Ignatii de Loyola 1 
Franciscus Reinzer Meteorológia 1 
Nicolaus Reusner Symbolorum Imperatorum 2 
Cesare Ripa Iconologia 1 
Charles de la Rue Carminum libri 4 1 
Diego de Saavedra Fajardo Idea Principis 3 
Joannes Senftleben Philosophia morális 1 

Templum gratiarum 1 
Emmanuele Tesauro 11 Cannocchiale Aristotelico 2 
Jacobus Typotius Symbola Divina et humana 1 
Giovanni Pierio Valeriano Hieroglyphica 3 

Bolzani 
Gaetano Verani Pantheon argutiae l 
Joannes Vincartius Sacrarum heroidum epistolae 1 
Zsámboky János Emblemata 2 
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és Caussin De Symbolica Aegyptiorumkt ugyanott a retorikai osztály tanulói 
használták.48 

A befogadás feltételeinek biztosítása mellett a jezsuita emblematika oktatás 
hatékonysága és gyakorlati eredményei is lemérhetők. A jezsuiták és a jezsuita 
iskolázottságú világi szerzők nyomtatott munkái mellett ezt tanúsítják a kéz
iratos diákjegyzetek és tanköltemények. így például Pragner Ferenc nagyszom
bati diák 1718-ban Symbola Imperatorum címmel, a szerző nevét elhallgatva ki
vonatolta Reusner hasonló című munkáját. A kézirat címoldalát és utolsó lapját 
emblematikus rajzokkal díszítette.49 Az iskolai gyakorlatként készült tanköltemény 
műfajára példaként említhetők azok a viszonylag rövid, kötött metrumú, rész
ben emblematikus versek, amelyeket Fasciculus epigrammatum címen foglaltak 
egybe az 1630-as évektől kezdve Nagyszombatban. Közülük több, így például 
a Herculesről és a Mercuriusról szóló az „Embléma" címet viseli. A „Poéma Sym-
bolicum de Nativitate Christi" című, 16 lap terjedelmű költeményt az egykorú 
megjegyzés szerint a poétikai osztály 1638. január l-jén elő is adta.50 Itt lehet 
megemlíteni, hogy rendszerint a retorika tanár feladata volt az emblematikus 
ünnepi dekorációk elkészítése, melyben néha a diákok is részt vettek.51 

A jezsuita iskolákban használt emblematikus kiadványok tulajdonosi és hasz
nálói bejegyzései megerősítik és néhány ponton kiegészítik a korábban kapott 
képet. (10. táblázat) A névsor azt mutatja, hogy a jezsuita oktatás biztosította az 
európai emblematika széles skálájának magyarországi befogadását. A jezsuita 
emblematika oktatás Magyarországon használt alapmunkái a XVII. századi 
jezsuita „sztárszerzők", így mindenekelőtt Masen, Caussin, Pexenfelder, Bälde, 
Hugó és Balbin művei voltak. Ez kiegészült a humanista (Alciato, Camerarius, 
Conti, Giovio, Ripa, Reusner, Valeriano, Zsámboky) és a későhumanista, mani-
erista szerzők (Aicher, Picinelli, Saavedra Fajardo, Tesauro), valamint néhány 
további XVII-XVni. századi jezsuita (pl. Boschius, Bovio, Ines, L'Abbe, Querck) 
munkáival. 

Összegzés 

Az emblematika történetében eddig nem hasznosított, túlnyomórészt kézira
tos forrásanyag lehetőséget adott arra, hogy regionális szinten megvizsgáljuk 
a jezsuita oktatás és az emblematikus gyakorlat kapcsolathálózatát. Ez a hálózat 
mobil rendszerként működött, s egyaránt szolgálta a művek megismerését, be-

48 REUSNER, Nicolaus: Symbolorum... Frankfurt, 1588. BEK Hf 1781.; QUERCK, Ignatius: 
Acta... Viennae, 1698. BEK Ac 862:2.; CAUSSIN, Nicolas: De Symbolica... Coloniae, 1631. BEK 
019940. 

49 Pragner, Franciscus: Symbola Imperatorum... BEKK G15. 
50 Fasciculus Epigrammatum. BEKK H48. 87-95., 159-175. 

Vö. pl. STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. III. 1561-1773. 
Bp., 1988. 98. 
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fogadását és a tanulás folyamatát, valamint a reproduktív gyakorlatot és az 
önálló alkotó teljesítményt. A jezsuiták hosszú időn át, következetesen és kü
lönböző szinteken tanították az elméleti és gyakorlati ismereteket, s hatékonyan 
összekapcsolták az ars litteraria területeivel. A humanista emblematikát foko
zatosan átértelmező jezsuita gyakorlat Magyarországon némi késéssel, de XVII. 
századi európai jelentőségének megfelelően érvényesült. 

A XVII. század harmincas éveitől a jezsuiták Európa-szerte fokozott figyel
met fordítottak az emblematikus kifejezésformák megismertetésére. E törekvé
sek első eredményei Magyarországon a XVII. század utolsó évtizedeiben je
lentkeztek szélesebb körben. Ez a megkésettség az oka annak, hogy a magyar 
jezsuita középiskolákban csak a XVIII. század elején jelenik meg kiérlelt for
mában az emblematika önálló, illetőleg az ars litterarián belüli, a poétikai és 
retorikai oktatással összekapcsolt tanítása. A XVIII. század első harmada után 
nem tűnik fel új elem az oktatásban, s a század közepén megkezdődik a kifeje
zésforma gyors visszaszorulása. 

Az oktatási törekvések eltérő módon érvényesültek a különböző jogállású és 
földrajzi helyzetű rendházakban. A vizsgálat igazolta, hogy Európa más orszá
gaihoz hasonlóan Magyarországon is megtörtént az emblematikus kiadványok 
retorikai, didaktikus és pedagógiai felhasználása. A kiadványok változó szak
rendi besorolása, a felhasználás iránti igény és annak rétegei jelzik az emblema
tika alapvetően funkcionális szemléletét. Mindez utal arra, hogy az európai 
emblematikában is jobban kell figyelni a jezsuita gyökerű átalakulásokra, az 
irodalmi allegorizálás kiteljesedésének és a kifejezésforma fokozatos elutasítá
sának oktatástörténeti összetevőire. 

ÉVA KNAPP 

Sources for the Teaching of Emblematics in the Jesuit Colleges in Hungary 

In Hungary as historically conceived there were about fifty Jesuit houses, colleges and mission 
stations between 1579 and 1773. These institutions were the sites of organized éducation or were 
frequented regularly by students and novices. Our sources originate from 37 différent places, 
primarily colleges from ail over historical Hungary. The main types, mostly in manuscript, are the 
following: (1) historical library catalogues and book lists of library stock; (2) lists of recommen-
ded books for the teaching and learning of the humanities; (3) owners' and users' notes and 
inscriptions in emblematic imprints of the Budapest University Library; (4) students' notes and 
(5) didactic poems. The most valuable sources were catalogues that contained the name of the 
printing office and the date of entry, and those which had a special category for emblematic 
imprints. They constitute about 15 percent of the sources. The 150 or so emblematic imprints 
with notes and inscriptions of their Jesuit owner were of particular interest. Besides emblem 
books in the broader sensé, manuals on rhetoric and poetry relating to emblematics and publica
tions including the most important pictorial and textual sources of emblematics förmed part of our 
investigations. 

The source material, so far unexplored in the study of the history of emblematics, allowed us 
to examine the network of relationships between Jesuit éducation and emblematic practice at 
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a regional levél. This network operated as a mobile system and served for the familiarization with, 
and reception of the various works, the aquisition and passing on of learning, as well as of 
créative individual achievement. The Jesuits taught theory and practice systematically at various 
levels over a long period of time and linked them with areas within the ars litteraria. The Jesuit 
practice that gradually reinterpreted humanist emblematics reached Hungary with somé delay but 
developed in Une with its füll significance in 17th Century Europe. Beginning in the 1630s, the 
Jesuits throughout Europe paid increasing attention to the propagation of emblematic forms. The 
first results of this attempt appeared at a larger scale during the last décades of the 17th Century. 
This delay is the reason why emblematics appeared as a mature separate discipline or an area 
within the litteraria, connected with the teaching of poetry and rhetoric in the Hungárián Jesuit 
secondary schools in the early 18th Century only. No new élément appears in éducation after the 
first third of the 18th Century, and the emblematic forms of expression declined rapidly towards 
the middle of the Century. 

Educational attempts were implemented in différent ways in the houses of various legal 
standing and in différent géographie locations. Our investigations proved that, as in other Euro
pean countries, rhetoric, didactic and educational use of emblematic publications occured in 
Hungary also. Varied classification of the works and the need for their use at various levels indi-
cate a basically functional attitude towards emblematics. This calls for a greater awareness of 
transformations in European emblematics arising from Jesuit roots. It also gives insight into the 
educational historical relevance of the évolution of literary allegorization and the subséquent 
rejection of this form of expression. (The füll English version of the study was published in: The 
Jesuits and the Emblem Tradition: Selected Papers of the Leuven International Emblem Con
ference 18-23 August, 1996. Ed. by J. MANNING and M. v. VAECK. Turnhout: Brepols, 1999.) 



SZELESTEIN. LÁSZLÓ 
Lodovico Antonio Muratori művei 

Magyarországon a 18. század második felében 

Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) az olasz reformkatolicizmus (má
sok által használt terminológia szerint az olasz felvilágosodás) nagy alakja.1 

Történetírói és főleg a katolikus egyház reformálásáért szót emelő műveit dél
német, osztrák és magyar területeken is sokan fogadták egyetértéssel. Alább a szak
irodalom által eddig még fel nem használt adatokkal egészítjük ki a 18. század 
második felének magyarországi katolikus egyházára és művelődésére gyakorolt 
hatását. 

Muratorinak a magyarokkal való kapcsolatát már Zolnai Béla,2 majd Várady 
Imre is kutatta.3 Szauder József 1973-ban Muratori két magyar nyelven megje
lent (1763, 1776) művét ismertette.4 Kosáry Domokos művelődéstörténeti ösz-
szefoglalójában a jozefinizmus kialakulásában játszott szerepét hangsúlyozta.5 

Bitskey István Barkóczy Ferenc egri püspökre gyakorolt hatásáról írt,6 Holl 
Béla műveinek Magyarországon való jelenlétét mutatta be.7 1996-ban Rómában 
A magyar művelődés és a kereszténység című konferencián Hölvényi György 
Muratori eszméinek magyarországi erjesztő szerepéről tartott előadást.8 Kókay 

1 Jól tükrözi e kettősség, hogy az utóbbi évtizedekben már nem minden előremutató változást 
sorol be a kutatás a felvilágosodás címszó alá. 

2 ZOLNAlBéla: Ajanzenizmus kutatása Középeurópában. Kolozsvár, 1944. 57-64. 
3 VÁRADY, Imre: II Muratori e gli „ Ungheri". Torino etc. 1951. 530-549. 
4 SZAUDER József: L. A. Muratori két erkölcstani műve a XVIII. századi magyar irodalomban. 

= Irodalomtörténeti Közlemények 1973. 171-179. 
5 KosÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, 

19963. 54, 284, 373 etc. 
6 BITSKEY István: Barkóczy Ferenc, az irodalmi mecénás. In: Irodalom és felvilágosodás. 

Szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor. Bp., 1974. 350. 
7 HOLL Béla: Lo sviluppo del pensiero teologico alla luce del patrimonio librario del clero 

cattolico ungherese del primo periodo deli' Illuminismo. = Venezia, Itália, Ungheria fra Arcadia 
e illuminismo. Rapporti italo-ungheresi dalia presa di Buda alla rivoluzione francese, a cura Béla 
KÖPECZI e Péter SÁRKÖZY. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982. 211-224. Muratoriról: 220-223. Holl 
kutatási eredményeit sajnos a későbbi kutatók nem vették figyelembe. 

8 HÖLVÉNYI György: Antonio Muratori hatása Magyarországon. = A magyar művelődés és a ke
reszténység - La civiltà unherese e il cristianismo. Szerk. JANKOVICS József, MONOK István, NYER
GES Judit. Bp.-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum, 1998. II. 882-891. 
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György tanulmányaiban Muratori műveinek magyarországi elterjedését, Révai 
Miklósra és Bessenyei Györgyre gyakorolt hatását elemezte.9 

Muratori műveivel minden bizonnyal megismerkedtek az Itáliában hosszabb-
rövidebb időt eltöltő egyházi személyek, akik tanúi lehettek az 1720-as és 1750-
es évek között Muratori nézetei körül dúló vitáknak. És nemcsak a Collegium 
Germanicum Hungaricumban tanulmányokat folytatók10, hanem a szerzetesi 
központokban időzök, piaristák,11 pálosok,12 sőt jezsuiták is. XIV. Benedek 
pápa és Muratori eszméivel a század közepén Bécsben is találkoztak, találkoz
hattak magyarországi egyházi és világi személyek.13 Hasonló módon hatott 
főleg Pietro Metastasio közvetítésével a barokk költészet túlzásai ellen kialakult 
pásztorköltői gyakorlat, az Árkádia-mozgalom.14 Tanulmányunkban Muratori 
Magyarországon megjelent vagy bizonyíthatóan ott forgalmazott latin nyelvű 
műveivel és azoknak megjelentetett vagy kéziratban maradt magyar nyelvű 
fordításaival foglalkozunk. 

Della regolata divozione dei cristiani 

Muratori 1749. január 17-én azt válaszolta Domenico Brichieri-Colombinak, 
hogy nem hallott a Trattato della carità című művének magyarországi prelátus 
általi latinra fordításáról.15 Ugyanakkor megjegyezte, hogy a magyarországiak 
számára inkább másik művének, a Della regolata divozione dei cristiani cí-

9 KÓKAY György: Muratori és Magyarország. Muratori műveinek hazai elterjedtsége a 18. 
században. = Magyar Könyvszemle 1998. 193-206. - UÖ: Muratori és Révai Miklós. = Vigilia 
1992. 583-586. - UÖ: Bessenyei és Muratori. In: A szétszórt rendszer. Tanulmányok Bessenyei 
György életmüvéről. Szerk. CSORBA Sándor, MARGÓCSY Klára. Nyíregyháza, 1998. 36-43. 

10 Róluk 1. BiTSKEY István: Hungáriából Rómába. A római Collegium Germanicum Hungari-
cum és a magyarországi barokk művelődés. Bp., Tankönyvkiadó, 1996. 

11 Az elsőnek 1736-ban a Nazarenumba érkezett Bajthay Antalt a század közepéig többen kö
vették. Vö. KOLTAI András: Privigyétől Rómáig. Mösch Lukács és Rátay Egyed kéziratos útleírá
sai. = Magyar Könyvszemle 1996. 494-508.1. h. 505-506. 

12 Vö. KlSBÁN Emil: A magyar Pálosrend története. II. Bp., 1940. 279-281. 
13 Ilyen személy, miként majd látni fogjuk, például Klimó György. 
14 Vö. ZOLNAI: /'. m. (2. j.), 38. skk. Az Árkádia-mozgalomnak hazai szakirodalmából: SÁRKÖ

ZY Péter: Et in Arcadia ego. Magyarok és a XVIII. századi Itália. = ItK 1983. 238-251., 
SZÖRÉNYI László: Latin nyelvű Árkádia a tizennyolcadik századi Magyarországon. = ItK 1981. 
184-191. 

15 Schupanzigh András Frigyes pozsonyi kanonok fodításáról később lesz szó. 
16 MURATORI, Lodovico Antonio: Della regolata divozion de' cristiani trattato. Venezia, 1748. 

A Piarista Központi Könyvtár 27/3/44. jelzetű példányát 1760-ban a rendi általános káptalanra 
Rómába utazott Orosz Zsigmond debreceni házfőnök, későbbi provinciális vásárolta. A magyar 
provincia küldöttségének egyik tagja, Rátay Egyed utazásukról naplót vezetett. (Vö. KOLTAI, 11. 
jegyzetben i. m., 502-506.) Orosz Zsigmond bejegyzése: „Emptus Romae Anno 1760 die 21a 

Maii aP[atre] S[igismundol 0[rosz]." 



Lodovico Antonio Muratori művei Magyarországon a 18. század második felében 29 

műnek latinra fordítására volna szükség.17 Hogy a levélnek szerepe volt-e ab
ban, hogy egy magyarországi püspök ekkortájt kezdte el szorgalmazni az utób
binak a fordítását, nem tudjuk. Az 1751-ben megjelent német fordítás előszavá
ban Johann Georg Wenceslaus von Hoffmann már említést tett a fordításról, 
bár közelebbit nem tudott róla mondani.18 

Nem sokkal később Bécsben De recta hominis christiani devotione címmel 
megjelent a Della regolata divozione dei cristiani latin fordítása. A címlap ta
núsága szerint a fordító Bernardo Andrea Lama volt.19 Lama 1730-ban nyugat
európai kitérő után érkezett Bécsbe, ahol a Hofbibliothek körül csoportosuló 
olaszok köréhez tartozott. A vele azonos évben érkezett Giuseppe Rivával és 
Domenico Passionei pápai nunciussal együtt támogatta a reformkatolicizmus 
eszméit.20 Muratori müvének fordítását Klimó György biztatására kezdte el. 
Klimó ekkor Bécsben a magyar kancellária előadójaként tevékenykedett, cím
zetes püspökként. A bécsi nyomtatásnak legkésőbb 1756-ban készen kellett 
lennie, mert ebben az évben Budán téziseket csatoltak a kiadáshoz.21 

Holl Béla egy lapalji jegyzetben cáfolta Tarnai Andor22 és Szauder József23 

azon állítását, hogy a De recta hominis cristiani devotionét 1756-ban Budán a pálo-

„Nulla sapevo io della traduzione latina del mio Trattato della carità per istanza di quel buon 
prelato unghero. Anche in franzese e stata tradotta è stampata in Parigi. Avrebbero gli Ungheri 
fors' anche piú bisogno deli' altra, cioe della Regolata divozione." - Idézi VÁRADY /'. m. (3. j .) , 
544. Szakirodalmunk nem vett tudomást az elmúlt fél évszázadban Várady Muratorival kapcso
latos kutatási eredményeiről. 

18 MURATORI, L. A.: Die wahre Andacht des Christen. Aschaffenburg, 1751, Alexander 
Kauffmann. Példány: Piarista Központi Könyvtár, 48/3/1. Az előszó ide vonatkozó részlete: 
„Es hat zwar wohl schon vor einem Jahr und länger ein Bischoff aus Ungarn, als welcher den 
allgemeinen Nutzen, der durch Ausbreitung dieses so gründlichen Wercks denen Glaubigen 
verschafft werden könnte, gar wohl erkannt hatte, dessen Übersetzung in die lateinische 
Sprach versprochen, ob aber selbe zu Stand gekommen seye, ist mir unbewußt; wann aber 
auch dem so wäre, so hätte dieser eyfrige Bischoff zwar für die Gelehrte, ich will sagen für 
jene, welche die lateinische Sprach erlernet, sehr nützliche Vorsehung gethan..." A későbbi 
kiadások (Wien, Praag und Triest, 1759. Példány: OSzK 97.693. - Augsburg und Innsbruck, 
1761. Példány: OSzK: 917.934) kissé modernizált írással, de változatlan tartalommal tartal
mazzák ezen mondatokat. 

19 „opus ... nunc primum ex Italico sermone in Latinum opera Bernardi Lamae conversum." 
20 Vö. GARNS-CORNIDES, Elisabeth: Zwischen Giannone, Muratori und Metastasio. Die Italiäner 

im geistigen Leben Wiens. In: Formen der europäischen Aufklärung. Untersuchungen zur Situation 
von Christentum, Bildung und Wissenschaft im 18. Jahrhundert. Hrsg. Friedrich ENGEL-JANOSI, 
Grete KLINGENSTEIN, Heinrich LUTZ. Wien, 1976. 234. /Wiener Beiträge zur Geschichte der Neu
zeit, 3./ 

21 Az eredeti bécsi címlapot (Viennae Austriae, ex typ. Kaliwodiano) megőrizték a 29. jegy
zetben említett über gradualisok. 

22 TARNAI Andor: Az udvari és nemesi rokokó kultúra. In: A magyar irodalom története 1600-
tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp., 1964. 508. 

23 SZAUDER: i. m. (4.j.), 173. 
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sok pártfogásával, vagy fordításában kiadták. Budán mindössze egy 4 levélből 
álló nyomtatvány jelent meg 1756-ban, amelyet Muratori Bécsben napvilágot 
látott műve elé kötöttek. Az így elkészült liber gradualis egy Kalocsán 1756 
decemberében lezajlott vita téziseit tartalmazza. Új címlapot is nyomtattak, a vál
toztatást (azaz a kötet elejének bővülését) feltűntetve. A vitán a kalocsai szemi
nárium pálos rektora, Vincze István elnökölt, disszerensek pedig a szeminári
umban tanuló Bolleny Mihály és Gaál Ferenc voltak.25 A címlapot rövid, 
Zbiskó József Károly tinnini címzetes püspök, szepesi prépostnak szóló szöve
ges ajánlás követi. Kalocsán 1760-ig nem volt nyomda. A címlap és a tézisek 
budai nyomtatásából és a vitán elnöklő szemináriumi rektor pálos voltából nem 
következik a vitán osztogatott Muratori-kiadvány (amely bécsi nyomtatvány!) 
pálosoktól származó fordítása vagy kiadása. Egyébként más alkalmakkor is 
terjesztették Muratori e művének bécsi kiadását, olyan változat is akad, ahol az 
eredeti, év megjelölése nélküli bécsi címlapot meghagyták. 

Nem volt tehát a Della regolata divozionénak pálos fordítása, sőt nem volt 
1756-ban budai kiadás sem.2 Budán csak az 1756-ban Kalocsán tartott vitának 
a téziseit és az új címlapot nyomtatták ki, és kötötték hozzá a Bécsben, Kaliwoda 
műhelyében, év nélkül megjelent műhöz, amelynek címlapját eltávolították. 
Ezt a bécsi kiadást később is forgalmazták Magyarországon liber graduális-
ként,28 1761-ben, majd 1771-ben Pécsett tartott vita téziseit mellékelték hoz-

24 HOLL: i. m. (7. j .) , 220. (28. jegyzetben.) 
25 De recta hominis christiani devotione opus ... Lamindi Pritanii seu ... Ludovici Antonii 

Muratorii, distributum dum assertiones theologicas de angelis ... [etc] Anno 1756. Mense De-
cembri ... in Metropolitana Colocensi ecclesia publice propugnandas susciperent Michael Bollenj 
et Franciscus Gaál Archi-Episcopalis Seminarii Alumni ... praeside ... Josepho Vincze Ord. S. 
Pauli Primi Erem. ... in dicto Seminario Professore ... Budae, Typis Leopoldi Francisci Landerer. 
- Az Országos Széchényi Könyvtár példányának jelzete: 289.463. Tulajdonosbejegyzése: A. M. 
V. Patre Tobia Domaniczki datus est Conventui Pestiensi Anno 1759. sub Gvardianatu Fratris 
Casimiri Medgyesi mp. A kötet 1950-ben a pesti ferencesektől került az OSzK-ba. A budapesti 
Piarista Központi Könyvtár példánya (28D/1/23) a 18. században a veszprémi piarista könyvtár 
tulajdonában volt. 

26 Várady, Kosáry, Hölvényi és Kókay szintén pálos fordításról és kiadásról írnak. VÁRADY: 
/. m. (3. j.), 544. - KOSÁRY: í. m. (5. j.), 54. - HÖLVÉNYI: i. m. (8. j.), 888. - KÓKAY: Muratori 
és Magyarország ... (9. j .) , 195. VÁRADY Imre 1933-ban megjelent bibliográfiájában {La lettera-
tura italiana e la sua influenza in Ungheria. II. Roma, 1933. 214) nem sorolja fel a budai kiadást. 
Nem tesz róla említést Eleonóra ZLABINGER (Lodovico Antonio Muratori und Österreich. Inns
bruck, 1970. /Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 53/, 210.) 

27 A kutatók „tévedés"-ének forrása: PETRIK Géza: Magyarország bibliographiaja, 1712-
1860. II. Bp., 1890. 796. Ezt megerősítette, hogy Eleonóra Zlabinger monográfiájában (26. j . , 
210) a bibliográfiába felvett bécsi megjelenés időpontja: 1759. Hölvényi György szerint Lama 
1759-ben készült fordítása Bécsben és Velencében egyidejűleg, 1759-ben látott napvilágot. HÖL
VÉNYI: ». m., (8. j .) , 888. 

28 Az Országos Széchényi Könyvtár RMNy-csoportja által vezetett nyilvántartásban 25 fenn
maradt példány adatai szerepelnek. 
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zá. Az 1761. éviből olyan példányt is ismerünk, amely Klimó püspök sajátke
zű ajánlását őrzi.30 Ezek a liber gradualisok és a kéziratos ajánlás bizonyítékok 
arra is, hogy Klimó György püspök nemcsak a mű latinra fordításában, hanem 
annak terjesztésében is szerepet játszott. 

A mű magyar nyelvű fordítása 1763-ban Egerben jelent meg, a fordító sze
mélyének megnevezése nélkül: Lamindus Britaniusnak, vagy Muratorius Lajos 
Antalnak ...a keresztény embernek valóságos áhítatosságáról költ munkája. 
A fordító személyéről Muratori 1776-ban magyarul kiadott másik művében 
{A nagy parancsolatnak, tudniillik a felebaráti szeretetnek igaz magyarázatja 
... Bécs, 1776) esik szó. Ezen utóbbinak fordítója, Gálfalvi Ózdi Ferenc azt em
líti, hogy Sellyei Nagy Ignác veszprémi kanonok püspöke, Koller Ignác megbí
zására fordította le A keresztény embernek valóságos áhítatosságáról szóló 
Muratori-művet. Bitskey István szerint a fordíttató „minden bizonnyal" Barkó-
czy Ferenc egri püspök, aki 1761-től esztergomi érsek lett.32 Kókay György 
szerint a fordíttató Koller püspök, a kiadást azonban Barkóczy Ferenc támo
gatta.33 Holl Béla nem talált bizonyítékot arra, hogy Barkóczy szerepet játszott 
az Egerben megjelent Muratori-fordítás kiadásában.34 

Nemrég eddig ismeretlen forrás került kezünkbe, amely segíthet Barkóczy 
Ferenc szerepének tisztázásában. Az esztergomi Batthyány-gyűjteményben ta
lálható egy kéziratos fordítás, amelynek szövege eltér a kiadott változattól. Címe: 
„Keresztényeknek ighaz ahitatosságha, mellet Muratori Lajos Antal ... ki adott; 

29 Az 1761. évi tézisek a pécsi bazilikában, az 1773. éviek pedig a pálosoknál tartott vita tézi
seit tartalmazzák. 

OSzK: M:312.881. Az eredeti címlap után kötve: Dum conclusiones ex tractatu theologico de 
divini Verbi incarnatione ... in ... Basilica Cathedrali Quinque-Ecclesiensi ... 1761... publice 
propugnarent... Joannes Nunkovits et Mathias Gyurits Episcopalis Seminarii ... auditores ... ex 
praelectionibus ... Mathaei Francisci Keritza ... professons ... et Georgii Nunkovits ... profes
sons in praefato clericorum seminario. 10 ff. 

OSzK: 312.392. és Budapesti Egyetemi Könyvtár: Ad 1613. Az eredeti címlap után kötve: As-
sertiones theologicae ex tractatu de angelis, beatitudine et actibus humanis ... quas in Monasterio 
SS. Trinitatis V. Ecclesiis anno 1773. Mense Aug. ... publice propugnavit Leonardus Szegedi 
Ord. Monachorum S. Pauli I. Eremitae ... auditor ... praeside ... Paulo Niczky ejusdem Ord. ... 
professore. V. Ecclesiis, (1773), Typis Englianis. 3 ff. 

30 Az OSZK-ban a 312.881 jelzeten lévő alappéldányba a téziseket hibásan kötötték be. A 10 
levélből csak kettőt található meg a kötetben, de az öt[!] példányban. A kötet tulajdonosbejegyzé
se: Nicoiao Jankovits donatus ab Excellentissimo Episcopo 5 Ecclesiensi Georgio Klimo 1760. 
Az 1760-as[!] bejegyzés és az 176l-es impresszum összeegyeztethető. A nyomtatás helye nem 
Pécs, a vita időpontja pedig 1761 januárja. 

31 A fordítás Eleonóra ZLABINGER (a 26. jegyzetben i. m., 210.) teljességre törekvő bibliográfi
ájában nem szerepel. - Az Országos Széchényi Könyvtár RMNy-csoportja által vezetett nyilván
tartás 69 fennmaradt példányt vett számba. 

32 BITSKEY:/. m. (6.j.), 350. 
33 KÓKAY: Muratori és Magyarország ... (9. j.), 196-197. 
34 HOLL: /'. m. (7. j.), 220. (28. jegyzetben) 
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mostanában pedigh bécsi nyomtatás szerint magyar nyelvre forditott egy bizo
nyos nemzetes és vitézlő magyar emberséges ember". 5 A címlap kronosztikon-
jából36 a fordítás ideje: 1762. A kéziratot egy a fordítóétól eltérő kéz jelentősen 
átjavította, sőt a kézirat után külön fejezetben javításokat mellékelt ahhoz , Az áhi-
tatosságról írt könyvetskének magyarságába kevert gántsoknak igazgatása" 
felirattal. Az 1763-ban megjelent változattal egyidőben készült fordítás eszter
gomi lelőhelyére legvalószínűbb magyarázat az lehet, hogy Barkóczy tényleg 
magyarra fordíttatta Muratori ezen művét, vagy legalábbis átnézettette a fordí
tást. 7 A kéziratot bizonyára azért nem nyomtatták ki, mert időközben napvilá
got látott Egerben egy másik, párhuzamosan készült fordítás. A kinyomtatott 
változat elkészültére utaló adatot a nyomtatvány nem tartalmaz, a művet meg
előző Emlékeztetés Bécs, 1759-es dátuma a fordítás alapjául szolgáló latin ki
adványból került át, az ugyanígy megvan a most előkerült magyar nyelvű kéz
iratmásolatban és a német nyelvű 1759 utáni kiadásokban.38 A magyar nyelvű 
kiadás is forgalomba került liber gradualisként.39 

Trattato délia carità cristiana 

A fentebb idézett Muratori-levél szerint az 1763-as megjelenés előtt már 15 év
vel, 1748/49-ben felmerült egy magyarországi prelátusban a Trattato délia carità 
cristiana latinra fordításának a gondolata. Minden bizonnyal Schupanzigh And
rás Frigyes (f 1778) pozsonyi kanonokról van szó a levélben, aki korábban a pá
pai nunciatúra kancellárja volt Bécsben.40 Zolnai Béla szerint „nyílván a bécsi 
miliőnek ösztönző hatása alatt" készítette fordítását,41 amely a jeles magyar 

35 Jelzete: Hist. VI. c. 
36 Istennek DICsősIghIre, NeMzetlnek LeLkI VIghasztaLasára. 
37 A kéziraton hivatalos (pl. cenzori) átnézésére semmiféle jel nem utal. 
38 SZAUDER (4. jegyzetben /'. m., 174) és BITSKEY (5. jegyzetben i. m., 350) ebből az évszámból 

a fordítás készenlétére következtettek. 
39 Piarista Központi Könyvtár, 24/5/10: A címlap után bekötve 8 levél a pesti pálosoknál 1768-ban 

vitatott tézisekkel: Assertiones ex universa philosophia ad mentem Doctoris Angeli Divi Thomae 
Aquinatis, quas in monasterio B. M. V. de Pesth ... 1768. Mense Augusto publice défendit Augusti
nus Bálintffy Monachus Paulinus praeside ... Martino Billisics. Pesthini, (1768),Typis Eizenber-
gerianis. (A példány Révai Miklósé volt.) 

40 HRADSZKY, Josephus: Initia, progressifs ac praesens status capituli ad Sanction Martinum 
E. C. de Monte Scepusio. Szepesváralja, 1901. 473. Gerhard Cornelius Driesch, Esterházy Imre 
hercegprímás titkára Philipp Ludwig Zinzendorffnak címzett levelében leírja, hogyan kapta meg a 
pozsonyi kanonokságot Schupanzigh. Carintiából (vagy Carniolából) származott, Domenico Pas-
sionei nuncius kancelláriáját vezette Bécsben, a nuncius bíborossá kinevezése és Bécsből Rómába 
távozásakor ajánlotta Esterházy prímásnak Schupanzighot pozsonyi plébánosnak. OSzK, Kézirat
tár, Fol. Lat. 1649/III. 256. levél, 2. jegyzet. 

4lZOLNAi: i. m. (2.j.), 57. 
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nemzet hasznára Esztergomban Barkóczy Ferenc érseknek ajánlva jelent meg. 
A fordító szorgalmát Simon Stock püspök is megdicsérte,44 a megjelentetést a po
zsonyi cenzor engedélyezte. Várady Imre szerint talán éppen e fordításával vált 
méltóvá Schupanzigh arra, hogy a római Árkádia tagjai közé sorolják. 

Az esztergomi kiadáshoz46 1770-ben, 1773-ban téziseket kötöttek.47 

A Della regolata divozione és a Délia carità cristiana közel egyidejű bécsi 
latin nyelvre fordítása nem véletlen. Johann Joseph von Trautson érsek 1752. 
évi pásztorlevele Muratori műveinek ismeretében sürgette papjai igazi lelki
pásztori tevékenységét a barokk külsőségek helyett. 1757-ben a jezsuiták Mi-
gazzi Kristóf érseket vádolták be az uralkodónál, végül a pápai döntés követ
keztében a már korábban kinyomtatott De recta hominis Christiani devotione 
terjesztésére sor kerülhetett.48 A kötet elejére belehelyeztek egy 1759. szeptem
ber 23-án kelt igazolást (Monitum). Ez az igazolás 1759-től kezdve nemcsak 
a latin, hanem a német49 és magyar nyelvű kiadásokban is megtalálható. Hiány
zik természetesen az 1751. évi német és a budai tézisekkel 1756-ban megjelent 
latin nyelvű kiadás példányaiból.50 

Elgondolkodtató, hogy Muratori fentebbi két müvének latin fordítása - talán 
a latin nyelv Magyarországon széles körben használatos volta miatt is - ma
gyarországi személyekhez köthető. A magyarországi katolikus egyház vezetői 
közül sokan közvetlenül Rómából hozhatták magukkal a reformok iránti érzé-

42 Az előszó szavai: „in commodum inclytae nationis Ungaricae". 
43 De charitate christiana prout fertur in proximum tractatus morális. Ex italico sermone in 

latinum versus ab Andrea Friderico SCHUPANZIGH. Strigonii, 1763, F. A. Royer. 
4 4ZOLNAI:Í. m. (2.j.), 58. 
45 VÁRADY: i. m. (3. j.), 544: Forse, proprio con questo suo lavoro, Schupanzigh si rése degno 

di essere annoverato tra i soci deli' Arcadia Romana. Hogy Várady minek alapján írta le ezt a 
mondatot, nem jelezte. - Schupanzigh kanonok neve nem szerepel az Anna Maria Giorgetti Vichi 
által kiadott névjegyzékben (Gli arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon. Roma, 1977). 

46 Az Országos Széchényi Könyvtár RMNy-csoportja által vezetett nyilvántartásban 70 fenn
maradt példány szerepel. 

47 Tézisekkel ellátott kiadások (graduális könyvek): 
Assertiones theologicae de Augustissimo incarnati Verbi myterio ac de angelis, actibus huma-

nis et beatitudine, quas in ... Universitate Tyrnaviensi ... 1770. Mense Aprili ... publice pro-
pugnavit... Georgius Koczmár ... Alumn. Archi-Dioec. Strigoniensis expraelectionibus ... Ludo-
vici Csapodi ... et ... Josephi Kenyeres (professorum Tyrnaviensium). S. 1. a. 6 ff. a címlap után. 
(OSzK: 603.695, 609.124; Bp., Piarista Központi Könyvtár: 46/7/6) 

Assertiones ex universa theologia, quas ... in ... Universitate Tirnaviensi ... publice propugnandas 
suscepit Adamus Kaszanczki Alumnus ... Archi-Dioec. Strigoniensis ex praelectionibus Josephi 
Kenyeres et Ludovici Csapodi (professorum Tyrnaviensium). Tirnaviae, 1773, Acad. 13 ff. a cím
lap után kötve. Ajánlás: Galgóczy János választott püspöknek. (OSzK: 603.696) 

48 ZOLNAI Béla (/'. m., 2. j . 38, 76.) a kiadás támogatójaként Migazzi kardinálist nevezi meg. 
49 Leírásukat 1. a 18. jegyzetben. 
50ZLABINGER: i. m. (26. j .) , 121-122. és ZOLNAI: i. m. (2. j .) , 76. szerint 1757-ben a kinyom

tatott De recta devotione miatt vádolták be Migazzit a jezsuiták. 
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kenységet. A főpapok jelentős része a Collegium Germanicum Hungaricumban 
tanult, ezen kívül pálos és piarista szerzetesek is új eszmékkel térhettek haza.51 

Hölvényi György szerint a közvetlen római kapcsolatoknak volt döntő jelentő
sége a „római szélien", a „reformkatolicizmus", a „katolikus felvilágosodás" 
terjedésében.52 Muratori két erkölcstani művének latin fordítása, sőt az egyik
nek a magyarra fordítása is Bécsben történt. A Délia carità cristianát az ottani 
nunciatúra magyarországi kancellárja, Schupanzigh András Frigyes fordította 
latinra, a Della regolata divozionét pedig Klimó György buzdítására a már két 
évtizede Bécsben élő Bernardo Lama.53 Lama fordításából készítette Gálfalvi 
Ózdi Ferenc, az erdélyi udvari kancellária tisztviselője a Della carità cristiana 
magyar változatát, szintén Bécsben.54 Az elmondottak alapján Muratori esz
méinek magyarországi elterjedésében jelentősebb Bécs közvetítő szerepe, mint 
azt eddigi szakirodalmunk állította. 

* 

A Della regolata divozione és a Della carità cristiana latin és magyar nyelvű 
kiadásakor is előkerült Barkóczy érsek neve. Ő a Della carità cristiana 1763. 
évi esztergomi latin nyelvű kiadásának ajánlottja, személyéhez kötöttük a Della 
regolata divozione 1762-ben elkészült, kéziratban maradt magyar fordítását. A mű 
első kiadásának (Venezia, 1747) egy példánya Barkóczy Ferencnek még egri 
püspöki (tehát 1761 előtti) superexlibrisével ellátva található meg az esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtárban.55 Ugyanott hasonlóan bekötött példányban ma
radt fönn a Dellapubblica félicita, oggetto de ' buoniprincipi (Lucca, 1749) cí
mű Muratori-mű. 6 Egyébként ez az esztergomi könyvtár a 18. századból Mura
tori műveinek 34 kiadásából őriz példányt. 7 

Az 1750-es években a bécsi jezsuiták (a magyar jezsuiták is az osztrák rend
tartományhoz tartoztak!), amint láttuk, igyekeztek megakadályozni Muratori 
Della regolata divozione című műve latin kiadásának terjesztését. 1761-ben 
Felix Lazarini jezsuita szerzetes58 által Velencében vásárolt könyvek kerültek 

51 L. a 10-12. jegyzeteket. 
52 HÖLVÉNYI:/. m, (8.j.), 891. 
53 Uo. 888. A Hölvényi által idézett helyen (GARNS-CORNIDES, 20. jegyzetben i. m., 249) nem 

találtunk adatot az állítás megerősítésére, de a fentebb elmondottak alapján Klimónak minden 
bizonnyal szerepe volt a fordítás létrejöttében. 

A nagy parantsolatnak, tudniillik a felebaráti szeretetnek igaz magyarázatja... Bécs, 1776, 
Trattner. 

55 Jelzete: B. V. 02420. 
56 Jelzete: B. V. 02423. 
57 Muratori igazi hatásának felméréséhez hozzátartozna a 18. századi magyarországi könyvtá

rakban található műveinek számbavétele. Osztrák könyvtárakban végzett számbavétel: ZLABIN-
GER: i. m. (26. j.), táblázatokban. 

58 Felix Lazarini S. J. (szül. 1727) 1745-1760 közt az osztrák rendtartományben végezte ta
nulmányait, 1762-től Velencében élt. 
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revízióra.59 Muratori művei és vele vitázó kötetek. Már az a tény is érdekes, 
hogy a 18. század közepe után egyre gyakrabban kerültek katolikusok, sőt 
szerzetesek külföldről hozott könyvei is a cenzúrahivatalhoz, s a jegyzékeken 
gyakran előkerült Muratori neve. ° A Lazarini által beszerzett kötetek revíziós 
jegyzéke szerint Benedictus Piazza Muratorival vitázó In sanctos pietas című 
művét61 Lazarini ingyen tudta megszerezni, egy esetleges magyarországi vagy 
németországi kiadás lehetőségét felvetve. Az sem érdektelen, hogy a hét 
könyvet a jezsuita tartományfőnöknek rövid időn belül Klimó György adta át. 
Klimó, mint címzetes püspök 1747-től kancelláriai előadóként élt Bécsben, 
amint láttuk Bernardo Lámát ösztönözte a Della regolata divizione latinra 
fordítására. 1751-től volt pécsi megyéspüspök, mint püspök-tanácsos 2 több-

59 Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Batthyány-gyűjtemény, Litt. VI. a. 5. 
Specificatio Librorum, et expensarum 

Muratori. La Divozion Regolata 
Muratori. Epistola Paraenetica 
Piazza. In Sanctos Pietas 
Giraldez. Dialoghi Critici 
Maurici. La Divozion de' Cristiani 
Gaudio. Difesa deli' illibata Divozion 
Avertimenti etc. contro la lettera Parenetica 

Summa 

Lirae Venetae 24: 10 solidi, faciunt florenos Rhen. 4: 54 Crucigeros, quam summám mihi hic 
exsolvit Dominus Antonius Cavalar. 

NB. Operi P. Benedicti Piazza pretium non est oppositum; eo quod gratis illud a Domino Luca 
Fauti habuerim, ea tarnen conditione, ut duo saltem ejusdem exemplaria restituantur, si in Hungá
ria, aut Germania Typis dátum fuerit. Nam hie loci reperiri amplius nequit. 

Venetiis die 20. Maii 1761. 
1A vérzőn a cenzúrahivatal feljegyzése:] Libri ./. Extradati per Excellentissimum et Reveren-

dissimum Dominum Episcopum Quinque-Ecclesiensem Georgium Klimo, Admodum Reverendo 
Patri N. Koller S. J. Provinciali. Die 27 Junii 1761. 

60 Például 1761-ben, Lazarini jegyzékének évében a pálosok számára érkezett könyvek közt 
szerepel egy „Vita Muratorii" Venetiis, 1756, in 4° [= MURATORI, Gian-Francesco: Vita delpro-
posto L. A. Muratori... Venezia, 1756]), a kapucinusok számára érkezett könyvek (Libri Tergesto 
advenientes) egyike: „Lamindus Pritantius, de ingeniorum moderatione." Esztergom, Főszékes
egyházi Könyvtár, Batthyány-gyűjtemény, Litt. VI. u. 13. et 25. 

61 PLAZZA, Benedictus: Christianorum in Sanctos, Sanctorumque Reginam, Eorumque Festa, 
Imagines, Reliquias, propensa devotio a praepostera cujusdam Scriptoris Reformatione, Sacrae 
potissimum Antiquitatis monumentis ac documentis vindicata... Panormi, 1751. (Lazarini jegyzé
kének utolsó tétele is Plazza müve: Avvertimenti storici e morali a spiegazione del írattató della 
Regolata Divozione de' Cristiani di Lamindo Pritanio, e d' altre proposizioni sparse in altri 
Libri dello stesso Autore. Coll ' aggiunto ... In Venzia, 1757.) 

62 Klimó György 1744-46 és 1759-1772 között szerepelt a helytartótanács tanácsosai között. Vö. 
EMBER Győző: A M. Kir. Helytartótanács ügyintézésének története, 1724-1848. Bp., 1940. 198. 
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szőr szerepelt könyvrevíziós ügyekben. Híres könyvtárában, mely ma a pécsi 
Egyetemi Könyvtár különgyűjteménye, 25 exlibrisével ellátott Muratori
kiadás található, köztük a Délia carità cristiana olaszul és latinul, a Della 
regolata divozione olaszul, latinul és magyarul és más művek.63 

* 

A két magyarul is megjelent Muratori-mű eszmevilágáról Szauder József, 
Hölvényi György és Kókay György már összegzést adtak.64 Muratori a katoli
kus hitélet megújulását a főparancsból kiindulva sürgette. Az embernek Isten
hez és a felebaráthoz való helyes viszonyáról ad képet a VI. Károly császárnak 
ajánlott Della carità cristiana (1723). Az emberben a felebaráti szeretet termé
szet-adta törvény is, az fontosabb a külsőséges vallásgyakorlatoknál. Az üdvö
zülés feltétele a tevékeny szeretet, a szegények és rászorultak segítése. 

A Della regolata divozione 1747-ben jelent meg olaszul, majd az ellene indí
tott támadások miatt 1753 decemberében XIV. Benedek pápa vizsgálatot ren
delt el, amely ismételten kimondta, hogy a műben foglaltak a katolikus egyház 
tanításával egyeznek. Muratori e művében a liturgiába beférkőzött hamis és káros 
áhítatgyakorlatok ellen lépett fel. Hangsúlyozta, hogy a keresztény ember életé
ben a Szentírás és a szentmise központi helyet kell, hogy elfoglaljon. A közért
hetőség kedvéért a szentmise állandó részeit nemzeti nyelvre fordította, a babo
naságok, a szentek túlzó tisztelete ellen érvelt. 

Már előljáró beszédében hangsúlyozza, hogy célja „a köznépet, kinek lészen 
kedve és módja munkámat olvasni, oktassam".(16)65 Többször ad áttekintést 
a tárgyalt áhítat-formák történetéről. Fontosnak tartja, hogy a liturgia mindenki 
számára érthető módon történjen. Mivel pedig a latin nyelvből idők folyamán 
„az idegen és köznép előtt ismeretlen nyelv lett" (204) „én azért (s kívánom, 
hogy ez Istennek dicsőségire és a köznépnek javára váljék) a miserendet és 
annak szép imádságit elé adom azok kedvéért, kik deákul nem tudnak, s nem 
értik, mit kérjen a környül-állók nevével a pap, midőn misét szolgál." (206) 
Érdekes adalék, hogy a kéziratban a szentek tiszteletével kapcsolatban a fordító 
használta bálványozás szót a fordítást átjavító kéz törölte, megjegyezvén: „Ez a szó: 
bálványozó, mindenütt maradjon ki." (386) Ha „az szentekhez való áhítatosko-
dás ... magával nem hozza a szükséges és hasznos más áhítatosságot, mely által 
tudniillik az Istennek szeretőivé és jámbor és igazságos magunk viselésire indít
tatunk, és felebarátunkhoz való szeretetre ösztönöztetünk, tehát ez csak árnyéka 

A Klimó-könyvtár megjelenés alatt lévő katalógusából Móró Mária bocsátotta rendelkezé
semre az adatokat. Szívességét ezúton is megköszönöm. Magyarul is megvan a Della carità 
cristiana, ebbe azonban már nem került be a megjelenés idején elhunyt Klimó exlibrise. 

64 L. a 4., 8. és 9. jegyzetet. 
65 Az idézetek e bekezdésben az újonnan előkerült esztergomi kéziratból szöveghű átiratok, a 

kézirat lapszámának jelölésével. 
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az áhítatosságnak, s annyit teszen, mint vásárban az üres erszény." (272) Nin
csen „az szenteknek ... semmi szükségi az mi gyertyáinkra avagy cifraságokra." 
(274) Szeretné a sok ünnepet csökkenteni a szerző. „Illik tehát oly határt szabni 
az mi áhítatosságunkban, hogy az ő tiszteleteknek megadása miatt a szegény
ségnek ne nevekedjék nyomorúsága és ne szaporodjék naponként száma e föl
dön." (288) „Nem árt és semmi kárára sincsen a szerzeteseknek és a gazdag 
embereknek, kiknek vagyon mibűl élni, ha mindjárt az egész esztendő is merő 
ünnepből áll; más az szegény embernek dolga; az ki kézi munkájábúl élni szo
kott, semmije nem lévén e világon egyebe; az ki azért az ünnepeket szaporítja, 
az valóban a szeginyeket darab kenyeritül fosztja meg, mellyet az otthon való 
szegény cselédre kellenék osztani." (290) 

Szól a prédikálásról is, amelynek - miként alább még látni fogjuk, önálló 
művet is szentelt. „Az lelki pásztoroknak is arra légyen gondjok, hogy az be-
szédjeket az köznépnek értelmire rendeljék, az praedicalasokat nem csak a ta-
nultabbak értelmihez, kik kevesen találtatnak. ... Ha pedig némelyek az elmé-
j éknek fitogtatásával magoknak hírt, nevet szaporítani igyekeznek, tudva légyen 
nálok, hogy az legokosabb s legtudományosabb, ki oly ékességgel rendeli be
szédjeit, hogy nem csak az tudósabb s tanultabbakat, de az tudatlanoknak soka
ságát is oktatja, felgerjeszti és gyönyörködteti. Nálunk sokkal nagyobb becsü
letben vagyon eféle közönséges beszéd, mintsem a cifra szózatok, melyeknek az 
iskolákban vagyon keletek, s melyet ritka, aki elé rántson." (139-140) 

Deipregi deli' eloquenza popolare 

Gregorius Trautwein ulmi ágostonos kanonok Muratori Dei pregi deli ' elo
quenza populäre című művét6 fordította latinra Contra sublime loquentes in 
cathedra seu Dignitas eloquentiae popularis címmel.67 Ennek kiadásában Traut-
wein műhöz kapcsolódó disszertációja is olvasható. Trautwein a bécsi jezsuita 
„főszónok"-ot, Franz Peikardtot (1684-1752) és követőit, a barokk szónoklási 
módot ostorozza. A kötet címlapja Augsburgot és Innsbruckot jelöli meg meg
jelenési helyként, de a kötet nagy részét betöltő Muratori-művet a végén álló 
kolofon szerint Ulmban nyomtatták.68 

66 Venezia, 1750. (Példány: OSZK: Pást. 2667.) - VÁRADY Imre (/. m., 3. j . , 542-543.) 
67 Példányok: Központi Piarista Könyvtár, 54/6/4; Arad, Megyei Könyvtár, 6847. 
68 MURATORI, Ludovicus Antonius: Contra sublime loquentes in cathedra seu Dignitas elo

quentiae popularis Italice proposita. Latine exposita praefixa Dissertatione de styli neotericorum, 
quo Peikartianos vocant, conditione, merítő ac imitatione a R. D. Gregorio TRAUTWEIN exempti 
Collegii Cann. Regg. ad insulas Wengenses Decano. Augustae Vind. et Oeniponti, 1757, Jos. 
Wolff. - A kötet végén, a Muratori-művet lezáró és annak másik nyomdahelyen történő megjele
nését bizonyító kolofon: Ulmae, Ex Officina Wagneri, Cancellariae Typographi. 
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Gregorius Trautwein más műveket is latinra fordított. Például a Szent 
Ágoston Possidius-féle életrajzát és annak kritikai megjegyzéseit tartalmazó 
kiadványhoz függelékül franciából egy panegyricust.70 A kritikai megjegyzések 
előszavában a szentekre aggatott hamis dicséretek káros voltáról olvashatunk. 
Muratori, „a művelt világ kiemelkedő csillaga"71 már felemelte ez ellen szavát, 
három lapnyi idézet olvasható is a kiadvány első előszavában a Contra sublime 
loquentes in cathedra címmel kiadott Muratori-mű 13. fejezetéből. A bevezető 
szerint a Trautwein-fordította panegyricus egyházi szónokok számára mintaként 
jelent meg.72 

Franz Peikardtról73 szó esik a magyar prímás titkára (Gerardus Cornelius 
Driesch) és Philipp Ludwig Zinzendorf kardinális (korábbi győri püspök) leve
lezésében is.74 1737. okt. l-jén Zinzendorf azt írta, hogy Bécsben többször 
meghallgatta Peikardtot, korábban a jezsuita templomban, újabban a Szent István 
dómban. A császár ezévi születésnapján elmondott heves vallásvédő beszédét 
rosszallással vették a bölcsebb emberek (viri cordati atque prudentes). Egyéb
ként nemrég - folytatja Zinzendorf levelében - egy vendégségben Peikardt 
jezsuita Zinzendorf tanácsos [a bíboros atyja] jelenlétében kemény vitába keve
redett arról, hogy miért szűkítették a jezsuiták könyvcenzori jogait. A vita a je
lenlévők nagy derültségére szolgált - fejezi be a bíboros a témát. Amikor Driesch 
Zinzendorf bíborossal való levelezését sajtó alá rendezte, jegyzetként saját vé
leményét is elmondta. Neki is föltűnt, hogy a jezsuita templomban prédikáló 

69 Trautweinre vonatkozó szakirodalmat nem sikerült találnunk. Az azonban jellemző lehet, 
hogy az ágostonos kanonokok közül Jordan Simon Stock Bécsben a katolikus felvilágosodás je
lentős képviselőjeként tevékenykedett. Vö. BESSENYEI György: Idegen nyelvű munkák és fordítá
sok, 1773-1781. Sajtó alá rend., bev. KÓKAY György. Bp., 1991. 48-50. Georgius Major görög
katolikus püspök szerint Stock Muratori Della regolata divozione című művét nagyra tartotta. 
(ZOLNAI, 2. jegyzetben i. m., 57.) 

S. Aurelii Augustini ... vita auctore S. Possidio ... opera et studio D. Joannis Salinas ... Ac
cessit Michaelis III. ad exemptas insulas Wengenses Cann. Regg. Ulmae ... Praelati Disquisitio 
eritica de variis gestis, dictis ac visionibus S. Augustino falso aut minus solide attributis. (Add. 
Panegyricus ... S. Augustino dictus ab ... D. Spiritu Fleicherio episcopo Neumesensi ... Ex idio-
mate Gallico ... translatus ab ... Gregorio Trautwein ad exemptas insulas Wengenses Ulmae De-
cano.) Augustae Vindelicorum, 1768, Veith. 

71 „litterarii orbis primae magnitudinis Stella" 
72 „ut Sacri Oratores paradigma habeant, quod imitentur." - François FÉNELON Les aventures 

de Télémaque regényét szintén latinra fordította Trautwein, franciából. Az 1744-ben Frankfurtban 
megjelent fordítás a század közepén több kiadást megért, például Kassán 1750-től 1764-ig négy
szer napvilágot látott. Ezt a latin változatot is használta magyar fordítása készültekor HALLER 
László (Telemakus bujdosásának történetei - először 1755-ben Kassán adták ki) és vele egy-
időben ZOLTÁN Jósef Telemekusnak az Ulisses fiának bujdosásai címmel (Kolozsvárott később, 
1783-ban adták ki). Hriágyel Márton szintén a latin változat alapján foglalta versekbe a történetet 
1756-ban. 

73 Franz Peikardt 1714-től élete végéig Bécsben élt. 
74 A szóban forgó levél lelőhelye: OSzK, Kézirattár, Fol. Lat. 1649/III. nr. 143 [CVIIL!]. 
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Peikardt gyakran használt hősi tettekről szóló mesés fordulatokat, ami nagy 
népszerűséget hozott neki, s mindenki legalább egyszer igyekezett Bécsben 
járva meghallgatni őt.76 Mannagetta tanácsost is rávették erre. Mikor távozott 
a templomból, az ajtóban a szellemes Dalberg tanácsos meglátta és nevetve 
megkérdezte, hogy tetszett neki a magasztaló beszéd. Ha húsz év múlva él, ma
gamtól meghallgatom, hangzott a rögtöni válasz.77 Driesch levele azt tanúsítja, 
hogy Bécsben, értelmiségi körökben nem örvendtek egyértelmű népszerűségnek 
a jezsuiták. Ebben szerepe volt itáliai hatásoknak is.78 

Miként fentebb már láttuk, Muratori műveiben az üres, barokk vallásosság 
ellen harcolt. A Dei pregi deli ' eloquenza popolare című müvében részletesen 
szól az elmefitogtatás és cifra beszéd ellen. A szentek szerepe itt is csak annyi 
lehet, hogy általuk az Isten és a felebarát szeretetére, a keresztény erények gya
korlására vezessék a hallgatókat és az olvasókat. Trautwein értekezése Muratori 
nézeteit alkalmazza Peikardt és különösen annak követőinek (a magyarországi 
jezsuiták közt is voltak ilyenek!) prédikálási módja ellen. 

Muratori és Trautwein szónoklatokról szóló müveinek magyarországi hatásá
val szakirodalmunk eddig nem számolt. Nemrég kezünkbe került Benyák Bernát 
piarista szerzetes egy 1772-ből származó kézirata, amely az alábbi címet viseli: 
„A hegyke prédikálok ellen, avagy a néphez szabott szólás méltósága, melyet 
Muratorius Lajos Antal, a Felséges Ausztriai Hertzeg könyv-tartó házának fő 
gond-viselője olaszul botsátott ki. Deákra fordított pediglen, és a Neoterikusok-
nak, kiket Pajkártziánusoknak hívnak, beszedjek módjáról, mivoltáról, érdemé
ről 's követéséről való vetélkedéssel meg bővített T. Úr Trautwein Gergely. 
Ugyan ebből magyar nyelvre által tett P. Benyák Bernard Ahétatos Oskolák 
szerzetese Nyitrán 1772. Az elől-járók engedelmekből."79 

Benyák Bernát (1745-1829) a 18. század közepén itáliai minták alapján 
megújult piarista rendbe lépett be 1764-ben. Azért választotta a piaristákat, 
mert a váci gimnáziumban a szónoklat tanára, Paschgall Adolf (1734-1776) 
nagy hatással volt rá.80 (Paschgall 1756-57-ben Rómában tanult teológiát.) Be-
nyákot 1771-ben szentelték fel, ugyanabban az évben a nyitrai nemesi konvik-
tus aligazgatója lett, ő tartotta a szentbeszédeket is. 1773-ban Vácott magyar 

Quod omneis loquendi, ac sua proponendi formulas ex Heoricorum gestorum fabulosis 
historiis, et fictis narrationibus, depromeret, quae res sequiori mirum in modum sexui placebat. 
(Uo.) 

76 oratorem, de coelo lapsum (Uo.) 
77 Mannagetta tanácsos véleménye: Tunc denique Ipsum, qui plures requisitas in Oratore dotes 

jam possideat, ubertate styli, OTÚ^OU luxuriantis refecta, et AXlrr/copícov, nec non uetaípopujv, seu 
translationum, longe petitarum, obscuritate sublata, idoneum fore, qui persuadeat. lstuc de 
Peickartio Managetta eo tempore iudicium formabat. (Uo.) 

78 Vö. GARNS-CORNIDES: i. m. (19. j.), 233-237. 
79 A kézirat lelőhelye: Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára, Manuscripta, For. 

0-4/24. 1. 
80 TAKÁTS Sándor: Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. Bp., 1891. 32. 



40 Szelestei N. László 

szónok, 1774-től egy évtizedig Pesten tanár, aztán egy újabb évtizedig Székes
fehérvárott a gimnázium igazgatója volt.81 

Trautwein disszertációjában bibliai idézetekre és a tridenti zsinatra hivatkoz
va kezdi mondandóját „a fennhéjázó ész leleményeinek" megzabolázására, az 
„inkább élesen, mint sem helyesen" szólók ellen. A dicsérés dolgában elmondott 
prédikációkkal foglalkozik, azokat ostorozza, amelyek „már nem prédikációk
nak, hanem rövid, agyas, költött versek egybeszedésének" látszanak, amelynek 
a gondolatait metaforák és allegóriák homályosítják el. „Nem javallanak, (ami 
minden oratornak hivatalja) hanem parancsolnak; nem szót, hanem ráncos hom
lok alatt fölt parancsolatokat mondanak". 

A prédikáció fontos követelményei Trautwein szerint: 1. A „tiszta és seprő
lék nélkül való szólás", azaz az idegen szavak és a „meneteles értelen mögül 
elillant szóknak" a kerülése. 2. A szavaknak súlyuk és foganatjuk legyen. 3. A 
legfontosabb „az erős és megvíhatatlan állítás". 4. „A szív indulására kell igye
keznie a lelki oratornak". 

„A szók és egyéb dolgok felfúvott nagyságával, a rakásra gyűjtött válogatott 
mondásokkal függőben tartják az hallgatókat, elrezzentik a szívet az istenes in
dulástól, és a mindenféle cirfaságok villámodásival szemek fényét vesztik any-
nyira, hogy az elhűlt és elájult elme fel ne ébreszthesse az akaratot a csendes 
mozdulásra és a békés reáállásra..." „Az a szándékjok ezeknek az orátoroknak, 
hogy az ő híres vitézeiknek dicséreteket és jelesen viselt dolgaikat az hallgatók 
nagy álmélkodásokra tolják bé prédikációikban. Ennek okáért nyújtják meg oly 
nagyon prédikációikat..." „Az igazságot, nem a szókba való mértéktelenséget, 
az akarat megtörését, jóra való hajtását, nem az észnek gyönyörködtető édesge
téseit kívánják a prédikáló székek." Peikardt követői „magokat híresítik, nem a 
Krisztust hirdetik". „Mit használ az hallgatóknak az a sok világi s igen homályos 
dolgok elbeszélése, az a sok gyönyörködtető, de egy cseppet sem mozdító szó, 
az a sok konfect, édesség, ha sem téj, sem valami tartós étel nem kerül elől." 

Trautwein disszertációja Muratori Deipregi deli' eloquenzapopolare című 
műve latin kiadásának bevezetőjeként jelent meg. A kézirattöredék semmit nem 
árul el arról, hogy Benyák lefordította-e Muratori művét, vagy sem. Az biztos
nak tűnik, hogy nem ok nélkül nyúlt a barokk stílust ostorozó Trautwein-mű-
höz. Hasonló gondolatok már a század közepétől jelen voltak a jezsuiták retori
kai tankönyveiben is.82 Mivel nem ismerjük még alaposan a hazai 18. századi 
katolikus prédikálási elméletet és gyakorlatot,83 nem vettük számba a nyomta
tott prédikációkat, nem gyűjtöttük össze az egyházi szónokokról az egykorú 

1 Az adatok forrása: Catalogus religiosorum Provinciáé Hungáriáé Ordinis Scholarum Pia
rum, 1666-1997. Coll. Stephanus LÉH, red. Andreas KOLTAL Budapestini, 1998. 289., 54-55. 

82 Vö. BÁN Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században. 
Bp., 1971. 79-99.: Jezsuita retorikák a XVIII. században (Le Jay F., Kaprinai I.) 

83 18. századi prédikációk esetében inkább csak az érdekességekre, motívumokra figyelő szak
irodalommal rendelkezünk. Vö. LUKÁCSY Sándor: Isten gyertyácskái. Pécs, Jelenkor, 1994., UÓ: 
A végtelen jövő. Bp., Balassi, 1998, 9-56. 
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értékeléseket, nem foglalunk állást. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy Mura
tori művének latin fordítása jelen volt a 18. századi Magyarországon és két 
erkölcstani művéhez hasonlóan a katolikus egyház barokk beágyazottsága ellen 
hatott, annak megújulását sürgette. 

* 

Muratori többi művének magyarországi hatásával is számolhatunk. Könyvtá
rainkban bőven találhatóak ezekből is a 18. században hazánkba került példá
nyok. Összesítő számbavételük84 bizonyára árnyaltabbá teszi az általunk most 
felvázolt képet. Kéziratos forrásokból is kerülhetnek elő újabb adatok. Protes
táns körökben Muratorit elsősorban mint történetírót értékelték.85 Valláserköl
csi műveinek reformgondolatait több főpap és szerzetes is magáévá tette, a ma
gyarországiak számára megjelent latin és magyar nyelvű kiadások révén pedig 
szélesebb olvasóközönség is megismertette nézeteit. Általuk a katolikus egyház 
reformtörekvéseiként is szemlélhetjük a barokk külsőségektől való távolodást, a 
cselekvésre ösztönző szociális érzékenységet, az anyanyelv fontosságát. 

84Kókay György néhány hazai 18. századi könyvgyűjtemény Muratori-műveit számba veszi. 
Ezek közül talán legérdekesebb a református Rádayak gyűjteménye. (KÓKAY: Muratori és Ma
gyarország ..., 9. j . , 202-204.) Két további külföldön megjelent Muratori-mű magyarországi 
tézisekkel (Uo., 201.): 

De naevis in religionem incurrentibus sive Apológia epistolae a ... Benedicto XIV. ...ad epis-
copum Augustanum scriptae. Venetiis, 1760. - Az Országos Széchényi Könyvtár 317.891 jelzetű 
kötetében a címlap után kötve: Dum conclusiones ex tractatibus theologicis ... in ... Cathedrali 
Quinqueecclesiensi ... 1763. Mense Decembri ... propugnaret Joannes Perich Episcopalis Semi-
narii ... alumnus ... ex praelectionibus Matthaei Francisci Kertiza ... ac ... Georgii Nunkovits 
(Cathedralis Ecclesiae Quinque-Ecclesiensis canonicorum et professorum) ... auditoribus obla-
ta. Sine loco, (1763), 10 ff. Vö. a 29. jegyzettel. 

Vita humilis servi Dei Benedicti Jacobini praepositi Varailiensis ... Italice descripta, nunc 
primum Latine reddita. Venetiis, 1753. - Az Országos Széchényi Könyvtár 821.780 jelzetű kö
tetében a címlap után kötve: 

Assertiones ex universa theologia ..., quas in Monasterio V. Ecclesiis anno 1773. Mense Aug. 
... propugnavit ... Antonius Kiss Ord. Monachorum S. Pauli 1. Eremitae ... Auditor praeside ... 
Paulo Niczky ejusdem Ord. ... professore. - V. Ecclesiis, (1773), Typis Englianis, 10 ff. 

85 Bél Mátyás, aki az evangélikusok körében Muratoriéval rokon vallási irányzat, a pietizmus 
nagyhatású képviselője volt, Muratorit mint történetírót állította követendő példaként kortársai 
elé. Általa „gloriatur Itália", írta Bél SCHWANDTNER János György Scriptores rerum Hungarica-
rum c. forráskiadása előszavában (Bécs, 1745). A kiadványt ismertette az olmützi Monathliche 
Auszüge, a recenzens Bélt és Muratorit egyszerre ajánlotta példaként a cseh tudósoknak (1747. 1. 
szám). Dobai Székely Sámuel (szintén evangélikus vallású) az 1740-es években járt Modenában. 
Fennmaradt levelezésében többször is szó esik Muratoriról. A református Domokos Márton Deb
recenben így vélekedett: „Muratorius Vindiciájit nem láttam, itt nem is találtatik. Caeterum min
den Elencticus munkáiról én ollyan értelemben vagyok, hogy mindenikében igen subtilis méreg 
vagyon el rejtve: Potzem kárász potzem, ne mam nosi." Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 
Fol. Lat. 784/1. f. 178. (1762. jún. 15.) 
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SZELESTEI-NAGY, LÁSZLÓ 

Les oeuvres de Lodovico Antonio Muratori en Hongrie dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle 

En découvrant des données nouvelles, l'étude complète (et parfois corrige) la littérature spé
ciale s'occupant de Muratori. Sa conclusion importante est que Vienne a un rôle plus considé
rable dans la diffusion des idées du catholicisme réformé en Hongrie qu'on ne le croyait 
jusqu'ici. L'ouvrage intitulé Délia regolata divozione dei cristiani (1747) fut traduit en latin à 
Vienne à l'instigation de l'évêque György Klimo, par Bernardo Andrea Lama. Cette traduction 
fut imprimée également à Vienne avant 1756, mais jusqu'à 1759, il n'y a que des données de 
Hongrie à propos de sa diffusion. Déjà en 1756 des thèses imprimées à Buda furent reliées devant 
ce volume. L'ouvrage fut publié en hongrois en 1763 à Eger dans la traduction de Ignác Sellyei 
Nagy, chanoine de Veszprém. Une autre traduction, achevée en 1762, resta en manuscrit. Le 
Trattato délia carità cristiana (1723) fut traduit en latin par András Frigyes Schupanzigh, 
chanoine de Pozsony qui remplit plus tôt la fonction du chancelier de la nunciature papale à 
Vienne. Cette traduction fut imprimée à Esztergom et dédiée au primat Ferenc Barkóczy en 1763. 
Le traducteur en hongrois de la variante latine, Ferenc Gálfalvi Ózdi vivait à Vienne comme emp
loyé de la chancellerie hongroise de Transylvanie, le lieu d'impression est aussi Vienne. La tra
duction latine de Dei pregi dell'eloquenza popolare parut à Ulm. La dissertation du traducteur 
Gregorius Trautwein, qui accompage l'édition, flétrie le style oratorie baroque des jésuites de 
Vienne (1757). C'est cette dissertation qui fut traduite en hongrois par Bernát Benyák, religieux 
piariste en 1772. Parmi les livres subsistant jusqu'aujourd'hui des deux pontifes (de Ferenc Bar
kóczy, évêque d'Eger, plus tard aerchévêque d'Esztergom et de György Klimó, évêque de Pécs 
qui se tournait vers le catholicisme réformé dans le milieu de Vienne) il y a des ouvrages de Mu
ratori en italien, en latin et en hongrois aussi. Dans les écrits de la censure, ces ouvrages figurent 
plus souivent à l'époque des discussions de Vienne aux années 1750. 



GRANASZTOI OLGA 

A franciás műveltségű magyar arisztokrácia 
három különleges figurájának portréja könyvgyűjtő 

tevékenységük tükrében 

Századunk huszas-harminas éveiben máig ható jelentőségű kutatása indult 
meg a francia-magyar kulturális kapcsolatoknak. A művelődés- és irodalom
történet terén a XVIII. század második felét meghatározó magyarországi francia 
műveltség jelentőségére és hatására Eckhardt Sándor, Sőtér István, Baranyai 
Zoltán munkássága hívta fel a figyelmet. Mivel kutatásaik azóta sem találtak 
folytatásra, mindmáig egyedüli hivatkozási alapul szolgálnak a kor főúri mű
velődését illetően is. 

Eckhardt Sándor irányította rá a figyelmet először a Csáky család egyik elfe
ledett tagjára is, a nagy műveltségű gróf Csáky Istvánra, és annak feleségére Er-
dődy Júliára, a kor egyik legfel vi lágosultabb asszonyára.1 A Csákyak iránt az 
érdeklődést az 1910-es évek közepén az aradi közművelődési palotában felfe
dezett, és többé-kevésbé feldolgozott tekintélyes mennyiségű XVIII. századi 
francia könyvanyag keltette fel. Eckhardt Sándor kezdett el nyomozni a már az 
első látszatra egységesnek tűnő könyvgyűjtemény eredete után. S bár tudott 
volt, hogy az aradi könyvtárnak ez a része az Arad megyei Atzél Péter gróf által 
Arad városának adományozott 16 000 kötetes könyvtárból származik, Eckhardt 
rövid kutató munkával kiderítette, a XIX. század első évtizedében meggazda
godó Atzél család nem lehetett az eredeti tulajdonosa ezeknek a könyveknek, 
mert a XVIII. századi francia anyag gyűjtése éppen ebben az időszakban állt 
meg. A könyvtárban megtalálta a francia könyvek katalógusát, amelyből vilá
gosan kiderül, hogy az 5160 kötetből álló könyvtár egyik korábbi tulajdonosa 
Csáky Júlia grófné lehetett. Eckhardt szerint 1807-ben készülhetett ez a kataló
gus, amikor a házaspár kénytelen volt eladni könyvtárát2. A vásárló, feltehető
leg Atzél Péter apja, Atzél István volt, aki az Arad megyei sikulai kastélyának 
könyvtárát alapozta meg evvel a gyűjteménnyel. 

A régi francia könyvállomány feldolgozása, és a Csáky levéltárban folytatott 
kutatás izgalmas eredményekkel szolgált. Eckhardt 1917-ben publikálta első, 
kutatásait összegző tanulmányát3. Ezt követően még két, lényegében ugyaneze
ket az eredményeket bemutató tanulmánya jelent meg franciául: 1923-ban és 

1 ECKHARDT Sándor: Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Arad, 1917. 
2 ECKHARDT: i. m. 10, 24. old. 
3 ECKHARDT: /'. m. 
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1943-ban4. Eckhardt Sándor ismertette meg a magyar könyvtártörténettel ezt a ki
magasló jelentőségű könyvtárat, és őrá hivatkozunk a kor felvilágosult magyar 
arisztokratáinak jellemzésekor is. 

Eckhardt kutatásai egyrészt azért keltették fel érdeklődésünket, mert ő a Csá-
ky-Erdődy könyvtár általános bemutatásán túlmenően, csupán a felvilágosodás 
szerzőinek részletesebb ismertetésére törekedett, s a számunkra legérdekesebb, 
XVIII. századi francia regényirodalomról csak rövid említést tesz. Másrészt 
azért, mert bár tisztában voltunk avval, hogy rendkívül alapos levéltári kutatá
saihoz nehéz lesz bármit is hozzátenni, mégis úgy gondoltuk, az anyag megte
kintése mai szemmel talán szolgálhat némi újdonsággal, és hozzájárulhat a há
zaspárról és környezetéről felvázolt kép gazdagításához. A feladat izgalmasságát 
fokozta, hogy Eckhardt jelentése óta csak annyit lehetett tudni a Csáky könyv
tár további aradi sorsát illetően, hogy a háború után a közművelődési palota 
állományából hozták létre az aradi városi könyvtárat. A régi könyvek sorsáról, 
tárolási körülményeiről és kezeléséről azonban nem szóltak a hírek. A 90-es 
évekig nagy nehézségeket okozott a kutatás, részben tehát ennek tudható be, 
hogy magyar érdeklődők nem fordultak meg a gyűjteményben. 1998 őszén sikerült 
eljutnunk az aradi könyvtárba, ahol nagy örömünkre minden további nélkül kutat
hattunk a régi könyvek külön kezelt gyűjteményében, és hamar kiderült, a Csáky 
könyvtár más könyvtárak régi (1810 előtti) anyagával egybeolvasztva ugyan, de 
szinte hiánytalanul fennmaradt. Mielőtt ennek a látogatásnak az eredményeiről 
beszámolnánk, ismerkedjünk meg a két gyűjtő személyével és izgalmas életút-
jával. 

1. Csáky István 

A gróf Csákyak szepesi birtokosok, és a megye örökös főispánjai voltak. 
Csáky István 1741-ben született, apjától nagy kiterjedésű birtokot örökölt, 
amelynek központja a Lőcsétől mintegy 15 kilométerre fekvő Illésfalva volt. 
Emellett bonyolult örökléssel ő birtokolta a homonnai kastélyt is, amelyik ha
lála után az Andrássyaké lett. 1759 és 1761 között a bécsi Theresianum diákja . 
Bécsben tanul meg kiválóan franciául, mezőgazdasági tanulmányokat is foly
tat6, és az aradi könyvtárban talált francia színdarabok szövegkönyvének tanú
sága szerint, sokat jár színházba. Itt ismerkedik meg Sztáray Mihállyal valamint 
Erdődy Lajossal, s ez utóbbinak talán lehetett némi szerepe rokonának, a szin
tén Bécsben nevelkedő Erdődy Júliának és Csáky Istvánnak összeismertetésé
ben. Tanulmányai befejeztével Csáky István nem indult európai körutazásra, 

4 ECKHARDT Sándor: Les livres français d'une bibliothèque privée. = Revue des études hong
roises 1923/4-5. ECKHARDT Sándor: De Sicambria à Sans Souci. Bp. 1943. 

5 Országos Levéltár, Csáky család P73 fasc.47 n.l 1. 
6 írt egy gazdasági müvet latin nyelven. ECKHARDT Sándor: Az aradi közművelődési palota 

francia könyvei. 18. 
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nem maradt Bécsben sem, hanem hazatért Homonnára, oda ahol birtokai közül 
később is a legtöbb időt töltötte. 1764-ben vette feleségül Erdődy Júliát, aki 
ekkor tizenhét éves volt.7 Házasságuk első tíz évében nagy építkezéseket foly
tatnak. Pajdussák Mátyás, a Szepesség elismert helytörténésze a húszas évek
ben publikált tanulmányában ismerteti építkezéseiket8: először az Illésfalva 
közelében lévő Szmizsány (Schmögen ) templomát állíttatták helyre, majd pe
dig teljesen átépíttették az itteni plébániát és iskolát. Ezután a már romos illés
falvi gótikus templom következett, amit barokk stílusban szintén átépíttettek. 
A templom berendezése is az ő megrendelésükre készült el újonnan. Emléküket 
a főoltár mellett kétoldalt elhelyezkedő angyal őrzi: mindkettő egy-egy aranyo
zott ezüst szívet tart kezében, az ájtatos szeretetet jelképezve. Még ma is jól ol
vasható a szívekbe vésett latin felirat, amelyik magyarra fordítva így szól: „Csáky 
született Erdődy Júlia (a másikon ugyanígy, Csáky István nevével) Istenhez for
dul szívével, és mindörökre felajánlja a fájdalmas Istenanyának 1770." 1770-ben 
lett tehát kész a templom újjáépítése, ezt követően az illésfalvi „öreg kastélyt" 
is átalakíttatták. 1773-ban ismét építkezésbe kezdtek. Az Illésfalva mellett ta
lálható dombon, a Csáky István által Sans Souci-ra keresztelt nyárilak 1776 körül 
épült fel. A párját ritkító kéjlak és a körülötte elterülő park, amelyben a legkü
lönfélébb létesítmények nemcsak a főúri vendégsereg, hanem a munkában elfá
radt jobbágyok számára is a felüdülést és a szórakozást szolgálta, többeket rím
faragásra ösztönzött. Az első, Sztáray Mihály gróf által készített francia nyelvű 
leírást9 - amit maga Csáky István fordított magyarra - Diószeghi Erdődy Lajos, 
jegyzett költő is átdolgozta, illetve kibővítette magyarul10. A Sztáray féle le
írásnak még több változata is készült: magyarul, latinul, németül. Volt azonban 
egy másik eredeti leírás is: Csáky István és műve, a Sans Souci dicséretére írt 
költeményt egy szepesi papnövendék, Joannes Nepomucemus Demko11. A Sans 
Souci-t megörökítő alkalmi versekkel érdemes lesz bővebben is foglalkozni 
nemcsak azért, mert ez az egyik legérdekesebb példája a Magyarországon is 
művelt kastély- és kertleírás irodalmának, hanem mert tartalmukat tekintve fon
tos forrásai a Csáky házaspár alkotó tevékenységének, továbbá a szerzők sze
mélye sem mellékes. 

7 OL. Csáky család P73. Fasc. 1 n. 8. 
8 PAJDUSSÁK Mátyás: Schmögen, Sperndorf und Sans Souci. Lőcse, 1926. 27-28. 
9 Ez a leírás elveszett. Fordításának címe: Új Sans-Souci, avagy Gond nélkül-való Helynek 

rövid Le-írása, melly Francia Nyelven G Sz. M. által Íratott: azt Magyarra pedig G. C. I. fordí
totta. 1776. 

Ujj Sans Soucinak, avagy gond nélkül való helynek rövid leírása mellyet utoljára egy
ügyű magyar versekben foglalt Diószeghi Erdődy Lajos. Lőcse, 1777. 

11 Eckhardt ezt a leírást nem ismerte, bár hallott róla. Ismerte viszont RAPAICS Raimund, emlí
tést tesz róla Magyar Kertek (Bp. é.n.) cimű könyvében. Egy példánya megtalálható a Széchenyi 
könyvtár Aprónyomtatvány tárában. Nóvum in Scepusio Sans-Souci... per J. N. Demko. Lőcse, 
1777. 
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Csáky István és Erdődy Júlia házasságából nem született gyérnek. A gróf- az 
eddigi kutatások tanúsága szerint - sem a közéletben, sem a politikai életben 
nem vett részt. Eletét birtokai irányításának és a művelődésnek szentelte. Az 
1790-es évek vége felé írása meglehetősen reszketeg, 1800-tól pedig már más 
írja helyette leveleit12. Valószínűleg valami komoly betegségben szenvedhe
tett, s erre levelezésből is következtethetünk, ekkortájt sűrűn esik benne szó 
orvosáról, és különböző gyógykezelésekről. 1800 táján már súlyos anyagi 
gondokkal küszködhetett . 180l-l 810-ig, azaz haláláig feleségétől külön-
váltan, a Homonnához tartozó Vitézvágáson, meglehetősen szerény körülmé
nyek között élt14. Feleségével már 1800-ban az osztozkodásról tárgyalnak , 
1803-ban majd pedig 1805-ben növeli a neki biztosított életjáradékot , és 
feltehetően 1803-ban válnak el végleg útjaik. 1803-ban minden ingóságukról 
leltár készül17. A Sans Souci-ban lévő bútorokat elárverezik, és a homonnai 
kastélyból is kiköltöznek18. 

Ezt követően a Sans Souci hegyen álló nyárilak megsemmisült, de hogy mi
lyen okból és milyen körülmények között, azt mindmáig nem sikerült kideríteni. 
Számos különböző történet kering: az egyik legenda szerint Csákyné Erdődy 
Júlia egy alkalommal nem volt hajlandó a tőle külön élő férjének bort küldeni, 
ezért a gróf bosszúból leromboltatta Sans Souci-t.19 Erre vonatkozóan semmi
féle utalás nem található a családi levéltárban, és a fenti adatok is azt bizonyít
ják, hogy itt valóban csak egy legendáról lehet szó. Annyi azonban bizonyos, 
hogy az árverés után a Sans Souci nyárilak, és a hozzá tartozó épületek egy ré
sze már nem létezett, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint egy, a gróf halála 
után néhány nappal készült leltár, amely szomorú bizonyítéka annak, mivé lett a 
hajdani gazdagság és a messzeföldön híres kéj lak: a néhány fennmaradt épület
ben két öreg széket, kilenc üveg pezsgőt, huszonhárom üveg tokajit, egy bikaló 
játékot és egy kredencet vettek számba.20 Pajdussák szerint is a gróf romboltatta 
le a kastélyt, de azért, hogy feleségének ott tartózkodását lehetetlenné tegye21. 
Münnich Sándor a múlt század végén, Igló város történetéről szóló könyvében 
szintén megemlékezik Sans Souci-ról, és ő is megemlíti annak pusztulását. Azt 
írja, hogy később a főépület helyére egy csonka kőgúlát emeltek, amelybe a kö
vetkezőt vésték be: „Itt állott egykor a Gondűző". Erről Eckhardtnak más érte-

12 OL. Csáky család P73. Fasc. 47 n. 32. 
13 OL. Csáky család P73. Fasc. 1 n. 15. 
14 Erre vonatkozóan lásd leveleinek helymegjelölését: P73,. fasc. 47 n. 32; P73 fasc. 10 n. 33. 
15 OL. P73. fasc. 1 n. 15. 
16 OL. P73. fascl.n. 19 
17 OL. P73. Fasc. 10 n. 30. 
18 OL. P73. fasc. 10 n. 33. 
19 ECKHARDT Sándor: De Sicambria à Sans Souci. Bp. 1943. 281. 
20 OL: Csáky család P74. Fasc. 11 n. 26. 
21 PAJDUSSÁK: i. m. 31. 
22 MÜNNICH Sándor: Igló város története. Igló, 1896. 385. 
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sülései vannak: ő úgy tudja, az oszlop egy szégyenoszlop volt, amelybe felesé
gének engedetlenséget vésette bele a gróf, s ma már csak azért nem olvasható 
rajta ez a felirat, mert a család, hírnevét féltve letöröltette.23 Ez a változat ter
mészetesen sokkal regényesebben hangzik, s ezáltal jobban illeszkedik a házas
pár életét övező mende-mondákba, de egyben annál valószínűtlenebb is. 

Pajdussák azt írja24, hogy a gróf, utolsó éveiben a vallásban keresett vigaszt. 
Erre utal az a Sans Souci hegyen általa felállíttatott kereszt is, amelyre állítólag 
Szent Tamás következő szavait vésette fel25: „Uram és Istenem". Csáky István 
1810-ben halt meg, az illésfalvi templomban temették el. 

Pajdussák is megemlíti, és ebben feltehetőleg a falubeliek visszaemlékezései
re támaszkodik, hogy Csáky István grófot birtokain élő népe atyjának, a tudo
mány és a művészetek pártfogójának, s egy valóban nemes és derék embernek 
tartották26. Hogy ez mennyire így van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a fa
lubeliek körében még ma is élő iránta érzett tisztelet, s az emlékének megőrzé
sére tett számos kísérlet. 1998-ban helyi erőből kezdődött meg a mostanra teljesen 
romossá vált Sans Souci kápolna megmentése, és a lerombolt kastély alapjainak 
feltárása. A tervek szerint, az egész kastélyparkot rekonstruálni fogják. A telje
sen felújított templomra, és benne a grófi sírra is nagy gondot fordítanak. Többek 
elbeszéléséből azt is megtudtuk, hogy századunk első évtizedéig élt a faluban 
egy szokás, miszerint minden évben, a gróf halálának évfordulóján kinyitották 
sírját, hogy bebalzsamozott testére pénzt dobáljanak, mert ez szerencsét hozott. 
A század elején azután megszüntették ezt a szokást, sírját pedig befalazták. A fa
luban álló „öreg" kastély halála után lakatlanná vált, és 1885-ben leégett. Az 
épület maradványait építőanyagnak szép lassan elhordták. A faluban is mind
össze egy obeliszk jelzi, hogy hol állt egykor a grófi kastély. 

2. Erdődy Júlia 

Gróf Erdődy Júlia 1747-ben született. A gazdag családnak Nyitra megyében 
voltak nagy birtokaik, köztük Galgóc vára. Erdődy Júlia szülei feltehetően Po
zsonyban tartózkodtak legtöbbet2 . Apja gróf Erdődy János főkamarás, nagy
bátyja az az Erdődy Kristóf, akivel Bécsben Casanova egy milánói táncosnőnél 
rendezett összejövetelen találkozott, és akiről mint kedves, nagyvonalú és gaz
dag emberről emlékezik meg.28 Erdődy Júlia testvére Erdődy József, a későbbi 
nyitrai főispán és kancellár volt, aki Bécsben élt, s akinek mesés gazdagságáról, 
Galgócon berendezett új divatú angolkertjéről, narancsházairól Townson angol 

23 ECKHARDT S.: De Sicambria à Sans Souci. 281. 
24 PAJDUSSÁK M.: i. m. 31. 
25 Mi ezt a keresztet nem láttuk, és más leírásban sincs nyoma. 
2 6 PAJDUSSÁK M.: /'. m. 31. 
27 OL. P73. postakönyvek 
28 CASANOVA: Histoire de ma vie. I. Paris, 1993. 650. 
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utazó is beszámol , és alakját Kazinczy is megörökíti levelezésében . Mint 
Eckhardt Sándor megállapítja31, nagyon valószínű, hogy Júlia is Bécsben nevel
kedett, és mint általában az Erdődyek teljesen elnémetesedett. Ezt a hozzá írt, 
és a tőle fennmaradt néhány levél is alátámasztja, mindegyik német nyelven 
íródott, és még a férjével is németül levelezett32. A francia kultúra iránti rajon
gása - különös tekintettel az irodalomra - szintén a Bécsben töltött évek során 
alakulhatott ki. 

Sajnos a Csáky levéltárban végzett kutatások alapján nehéz a grófné arcképét 
megrajzolni, s ez annál is inkább sajnálatos, mivel az a néhány vonás, amit a hozzá 
írt vagy tőle származó levelekből megsejthetünk - kiegészítve a Kazinczynál 
található megjegyzésekkel33 - egy nagyon okos, felvilágosult és emancipált 
asszonyra enged következtetni, s ehhez hozzá kell tenni, hogy valószínűleg ő 
gyűjtötte össze, ő olvasta a homonnai kastélyukban lévő könyvtár könyveinek 
nagyobbik részét. 

Családtaghoz, baráthoz írt személyes hangú levél nemigen maradt fenn tőle, 
kivéve egyet, férjének címezve, de ez is kizárólag a birtokaikat érintő ügyekről, 
egyre súlyosbodó anyagi helyzetükről szól, s néhány évvel az elválás előtt ke
letkezett3 . Egyetlen levél enged bepillantást, ha csak egy pár sor erejéig is, egy 
közvetlenebb hangvételű levelezés stílusába, és az elképzelhető levéltémákba. 
Erdődy Júlia egyik barátnője, férje unokatestvérének, Csáky Jánosnak második 
felesége, a nálánál jóval fiatalabb Zichy Jozefa grófnő volt. Az ekkor már öz
vegy Zichy Jozefa 1797-ben írt levelet Erdődy Júliának németül, „legkedvesebb 
barátnőm" megszólítással.35 A levél egésze a Csáky családot érintő vitás kérdé
sekről, örökösödési ügyekről szól, de a végén, a téma lezárása után néhány sort 
franciául ír még hozzá, és ebben már jóval személyesebb hangot üt meg: Elő
ször kifejezi, mennyire együttérez a grófnővel, aki valami miatt tele van aggo
dalmakkal. Magáról pedig megjegyezi, hogy tűkön ül már a szerelmesei miatt, 
mert a körülmények úgy alakultak, hogy nem tudja milyen döntést hozzon. Ezen 
az öt soron kívül egyetlen levélben sem használják a francia nyelvet, s erre az 
ad magyarázatot, hogy az összes fennmaradt levél hivatalos ügyben íródott, 
tehát németül vagy latinul, még a házastársak közöttiek is. A francia, a franciául 
jól tudó főurak magánlevelezésének a nyelve volt, ezt a Zichy Jozefa által írt 
pár sor is bizonyítja, s tegyük hozzá, valószínűleg azért vált itt át franciára, mert 
ezeket a leveleket a benne tárgyalt ügyek miatt mások is elolvashatták. 

A grófi házaspár magánlevelezését minden bizonnyal teljesen külön kezelték, 
és feltehetően megsemmisült, vagy ők maguk megsemmisítették. A grófnő első 

29 TOWNSON: Voyage en Hongrie. III. Paris, 1799. 119. 
30 Kazinczy Ferenc levelezése. X. Szerk. VÁCZY János. Bp. 1890. 82, 246. 

ECKHARDT S. : Az aradi közművelődési palota... 13. 
32 OL. P73. Fase. 47. n. 17-25., 57. 
33 A Kazinczy levelezésben, lásd lejjebb. 
34 OL. P73. Fase. 47 n. 57. 
35 OL. P73. Fase. 47. n. 7. 
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fennmaradt levelei az 1770-es évek végéről származnak, amelyekben gazdasági 
ügyekben ad ki utasításokat homonnai, illetve illésfalvi jószágigazgatóiknak . 
A levelekből, amelyek a 90-es évek végére megszaporodnak, arra következtet
hetünk, hogy nemcsak teljesen tájékozott volt a saját birtokaikat érintő ügyek
ben, hanem ekkor már jórészt ő is irányítja főleg a financiális ügyek intézését, 
és a peres kérdésekben is döntő szava van. Legtöbb levelét 1798 és 1801 között 
írta, amikor férje már csak aláírni tudta saját leveleit és visszavonultan élt. 
Nemcsak okos, hanem erélyes asszony is lehetett a grófné, a birtok irányításá
val megbízott alkalmazottak - a levelek egyértelmű tanúsága szerint - tisztelték 
és nagyra becsülték tevékenységét37. Valószínűleg ritka esetnek számított, a nő
nevelés elmaradottságát figyelembe véve, hogy egy még nem özvegységre jutott 
grófné ilyen aktivitással vegyen részt a gazdálkodásban, és a financiális ügyek 
vezetésében. Hogy ritkaság volt nőt ilyen szerepben látni, arra jó példa a Feste-
tich család keszthelyi jószágigazgatójának, Nagyváthy Jánosnak A szorgalma
tos mezei gazda... című könyvében található előbeszéd is38, amelyik 1790-ben 
mégcsak felveti, hogy talán a nőknek is szükségük lenne némi gazdasági isme
retre és tapasztalatra. A grófné áldozatos tevékenységéért egyébként férje is há
lás, amint ezt egyik 1800-ból származó levelének másolata is bizonyítja39. Ez 
a német nyelvű levél több szempontból is érdekes: közvetlen stílusban íródott, 
és meglepő, hogy a gróf tegezi feleségét és „drágám"-nak szólítja csakúgy, mint 
Csákyné a férjét. A levélben évdíjat biztosít feleségének, de sajnálkozását fejezi 
ki afelett, hogy nem tudja tettrekészségét, szorgalmas ügyintézését, és gondos
ságát az őt megillető mértékben meghálálni. Továbbá türelmét kéri, és reméli, 
hogy a sok bánat és gond elmúltával többet lesz képes adni neki. 

Bár 1778 előttről nincs levél Erdődy Júliától, az illésfalvi jószágigazgató, 
Doleviczényi Pál által vezetett leveleskönyvből kiderül40, már korábban is élénk 
levelezést folytatott a grófnéval, akivel bensőséges viszonyban lehetett: egy 
1772-ben a grófnéhoz írt levelének tartalmát hosszan ismerteti a leveleskönyv
ben. Ebben egyebek mellett Csáky István testvérének a terebesi kastélyát ért 
villámcsapásról is beszámol, és a végén kifejti az általa levont erkölcsi tanulsá
got, mert úgy véli, az Isten ellen elkövetett vétségek miatt következett be majd
nem a tragédia. Érdekes, és egyedülálló megnyilvánulása ez a személyességnek, 
az egyébként csak a hivatalos ügyekre koncentráló jószágigazgatótól. 

A postakönyvben a grófnéval kapcsolatban könyvekről is gyakran szó esik. 
1773-tól kezdve Doleviczényi Illésfalváról többször is tájékoztatja arról, ha köny
vei érkeztek. A könyvek jórészét ugyanis Illésfalván keresztül küldték el Ho
morúmra, ahol a könyvtár volt. Eckhardt Sándor derítette fel, hogy mivel a köny
veket nem kötve hozatták, ezért minden szállítmányt Lőcsére küldtek, a Kollár 

36 OL. P73. Fase. 47. 
37 OL. P73. Fase. 47, 48. 
38 Idézet FÁBRY Annától: „A szép tiltott táj felé". Bp. 1996. 26. 
39 OL. P73.Fasc. 1 n. 15. 
40 OL. P73 Fase. 47 Diarium. 
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és Hőfer könyvkötő céghez.41 Doleviczényi intézte a köttetési is42. 1777-ből 
fennmaradt egy értékes dokumentum, a Kollár és Hőfer cég egyik számlája, 
Doleviczényi levelének mellékleteképp, amelyen tételesen felsoroltatnak a leg
újabban bekötött könyvek, közülük három kivétellel mind francia.43 A könyvekre 
vonatkozó legtöbb adat egyébként a 70-es évekből származik, ekkor lehetett a leg
intenzívebb a könyvvásárlás. Ebből az időből a levelezés mellett az Illésfalváról 
Homonnára eljuttatott küldemények jegyzéke is érdekes44. 1775 februárjában 
például tizenhat nyolcad formátumú könyvet, és tizenkét negyed formátumút 
küldtek el. Körülbelül a 90-es évek közepén kezd lanyhulni a könyvvásárlás 
üteme, ekkor már a könyvkötő számláit is csak többszöri sürgetésre fizeti ki a gró
fék pénztárosa.45 De nemcsak könyv érkezett a grófnőnek, hanem például hang
szerek is, méghozzá Bécsből46. Egy 1779-es leltár szerint zeneszoba is volt a nyá
rilakban.47 

Az első látszatra érdektelennek tűnő postakönyvek - azaz a postai küldemé
nyek feljegyzési könyvei 1774 és 1788 között - alaposabban szemügyre véve 
számos, eddig ismeretlen adattal szolgálnak.48 Részletes ismertetésükre most 
nincs lehetőségünk, a feldolgozásból levonható néhány következtetésre szeret
nénk csupán kitérni. Először is, e tizennégy évre vonatkozóan a kimenő külde
ményekből, abban az esetben, ha a címzett tartózkodási helyét is megadták, 
kideríthető, kikkel állt a grófi házaspár szoros kapcsolatban. A beérkező kül
demények alapján pedig megtudjuk, kinek jött küldemény, ki volt még a házas
páron kívül rendszeresen Illésfalván; valamint azt is, hogy a grófi házaspár 
mennyi időt töltött Illésfalván vagy Homonnán, mennyit együtt, mennyit külön 
stb. Az egyik érdekesség, hogy a legtöbb kimenő és bejövő küldemény Erdődy 
Júliával kapcsolatos. A leggyakoribb címzettek az ő rokonai: apja, Erdődy János; 
anyja, Pálffy Teréz; testvére, Eszterházy Jánosné Erdődy Teréz; ennek férje, 
Eszterházy János; másik testvére, Erdődy József. Számos küldemény barátnőjé
nek, Csáky Jánosné Zichy Jozefának, és Klobusiczky Antalné Csáky Annának, 
Zichy Jozefa mostoha lányának, vagy a Kazinczy által is sokat emlegetett Van 
der Noot-né, Csáky István anyai ági rokonának van címezve. A címzettek túl
nyomó többsége tehát nő, de hogy a küldemények mit tartalmaztak, az sajnos 
nem derül ki, csak abban az esetben, ha pénz volt. A címzettek között bécsi 
szabó is szerepel, aki rendszeresen nagy összegeket kapott. De még számos 
más, olyan német név fordul elő a bécsi címzettek között, akiknek neve mellett 
nagy összeg szerepel, azaz minden bizonnyal szintén valamilyen kereskedők, 

ECKHARDT S.: Az aradi közművelődési palota... 21-22. 
42 OL. P73.Fasc. 47n.21. 
43 OL. P73. Fase 47 n. 21. 
44 OL. P73. Postakönyv. 
45 OL. P73 Fase. 47. 
46 OL. P73 Fase. 47 Diarium. 
47 OL. P73. Fase. 10 n. 14. 
48 OL. P73 Postakönyvek. 



A franciás műveltségű magyar arisztokrácia három különleges figurájának portréja ... 51 

iparosok stb. lehettek. így bukkantunk köztük két fontosra: az egyik, egy 1780-
as bejegyzés szerint a pesti Weingand könyvkereskedő. Elképzelhető, hogy 
könyvrendelést küldtek neki, mert pénzösszeg nincs feltüntetve. A másik, a bé
csi francia könyvkereskedő Jean Gay: 1787 nyarán kétszer is szerepel a címzet
tek neve között. 

A postakönyvekből megtudjuk azt is, hogy Csákyné az 1780-as évek köze
péig a nyári hónapokban, és ősszel novemberig tartózkodott sokat IIlésfalván, 
ilyenkor van ugyanis a legtöbb küldemény oda-vissza. A gróf neve viszont csak 
ritkán olvasható az Illésfalván küldeményt kapók között, viszont annál gyak
rabban küldenek neki Homonnára. Rendszeres vendég lehetett a grófnő barát
nője Zichy Jozefa és Eszterházy János. Még a grófnő fodrásza is többször kap 
küldeményt. A téli hónapokat Csákyné is Homonnán tölti, de jelek szerint az 
1780-as évek vége felé egyre kevesebbet jön Illésfalvára, mind többet tartózko
dik Pozsonyban és Bécsben, ahová szintén postáznak neki küldeményeket. 

1791-ben saját használatra felépíttet egy fürdőépületet Ujlublón, és egy tíz 
évre szóló szerződést köt mint haszonélvező a lublói kamarával49. 1793-ban és 
94-ben több levelet is ír innen Doleviczényi Pálnak.50 

Az 1800-ból származó, férjéhez írt egyetlen fennmaradt levele szinte olvasha
tatlan. Mint már említettük, ő is „drágám"-nak szólítja férjét, és tegezi.51 A le
vél első soraiban kedves, közvetlen hangon szólítja meg férjét, s aggódik érte, 
amiért mégis rászánta magát a szepességi utazásra, és reméli, hogy gond nélkül 
megérkezik. Ezenkívül szinte kizárólag a folyó ügyekről esik szó, a grófné 
hosszan számol be a pénzügyi fejleményekről és intézkedéseiről. 

Neve ezt követően már csak az 1803-ban keletkezett ingóságleltárak aláírója
ként fordul elő, majd teljesen nyoma vész. Itt jegyeznénk meg, hogy feltételezé
sünk szerint a homonnai könyvtár Erdődy Júlia által aláírt, eladás céljából ké
szítettjegyzéke szintén 1803-táján keletkezhetett, és nem 1807 körül, amint azt 
Eckhardt megállapítja, ugyanis a grófnő neve ezután már semmilyen összefüg
gésben nem fordul elő a Csáky levéltárban, tehát valószínűleg hazatért, és Po
zsonyban, vagy valamelyik Erdődy birtokon élte le életének hátralevő részét. 
Ezt támasztja alá Doleviczényi Pál elejtett megjegyzése egy 1807-ben keletke
zett levélben: eszerint a grófnő 1803-ban távozott Pozsonyba.52 Halálának éve 
eddig ismeretlen volt, s az sem véletlen, hogy végül egy, az Erdődy család le
véltárát felhasználó könyvben bukkantunk rá:53 Erdődy Júlia 1809-ben, azaz 
férje halála előtt egy évvel halt meg. 

Eddig az a néhány vonás, töredékes életrajz, amire a levéltári kutatások 
alapján következtetni lehet. Ez azonban még nem nyújt elégséges támpontot 
egy, a francia libertinizmus irodalmát szenvedélyesen gyűjtő asszony sajátos 

49 OL. P73 Fase. 5. 
50 OL. P73 Fase. 1. 
51 OL. P73 Fase. 47 n. 57. 
52 OL. P73 Fase 47. 
53 JEDLlCSKAPál: Kiskárpáti emlékek. Eger, 1891. 237. 
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érdeklődésének magyarázatához. Ebben viszont Kazinczy siet segítségünkre, 
kinek szava, tudjuk nem szentírás, de Erdődy Júlia esetében, épp a levéltári 
adatok, és a könyvtár megismert anyaga teszi lehetővé, hogy hitelt adjunk neki, 
vagy legalábbis ne tekintsük légből kapott állításoknak. Kazinczynak mindössze 
két anekdotája volt Erdődy Júliáról, ám ezek oly beszédesek és botrányosak, 
hogy azonnal működésbe hozzák a kutatók fantáziáját.54 Az egyik anekdotát 
csak a levelezésben találjuk meg és Kazinczy annyira életszerűen adja elő, 
mintha maga is jelen lett volna. Jólértesültségét egyrészt majd a másik történet 
fogja megmagyarázni, másrészt pedig az a tény, hogy földije lévén a grófi há
zaspárnak, ennek a viszonylag szűk, és egymáshoz ezer szálon kötődő felvidéki 
nemességnek az „ügyletei" valószínűleg közszájon forgó történetek voltak, s 
különösen egy olyan ember fülébe, mint Kazinczyé, hamar eljuthattak. 

Az 1811-ben Rumy Károly Györgynek szóló levelében németül írja le a kö
vetkező esetet55: 

„Sok évvel ezelőtt (az Igló melletti ) Csáky Istvánné grófnőnél nagy vendégsereg 
gyűlt össze, és a grófnő szokás szerint eléggé frivolul beszélt az Inkarnáció szent 
misztériumáról. A jelenlévő tiszteket megnevettette. Volt köztük azonban egy, aki 
nem nevetett. Ez feltűnt a grófnőnek, és megijedt, hogy a hallgatag férfi netán más 
véleményen van, és megbotránkoztatják a hallottak. »Hauptmann úr, Ön mit szól 
ahhoz, hogy Istennek állítólag fia volt?« - »Felőlem akár lánya is lehetett volna« -
válaszolta a tiszt és elhallgatott". 

Kazinczy a következő megjegyzést fűzi mindehhez: „Butának sem kéne len
ni, de az is biztos, hogy egy vallási kérdésben ilyen frivolul szájhősködni még 
sokkal megvetendőbb dolog". Kazinczytól tehát - ha igaz - megtudjuk, hogy 
a grófné vallástalan volt, és gúnyt űzött a dogmákból. A „szokás szerint" kitétel 
köztudott, vagy legalábbis Kazinczy által tudott dologra utal, vagyis ezt az ese
tet nem mint egyedi esetet írja le, hanem mint ami jól reprezentálja a grófné 
jellemét és szellemét. Ez a kis történet arra is felhívja a figyelmet, hogy Erdődy 
Júliánál franciás szalon működhetett, ahol az ő irányításával párizsi mintára 
szellemes, sőt néha frivol társalgás folyt „Voltaire modorában". 

A másik, Kazinczyt személyesen is érintő történet, három különböző helyen 
is olvasható más-más összefüggésben. Két változata a levelezésből ismert: az 
egyiket 1811-ben rabtársa, Szulyovszky Menyhért jellemzéséhez adalékkép
pen56, a másikat 1822-ben húga, Dercsényi Jánosné Kazinczy Júlia rossz termé
szetének bemutatására írja le 7. Eckhardt Sándor ismerteti a levelezésben talált 
történetet, mi viszont most egy bővebben elbeszélt változatot idéznénk, amiből 
több fontos részlet is kiderül. Az 1987-ben megjelent, Az én életem című, Ka
zinczy önéletrajzi írásait bemutató kötetben, többek között az 1801 és 1804 között 

54 Kazinczy levelezés. Szerk. VÁCZY János. Bp. 1890. IX, 91, 243.; XIX, 164. 
55/. m. IX, 91. 
56/. m. IX, 243. 
571. m. XIX, 165. 
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írt napló is olvasható. Ebben két lánytestvérének, Julisnak és Zsuzsinak a jel
lemzéséhez idézi fel újra a grófné esetét. Mint a kötet szerkesztője, Szilágyi 
Ferenc megjegyzi, Kazinczy önéletrajzi írásai megdöbbentő őszinteségükkel és 
nyelvi, tartalmi „szabadszájúság"-ukkal egy új embert, egy másik Kazinczyt 
mutatnak be58. A csípős történet, amelyet itt újfennt előad, akár egy XVIII. szá
zadi libertinus regénybe is beleillene.5 

Mint írja60, Szulyovszky Menyhértnek valami összetűzése volt 1794-előtt 
Csáky Isvánnéval Homonnán. 

„A Szulyovszky moralitása is megengedi azt, hogy a mások házaikban spionokat 
tartsunk, s neki honestum quod übet. Csáky Istvánné szerencsétlen feleség s forró 
vérű asszony vala. Férje csak parasztmenyecskékben lelte gyönyörűségeit, s szaba
don hagyta feleségének, hogy csináljon, amit akar. Ez hasznát vette a szabadságnak, 
s sohasem volt férjfí nélkül, ha az egy öszveroskadt major báró Capaun volt is; noha 
emellett szerencséjét tette Spielenberg gyönyörű szepesi ifjú, ki a grófnénak ágyasa 
volt, végre mindenese, míg Csáky elunván a sok inszolenciát s parancsolgatást s 
vesztegetést, bottal fenyegetőzött, s Spielenberget Szepesbe, a feleségét haza küldé. 
- Szulyovszky a grófnénak legtitkosabb titkait akará tudni, nem mintha ő szégyenl-
hetett volna még valamit, ő azon túl volt - hanem, hogy azáltal bosszantassék, hogy 
ellenségei előtt fel van fedve, amit vélek nem akar tudatni". 

Ezekerői a pikáns részletekről persze mit sem szól Kazinczy a levelezésben. 
A folytatás viszont már ismert: Kazinczy Julis férje, Dercsényi János, aki Csá-
kyék háziorvosa volt nem vihette a híreket, ezért Julis, Szulyovszky megbízásá
ból, a grófné társalkodónőjét, Ployer kisasszonyt bérelte fel, hogy tudassa min
denről, ami a grófné házában történik. 

„Csákyné sohasem tudta, miként tudhat a 'chronique scandaleuse'-bői Szujovsz-
ky mindent, s gyanúba vévé Ployer-t, ládáját felnyittattta s ott lelek Julisnak egész 
Correspondenciaját, tudakolódásait, Instructiojit". 

A naplóban Kazinczy még hozzáteszi: „Julisnak a titkok kitanulgatása volt 
gyönyörűsége, s a titkok kitanulását maga módú bosszúra fordítgatta".61 

Szulyovszky Menyhértet Kazinczy a „Fogságom kezdete" című visszaemlé
kezésében libertinusnak nevezi, „aki Freicheitből és erkölcsi romlottságból 
tagad holmit , s mindazt ami Religio".62 Szulyovszky és Kazinczy Julis - leg
alábbis ebben a történetben - akár a magyar Vicomte de Valmont és Mme de 
Merteuil párosnak is beillenék. Csáky István és Erdődy Júlia viszonyának pi
káns részleteit illetően az eddigi kutatások természetesen nem szolgáltattak bi
zonyítékot, de Kazinczy minden megjegyzésének van némi alapja. Erdődy Júlia 
függetlensége, irányító szerepe a házasságban nem kétséges, s hogy azután ke-

58 KAZINCZY Ferenc: Az én életem. Bp. 1987. 9. 
59 Önként adódik a hasonlat a Veszedelmes viszonyokkal. 
60 KAZINCZY F.: i. m. 227-228. 
61 Uo. 
62 KAZINCZY: i. m. 179. 
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nyértörésre került sor az is tudott. A regénybe illő botrányos körülményekre 
nem véletlenül nem találtunk utalást, viszont az említett állítólagos szeretők 
nevével többször is talákoztunk a levéltár anyagai között. Capaun báró neve 
legtöbbet az egyik postakönyvben szerepel 1780-ban és 81-ben. Sokáig Homon-
nán tarózkodott a Csákyaknál, ami egybeesik Kazinczy megjegyzésével: Der-
csényi Jánost, Julis férjét rendszeresen hívták ki mint orvost Homonnára főleg 
- teszi hozzá - Capaun betegeskedései miatt.63 1781 augusztusában már Pestre, 
1783-84-ben sűrű rendszerességgel Bécsbe szól a címzés, többször is nagy 
összegű pénzküldeménnyel. 1794-ben pedig egy Csákynénak hivatalos ügyben 
írt levél végén, az utóiratban a levél írója tisztelettel üdvözli a kedves Capaun 
bárót64. Tehát az ismeretség hosszú ideig tartott, és a jelek szerint a báró 94-ben 
ismét a grófnénál tartózkodott. Spielenberg „szepesi ifjú" neve szintén nem isme
retlen előttünk. A Spielenberg család lőcsei nemesi család. Az emlegetett ifjú 
egyik felmenője híres orvos volt. A város főterén álló egyik legszebb, XVIII. 
századi házat ma is Spielenberg háznak nevezik. Spielenberg Ferenc - Pajdus-
sák szerint lovaskapitány - 1800-ban és 1801-ben szinte bizonyos, hogy Sans 
Souci-ban élt. Innen keltezett levele több is van a jószágigazgatóhoz, de sajnos 
a levélpapír rossz minősége miatt szinte olvashatatlanok.65 Csáky István gróf 
egy 1800-ban írt levelének végén, amelyet Homonnáról küldött Illésfalvára, az 
utóiratban külön üdvözletét küldi Spielenbergnek66. Csákyné ugyanebben az 
évben férjének írt levelében kétszer is megemlíti Spielenberget, de sajnos 
egyelőre megfejthetetlen a kontextus. A legérdekesebb megjegyzés egy 180l-es 
levélben található: Sans Souci-ból írja (németül) Csákyné a jószágigazgatónak, 
Doleviczényi Pálnak: „Spielenberg Mátyásfalván van, én egyedül vagyok és 
magamon kívül!"67 

Kazinczy levelezésben még egy csípős megjegyzés található Erdődy Júliával 
kapcsolatban. 1786-ban Ráday Gedeon egy kéréssel fordul Kazinczyhoz: 
Erdődy Lajos Sans Souci-ról készült magyar nyelvű fordításának elveszett pél
dányát szeretné pótolni, és a Ráday Gedeon köszönő leveléből készített kivo
natban ez a megjegyzés áll: „Gróf Sztáray Mihály a maga szeretőjének Gróf 
Csáky Istvánné szül. Erdődy...nek Lőcse mellett fekvő, s Sans Souci nevet 
viselő kertjét francia nyelven és prózában írta le..."68 A fentiek után nem kér
déses honnan szedi Kazinczy ezt az értesülését. 

Sztáray Mihály nagyon szoros barátságban volt a Csáky házaspárral. Elsősor
ban Csáky István és Sztáray barátságáról van tudomásunk. Már a Theresianum-
ban együtt tanultak, barátságuk innen datálódik. A Sztáray levéltárban fennmaradt 
Csáky Istvántól egy levél, ebben, bár hivatalos ügyekről van szó, „Barátom"-

63 KAZINCZY: i. m. 228. 
64 OL. P73.Fasc. 47 n. 9. 
65 OL. P73. Fase. 47. 
66 OL. P73.Fasc. 1 n. 15. 
67 OL. P73. Fase. 47 n. 25. 
681.m. 124. 
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nak szólítja. A jószágigazgató leveleskönyve és a postai küldemények könyve 
egyformán azt mutatja, a kapcsolat, bármilyen is volt az, a 70-es években volt a 
legintenzívebb. Későbbről nincs semmiféle adatunk, s ennek oka az is lehet, 
hogy 1782-ben lett Szabolcs megyei főispán, s ettől kezdve egyre aktívabban 
vett részt a politikában. Sztáray Mihály és Csáky István barátságának bizonyí
téka Sztáray leírása Sans Souci-ról, s annak magyar változata, amelyet még 
ugyanabban az évben, 1776-ban készített el a gróf. 

3. Sans Souci 

Mind a költőket megihlető illésfalvi nyárilak és a hozzátartozó kert, mind 
maguk a költői leírások megérdemlik, hogy egy kissé bővebben foglalkozzunk 
velük. 

A kb. 1776-ra az Illésfalva melletti hegyen felépített új Sans Souci elkészül
tét üdvözli, és megalkotójának dicséretét zengi Sztáray Mihály rövid, prózában 
írt francia nyelvű leírása. Ez az eredeti mű az egyetlen, amelyiknek mindeddig 
egyetlen példánya sem ismert. Még ebben az évben lefordította magyarra Csáky 
István gróf, és latinra Szirmay Tamás Antal, Zemplén első alispánja. Ezt köve
tően 1777-ben még három változat látott napvilágot: egy német nyelvű fordítás
átdolgozás69, egy a Sztáray féle leírást mintául vevő, mégis eredetinek tekint
hető latin változat Demkó János szepesi papnövendéktől, és Erdődy Lajos 113 
strófából álló magyar nyelvű verses változata, amely megtartja a Sztárayénak 
szerkezetét. Végül 1790-ben Ivánkay Vitéz Imre eljuttatta Kazinczyhoz egy 
saját fordítását, amelyet a német változatból készített7 . 

A levelezésben találunk néhány érdekes adatot 1776-ból71: a jószágigazgató 
leveleskönyvében az áll, hogy szeptemberben Szirmay Antalnak latin leírásából 
11 példányt juttattak el, és néhány nappal később megbíznak valakit, hogy 
ugyanebből 22 példányt osszon szét. A postakönyvben pedig augusztus végén 
és szeptember elején küldemény megy Sztáraynak, és 1777 márciusában Dem-
kónak 2. Azaz valószínűleg a család saját költségére nyomtattatta ki a Sans 
Souci-t megörökítő műveket, vagy pedig nagy mennyiséget vett meg belőlük. 
Demkóéról és Erdődy Lajoséról tudjuk, hogy mindkettőt ugyanaz a Podho-
ránszky nyomtatta Lőcsén. A terjesztést is maguk végezték, lehet, hogy egy se 
került belőlük könyvkereskedésbe. 

A hat változatból négyet volt szerencsénk megismerni, bár a német fordítást 
csak az Ivánkay féle magyar alapján. A különböző változatokat egymás mellé 
téve, komoly eltérésekre figyelhetünk fel, nemcsak műfajukat tekintve, hanem 

69 A fordító neve csak kezdőbetűkkel jelölve. Feltehetőleg az F B von C egy Csáky grófnőre utal. 
70 Az összes változat részletes leírása in: ECKHARDT: AZ aradi közművelődési palota... 16-17. 

Ivánkay Vitéz Imre verse megjelent a Kazinczy levelzésben: II, 70. 
71 OL. P73. Fase. 47 Diarium. 
72 OL. P73. Postakönyv. 
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tartalmilag is. A fordítók, akiket bátran nevezhetünk költőknek, nem csupán 
költői fantáziájukat engedték szabadon, hanem saját, személyes benyomásaikat 
is megörökítették, tehát mindegyikőjükről feltételezhető, hogy járt a Sans Souci 
kertben, és ettől válnak élettel teli leírásokká ezek a „fordítások". Csak az ösz-
szes fennmaradt változat alapján lehet a Sans Souci-ban található létesítménye
ket teljesen számba venni. Számtalan újdonságot fedezünk fel mindegyikben, s 
ezekből a mozaikokból rajzolódik ki aztán a kert teljes képe. Sztáray leírása, 
amelyet Csáky István fordításában ismerünk a legszűkszavúbb. Mi most Erdődy 
Lajos verses változatát és az Eckhardt számára ismeretlen, Demkó János félét 
szeretnénk bemutatni, nemcsak azért, mert ez a két legterjedelmesebb mű, ha
nem azért is, mert a szerzők személye is felkeltette érdeklődésünket. 

Diószeghi Erdődy Lajos Szabolcs megye főszolgabírója volt Sztáray főispán-
sága alatt. A Magyar Hírmondóba. (1781) és a Magyar Musába (1788) írt ver
seket. Kéziratban két költeménye maradt fenn73. Kazinczy többször is megem
lékezik róla: „felette nem jó poetá"-nak tartja74, de mint kiderül a kortársak más 
véleményen voltak: jó, „könnyen ömlő"75 költő hírében állt. A Levelezésben is 
tesz rá egy érdekes megjegyzést: „...Erdődy Lajost, akit gyakorta burlesque ex-
pressióiért betsülnek sokan, gyakorta pajkosságaiért, gyakorta tsak, azért, mert 
foly a Cadentiája, mindég repetái."76 Egyébként Ráday Gedeon magától Erdődy 
Lajostól kapta meg az ő verses Sans Souci leírását, Ráday ezt később elvesz
tette, ezért kérte Kazinczy segítségét. A 113 négysoros strófából álló vers valóban 
rendkívül „bőbeszédű". Felépítése azonban azonos a Sztáray féle leíráséval: 
térben haladunk előre, kívülről - a birtokon kívülről - befelé. A bevezetésben 
a szepességi tájat, a vad természetet jeleníti meg, majd az alkotót dicséri, aki 
megszelídítette azt, s ezt követi a park minden szegletének, épületének, létesít
ményének, növényeknek, állatoknak részletes leírása, kiegészítve elmélkedő 
eszmefuttatással. Erdődy leginkább az ún. Parnasszus hegyén álló Apolló temp
lom megjelenítésnél érzi magát elemében. Harmincnégy strófában, összes mi
tológiai ismeretét latba veti, hogy elkápráztassa olvasóját. Azonban Erdődy sem 
csak költői tehetségét akarta megcsillogtatni. Erezhető, hogy pontos helyisme
rettel rendelkezett, és elragadtatásában minden részletet szeretett volna meg
örökíteni. A személyes természetélmény a mű egyik legnagyobb értéke. 

A másik, véleményünk szerint a legjobban sikerült változat, Demkó János 
latin nyelven írt verse77. Valószínűleg ismerte Sztáray munkáját, mert versének 
felépítésében ő is az általa felkínált mintát követi, ám ez a változat személyességé
ben messze felülmúlja a többit. A személyesség nem csupán a természetélményben 
és a látvány hiteles ábrázolásában nyilvánul meg, hanem a kert alkotójához fű
ződő szeretet és őszinte, mély tisztelet kifejezésében is. Az élményszerű beszá-

73 SziNNYEi József: Magyar írók élete és munkái. II. Bp. 1893. 1409. h. 
74 KAZINCZY Ferenc: Az én életem. 106. 
75 Uo. 
76 Kazinczy levelezés. I. 397. 
77 Borossay Katalin készítette el számunkra a magyar fordítást. 
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moló Demkónak sikerült a legjobban, az életképeket pedig nagy megjelenítő 
erővel volt képes ábrázolni. 

Az összes leírásra érvényes, hogy a valós színhely pontos megörökítésén fe
lül, az ábrázolásban mindegyik szerző alkalmazkodik az irodalomban kialakult 
kert-motívum két típusához, illetve ezek kombinációjához78. A Sans Souci kert 
mint mulatókert, és a sztoikus megnyugvás kertje áll előttünk. A hagyomány a mu
latókertet Epikurosz nevéhez fűzi. Az ide visszavonuló társaság a vidám, zavar
talan szórakozásnak, a játéknak hódol79. Ennek hagyománya nem véletlenül a ro
kokóban is eleven maradt. Az illésfalvi Sans Souci-ban létesített számtalan 
játék miatt szokás ezt a parkot rokokó kertnek nevezni. A kuglipályától kezdve 
a lovagi játékok utódaiig minden megtalálható volt itt: egy kanyargós út veze
tett le a már-már vurstlihoz hasonló játéktérhez: itt hinta, körhinta, céllövölde, 
galamblövő, verseny- és szerencsejáték mulattatta, elsősorban a birtok jobbá
gyait, sőt egyes leírások szerint a környék mindennemű lakosságát80. Mint 
Demkó írja ezeket a játékokat az úr, Csáky István nem magának, hanem kedves 
barátainak készítette \ Nem a hírnév kedvéért, hanem hogy fáradt parasztjai a 
fárasztó munka után felfrissülhessenek. Amellett, hogy népének jó ura akar 
lenni, evvel saját érdekét is szolgálja, mert elégedett, kipihent jobbágyai a föl
det is hatékonyabban művelik! A parasztok mulatozásainak volt egy másik szín
tere is, a palota: itt táncolhattak, ehettek, ihattak, ez külön nekik készült. Demkó 
nem mulasztja el hozzáfűzni, hogy a nép mindig hálásan ünnepli és szívből 
jövő gondviselőjének mondja az ő urát.82 

Nem az epikuroszi, hanem a sztoikus filozófia az alapja a megnyugvás kert
jének nevezett kert-motívumnak. Mint Vörös Imre megállapítja, „itt már nem a víg 
társas életnek egy, a természethez közelebb vitt formájáról van szó, hanem a tár
sadalomnak hátatfordított, egyéni boldogságát a mezei és a kerti munkában 
kereső ember magatartásáról. 3„ Csáky István bemutatása mindegyik versben 
ennek jegyében készült - talán legsikerültebben Demkó költeményében - még
pedig a kertben található, a gróf kedvenc tartózkodási helyének, a Remeteség
nek leírása alkalmával. A remeteség a maga rendkívüli egyszerűségével és ter-
mészetközeliségével már a szentimentális kert remetelakát idézi. Demkó ponto
san azt fogalmazza meg, amiről mi már Csáky István életrajzának ismertetése 
során szóltunk. Visszavonultan élt, semmiféle közéleti szerepet nem vállalt: 
Demkó azt írja, a gróf nem azon iparkodik, hogy címeket vagy dicsőséget sze-

78 A kert-motívumok típusait VÖRÖS Imre: Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar 
irodalomban című könyve alapján tanulmányoztuk. Bp. 1991. 78-85. 

79 VÖRÖS I.:/.m. 86-87. 
80 Christoph Seipp Magyarországon 1792-ben tett utazása során járt a Szepességben is. Reisen 

von Pressburg nach Siebenbürgen című könyvében (1793) említést tesz Sans Souci-ról is. Itt ír 
arról, hogy a lakosság látogatta a parkot. 

81 DEMKO, J. N.: Nóvum in Scepusio Sans-Souci... Lőcse, 1777. 10-11. 
82 DEMKO: i. m. 7. 
83 VÖRÖS Imre:/. m. 81. 
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rezzen, bár tudna ezt is, azt is, hanem inkább arra vágyik, hogy népének és ro
konainak legyen hasznára (sic!), tehát hogy jól gazdálkodjék, nevüknek ezzel 
szerezzen dicsőséget84. Ezután a felvilágosodás már-már közhelyszerű gondo
lata következik: az okoz neki igazán nagy örömöt, ha elvonulva múzsái köny
veit forgathatja, vagy kezét ekére téve művelheti kertjét, vagy ha egyszerűen 
csak a természetet szemlélheti85. Itt már egy életfilozófia összefoglalását kapjuk, 
a rousseau-i hatás kétségtelen. Elragadtatásából ítélve maga Demkó is hosszabb 
időt tölthetett itt el. A fakéregből, meg vesszőfonadékból készült kunyhóban 
belül is minden berendezési tárgy maga a megtestesült egyszerűség: minden, a ka
náltól a gereblyéig fából van, még az ásó is. A kissé túlzó természetközeliségre 
avagy környezetbarát szemléletre Erdődy is felfigyelt: „Az ásó is fábul csinált 
mesterséges /Mely noha némelynek lehet nevetséges/ De hidgye hasznával élni 
lehetséges." Demkó egy számunkra nagyon értékes mozzanattal bővíti a reme
telak leírását, kiemelve, hogy a falak mentén végig polcok voltak, melyekre 
költők dalait, a vidéki élet „csábjait" megéneklő dalokat stb. helyezett az úr.86 

A gróf elsősorban tehát magára gondolt, mikor remetelakját, mint az érzékeny 
magányosság szentélyét, megterveztette. Sans Souci e tekintetben a szentimen
talizmus hatása alatt az idillikus aranykor megvalósítója. Voltak itt azonban 
még más stílust, más hangulatot idéző létesítmények is, mint a klasszicizáló, 
francia stílust követő Apollónak szentelt, tízoszlopos templom, a Daphne völgy, 
benne babérból készült Daphné szoborral, a fürdő, vagy a tátrai kilátás megcso
dálására épített Hollandi ház. Egyébként a lakóépületek, köztük az úrilak leírá
sánál is visszafogott pompájukat hangsúlyozza az összes szerző. Mint Demkó 
írja, ezek az épületek is „fényesek, de nem fényűzők", megálmodójának jó ízlé
séről tanúskodnak. 

Hogy gáláns ünnepek voltak-e az illésfalvi Sans Souci-ban arról nem esik szó 
a költeményekben. De annyi bizonyos, ragyogó ünnepségekre, vidám mulato
zásra bőven nyújtott lehetőséget a park, s ha - legalábbis Demkó versének tanú
sága szerint - ezek nem kifejezetten Csáky István lelkületének megfelelő szóra
kozást nyújtottak is, Csákyné Erdődy Júliát, sokkal inkább a könnyed mulatozások 
résztvevőjeként képzeljük el, mint a remetelak magányában, még ha erre sem
miféle tudományosan bizonyítható adatunk sincs. 

4. A homonnai könyvtár 

A Csáky házaspár könyvgyűjtő szenvedélyének érdemes külön figyelmet 
szentelni. Már szóltunk a könyvtár rövid történetéről, valamint Csákyné Erdődy 
Júlia jelentős szerepéről a francia könyvgyűjtemény létrehozásában. A könyvtár 
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állományának megismerése mellett azt is fontos azonban tudni, hogyan éltek 
együtt a könyv olvasói a könyvekkel, milyen szerepet tölthettek be életükben. 

Már Eckhardt Sándor elegendő adatot gyűjtött össze ahhoz, hogy egyértel
művé váljék, a Csáky-Erdődy házaspár könyvtára homonnai kastélyukban volt. 
A homonnai kastélyban ma is megtekinthető a könyvtárnak berendezett nagy
méretű helyiség - természetesen a könyvek nélkül -, amely azonban az András-
syak idejében kialakított formájában maradt fenn, de minden bizonnyal koráb
ban is ez a terem szolgált a könyvtár helyiségeként. De nemcsak a homonnai 
kastélyban töltötték az időt olvasással, s ez arra is bizonyíték, hogy a könyv
gyűjtés a Csáky házaspár esetében nem pusztán a nagyúri életforma kelléke a kor 
divatja szerint, és nem is csupán dekorációs célokat szolgált. Csáky István a Sans 
Souci-ban lévő remetelak polcait is telezsúfolta könyvekkel87, de a Sans Souci 
kastély 1779 és 178l-es inventáriumai szerint könyvek a grófné hálószobájában 
is voltak, sőt ezek külön könyvespolcon álltak88. Az illésfalvi „öreg" kastélyban 
szintén a grófnő hálószobájának leltárában találunk két könyvszekrényt meg
említve. Az 1810-ben, Csáky István gróf halála után néhány nappal készült il
lésfalvi leltár szerint pedig 98 db könyvet találtak a gróf szobájában.89 

Idéztünk már a könyvek beszerzésének, köttetésének, szállításának ügyében 
írt levelekből is. A rendelkezésünkre álló adatokból kiderül, milyen úton-mó
don próbálták kijátszani a hatóságokat a cenzúra legszigorúbb éveiben: híressé 
vált példa Eckhardt felfedezése, hogy Csákyék, többek között késmárki keres
kedők révén szereztek be tiltott könyveket. Eckhardt szerint Csákyék, akik 
Bécsbe bort szállítottak, talán a fuvarosokat is megbízták azzal, hogy ne térje
nek vissza üres kézzel90. Valószínűleg minden lehetőséget megragadtak, hogy 
hozzájuthassanak könyvekhez. 1775-ben például azt írja Doleviczényi Pál, hogy 
Doleviczényi Sándor - nyilvánvalóan a rokona - Pesten járt ugyan, de könyveket 
nem tudott hozni.91 Máskülönben a II. József idején bekövetkezett cenzúrare
form idejéből, tehát az 1780-as évekből származnak a Csáky könyvtár legradi
kálisabb, legszabadosabb francia könyvei. Általánosságban jellemző, hogy a fő
úri könyvtárak ebben az időszakban bővültek rohamos ütemben. 

Mind a gróf, mind a grófnő szenvedélyes olvasók lehettek, érdeklődésük és 
ízlésük azonban feltehetően nagyon különböző volt. Csáky István egyfelől, s 
ehhez levéltári adatok is rendelkezésünkre állnak, a gazdálkodással kapcsolatos 
könyveket forgatta rendszeresen, másfelől a komoly olvasmányokat és, mint 
Demkó leírásából is kiderül, a költészetet kedvelhette. A jószágigazgató levele
zésében egyszer például egy marhavészről szóló könyvet kérnek Illésfalvára az 
uradalmi könyvtárból92, de emlegetnek egy frissen bekötött munkát a méhrajok-

87 Nemcsak Demkó leírásában, hanem egy 1780-as leltár szerint is. P73. Fasc. 10 
88 OL. P73. Fasc. 10 n. 25. 
89 OL. P74. Fasc. 11. 
90 ECKHARDT S.: Az aradi közművelődési palota... 20. 
91 OL. P73. Fasc. 47 n. 44. 
92 OL. P73. Fasc. 47. Diarium. 
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ról is - nem véletlenül - hiszen Sans Souci-ban volt méhészet . A könyvtár ál
lományában még számtalan gazdálkodással kapcsolatos könyvet fedezhetnénk 
fel, közülük név szerint csak egyet említenénk, a nagyon népszerű Mirabeau 
Ami des hommes-]kt, de találtunk több kerttervezési, kertészeti szakkönyvet is, 
főleg az angol kertre vonatkozóan. 

Női olvasóra utal viszont a nagy mennyiségű XVIII. századi regény és mese
irodalom. A könyvtár alapján úgy tűnik, minden - a kor értékítélete szerint -
jelentősebb új francia könyvet meghozattak. A könyvgyűjtők „modern" érdek
lődését bizonyítja, hogy Eckhardt Sándor statisztikájában mindössze 4 XVI. 
századi, kb. 100 XVII. századi, és 100 XIX. századi munka szerepelt, míg a XVTQ. 
századból 3600 van, az amúgy 3800 művet számláló könyvtárban. A XVIII. 
század előtti könyveket Eckhardt ismerteti.94 Megállapítja, a XVII. századból 
a francia libertinusok - Gassendi, La Mothe le Vayer, Saint Evremond - művei 
képviseltetik leginkább magukat, és gazdag a század politikai és történeti iro
dalma, valamint a felvilágosodást előkészítő filozófiai művek, mint például Locke, 
Puffendorf teljes kiadása. 

A XVIII. századi állomány a gyűjtők széleskörű érdeklődéséről tanúskodik. 
Ismét Eckhardt vázlatos, de alapos feldolgozására kell hivatkozunk ennek átte
kintéséhez.95 Gazdag a fordításirodalom: a görög és latin klasszikusok minden 
mennyiségben, sok német mű franciára fordítva, és még több angol, ami való
ságos anglomániára utal: 250 angol költői művet, regényt, útleírást, filozófiai 
művet számlálhatunk össze francia nyelvre fordítva. A XVIII. századi francia köl
tészet bár nem volt túl jelentős, mégis sok kötet fordul elő. A színházat illetően 
pedig, minden műfajból szinte minden megtalálható egészen Beaumarchais-ig 
bezárólag, akinek első drámájából a ritka első kiadás fogható itt kézbe. A ritka
ságoknál maradva, egy 15 kötetes színházi bibliográfia is megtalálható! Ami 
pedig a komoly olvasmányokat illeti, a felvilágosodás irodalmának, a filozófu
sok műveinek csaknem teljes gyűjteménye lenyűgöző: Voltaire összes munkái, 
köztük több első kiadás, Rousseau-tól pedig a legrégibb teljes kiadás; megvan 
természetesen az Encyclopédie, valamint Diderot, Condillac, és az összes mate
rialista filozófus művei, de még sorolhatnánk; mindezek mellett a szabadkőmű
ves irodalom és a kialakuló közgazdaságtani irodalom sem elhanyagolható. A törté
neti irodalom szintén legalább ilyen bőségesen képviselteti magát: ebből a fran
cia forradalomra vonatkozó politikai röpiratirodalmat emelnénk ki, amire még 
külön visszatérünk. Végül, az útleírások lenyűgöző mennyiségére hívjnánk fel a fi
gyelmet: az Histoire générale des Voyages-nsk 77 kötete, a Voyages imagi-
naires-nek 39 kötete volt meg. 

A francia könyvtár már e nagy vonásokban bemutatott anyaga is tanúsítja, 
hogy itt tudatos, nagy műveltség igényű, felvilágosult gyűjtőkkel állunk szem
ben, és ez a teljességre törekvés - legalábbis a francia könyvek gyűjtésének 

93 OL. P73Fasc47. n. 21. 
94 ECKHARDT S.: Az aradi közművelődési palota... 6-7. 
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terén - ritkaság számba ment, még ebben a korszakban is. De még inkább ritkaság 
számba ment a korabeli francia prózairodalom olyan komoly gyűjteménye, mint 
a Csáky-Erdődy könyvtárban. Eckhardt (nem véletlenül) ennek szentelte a legki
sebb figyelmet, és némi rosszallással állapítja meg, hogy a morális meseirodalom 
mellett teljes az immorális meseirodalom gyűjteménye is, és hogy a könnyebb 
fajsúlyú írók kedvelői jól kielégíthetik itt igényeiket9 . Mi e sokat ígérő megálla
pításnak eredtünk nyomába, amikor az aradi könyvtárban kutatni kezdtünk. 

Feltételezésünk az volt, hogy amennyiben Eckhardt szerint a teljes francia 
prózairodalom képviselteti magát a XVIII. századból, akkor a libertinus iroda
lom is szép számban kell, hogy jelen legyen. Ezt már az általa immorálisnak 
nevezett meseirodalom említése is jelzi. Kutatásaink beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, a Csáky-Erdődy könyvtárban megtalálható libertinus iroda
lom teljeskörű feldolgozását azonban megnehezíti, hogy a régi könyvek gyűj
teményét kezelő könyvtáros saját maga által készített katalógusából dolgozhat
tunk csak, ami a szerzők neve szerint készült, és mivel a libertinus irodalom 
nagy része név nélkül, álnéven, vagy névhamisítással jelent meg, számtalan 
olyan művet tartalmazhat a könyvtár, amiről a könyvtárosnak - bár nagyon 
alapos munkát végzett - még nem sikerült kiderítenie a szerzőséget, követke
zésképp nincsenek nyilvántartva. 

Mindenesetre a név szerint is jól ismert, és legnépszerűbb libertinus szerzők 
számtalan műve, esetenként több példányban is előfordul. Kezdjük talán a li
bertinus regények „decens" változatával. Crébillon fils 1779-es 24 kötetes teljes 
kiadása mellett, több mű külön kötetben is megvan, mint a Sopha, a Les égare
ments..., a Lettre de la Marquise, az Ah quel conte, a Les amours de Zeokinizul 
és az 1763-as Le Hazárd au coin du feu című dialógus első kiadása. Charles 
Pinot Duclos az egyik legsikeresebb libertinus szerző volt, az Histoire de Mme 
de Luz és a Les confessions du Comte de... című kisregényei a kor legnépsze
rűbb olvasmányai közé tartoztak, ezeken kívül az Acajou et Zirphile és a Consi
dérations sur les moeurs de ce siècle is megtalálható a Csáky könvtárban, va
lamint „történeti" munkái a Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et 
XV, valamint az Histoire de Louis XL Godard d'Aucournak, aki csak egyetlen 
regényével, a Thémidore-rú maradt fenn a köztudatban, itt már teljesen elfele
dett alkotásait is megismerhetnénk, mint a La pariseide-et, egy prózában írt 
eposzt, vagy a Mémoires turcs című egzotikus, gáláns regényt. Voisenon abbé 
műveinek, aki Voltaire támogatását is élvezte, teljes kiadása egyedülálló ritka
ság, egyetlen más főúri könyvtárban sem találkoztunk még vele. Emellett szín
darabjai, és regényeinek, meséinek önálló kiadásai is azt, mutatják, a tudatos 
gyűjtésnek köszönhető a libertinus irodalom ilyen gazdag jelenléte. Különle
gességnek számít Fougeret de Monbron Le cosmopolite ou le citoyen du monde 
című könyvének 1750-es első kiadása, amely izgalmas, emlékiratot, útirajzot, 
pamfletet, pikáns anekdotát vegyítő, őszinte munka. Egy másik, nem kevésbé 
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izgalmas műve, a La Capitale des Gaules, botrányt kavaró durva szókimondás
sal jeleníti meg a párizsi élet sötétebbik oldalát, a társadalom legaljára csúszot-
tak életkörülményeit, életmódját. A népszerűségét jelzi, hogy ugyanez megvan 
német fordításban is. Meglepő, hogy az egyik legfrivolabb szerzőtől, Nougaret-tól 
14 különböző mü található itt, köztük néhány valóban ritkaságnak számító alko
tás is! Nerciat, kinek szintén mindössze egy művével találkoztunk eddig a Hé-
derváry könyvtárban - a legnépszerűbb és legszabadosabb regényével, a Feli-
ciával - a Csáky könyvtárban egy gyűjteményes kötetének első kiadása mellett, 
még két ritka műve szerepel. Dorât, La Morlière sem hiányozhat, és Mirabeau-
nak, akitől minden műfajban szinte mindent megtalálunk - a versektől a köz
gazdasági írásokig - természetesen Erotika Biblionja. sem hiányozhat. Végül, nagy 
örömünkre szolgált, hogy első ízben találkoztunk Laclos Veszedelmes viszo-
«yo&jának több kiadásával is, amelyek közül egy első kiadás. További három, 
a korszakban neki tulajdonított műve szerepel még a katalógusban: a L'amitié 
dangereuse 1786-ból, amelynek szerzője ismeretlen; a Galerie des états géné
raux (1789), valamint a La galerie des dames françaises (1790) első kiadása, 
ezekben azonban Laclos csak társszerző volt Mirabeau és Rivarol mellett. Meg
található Boyer d'Argens tucatnyi kötete, Rétif de la Bretonne összes műve, a Bib
liothèque amusante című sorozatnak, amelyben a libertinus elbeszélések jelen
tek meg majd minden darabja, egy erotikus mesegyűjtemény és így tovább, 
sorolni lehetne még a számtalan libertinus irodalmat reprezentáló kötetet. 

Reméljük azonban ennyi is elegendő ahhoz, hogy elhiggyük, a Csáky könyv
tár nem mindennapi gyűjteménye a francia könyveknek. Csak megemlítjük a nagy 
mennyiségű, történelem kategóriába sorolt munkát, köztük a különböző bot
ránykrónikákat, amiket a pletykára kiéhezett olvasóközönség előszeretettel for
gatott. Homonnán abban is a mohó kiváncsiság hajthatta a gyűjtőket, amikor 
beszerezték a műfajban fellelhető legjelentősebb, s egyben rendszerint a legfri
volabb munkákat., A szerzők anonimitása miatt ebből van - valószínűleg -
a legtöbb számunkra ismeretlen, ennek a műfajnak legnehezebb a teljeskörű 
számbavétele. Példaként csak néhány álljon itt közülük: La chronique scanda
leuse Imbert-től 1784-ből, Vadé Mémoires historiques et galantes de l'acadé
mie de ses dames-}& (1776), Mémoires secrets de la cour de Charles VII 
(1734), és az Histoires secrètes des femmes galantes de l'Antiquité (1745) stb. 
Ide tartozik a kor egyik „best seller"-e is, Mme de Pompadour levelei: három 
különböző kiadásban található meg. Közülük az egyikben mi is rábukkantunk 
azokra a ceruzajelölésekre, amikkel a papokra vonatkozó, csípős megjegyzése
ket látták el: „Ils (les prêtres) sont fait pour prier Dieu et non pour gouverner 
les hommes" vagy „Pour moi je hais les prêtres intolérants." stb. 7 

97 Nemcsak Mme de Pompadour leveleiben vannak ceruzajelölések, hanem találtunk még Duclos 
Mémoires secrets sur les règnes de Louis XlVet Louis XV című könyvében is több helyen, vala
mint Rousseau Nouvelle Héloise-wak „rongyosra" olvasott példányában: számtalan, különböző 
olvasóktól származó jelölés és lapszéli jegyzet is van. Ezeknek kiértékelése azonban hosszabb 
időt igénylő feladat, ezért nem szólunk róluk bővebben. 
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Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az antiklerikális irodalom legjava sem hi
ányzik: a szerzetesek, apácák bűneinek, lelki gyötrelmeinek bemutatása, amely 
a filozófia maszkjában a zárdák hírnevét mocskolta be, kedvelt témája a francia 
irodalomnak. A pornográf, obszcén Portier des chartreux Gervaise de La-
touche-tól éppúgy, mint Dulaurens abbé Le compère Mathieu ou les bigarrures 
de l'esprit humaine-)^, vagy a Bastille lerombolása után kiadott Chasteté du 
clergé dévoilé című un. dokumentumgyűjtemény mind részét képezte a ho-
monnai könyvtárnak, és talán nem nagy merészség részünkről, ha azt feltételez
zük, ezek is inkább Erdődy Júlia érdeklődésébe illenek bele - még ha nem is 
olvasta el elejétől-végéig mindegyiket - mint Csáky Istvánéba. 

A legobszcénebb írások a politikai röpiratirodalom műfajából kerültek ki. A kü
lönböző gúnyiratok az Ancien Régime arisztokráciájáról, a királyi szeretőkről, 
XV. és XVI. Lajosról, Marie Antoinette-ről szintén megdöbbentő mennyiség
ben állnak rendelkezésünkre. A két fő szerző, Thévenot de Morande három és 
Pidansat de Mairobert tíz különböző művével képviselteti magát. Ez utóbbi, a for
radalom alatt „futott be", de a hetvenes években írta legmocskosabb műveit, 
főleg Mme du Barry-ról. Ebből három változat is megvan a Csáky könyvtárban. 

Nem tudjuk milyen céllal rendelték meg ezeket a valóban szélsőséges hang
vételű irományokat, de mindenesetre elgondolkodtató az, hogy a francia forra
dalom alatt született politikai röpiratokkal együtt milyen komoly mennyiséget 
képeznek. Csáky István és felesége kétségtelenül a magyar arisztokrácia legfel-
világosultabb köréhez tartozott. A Csáky Istvánról megrajzolt töredékes portré 
alapján bennünk mégis az a meggyőződés alakult ki, hogy a gróf, kinek - hogy 
mást ne említsünk - életében a vallás mindvégig szerepet játszott, nem ment el 
ilyen messzire a szabadgondolkodásban, következésképp ezek a sok esetben 
erkölcsgyalázó és radikális könyvek nem egyeztethetők össze a róla kialakult 
képpel. Ugyanakkor a magyar arisztokrácia legradikálisabb, minden új eszmé
vel és a francia forradalommal leginkább szimpatizáló alakjai közül jónéhány 
a felvidéki arisztokrácia franciás műveltségű köréből került ki, mint Sztáray 
Mihály, akik egyben mind - és ez tény - valamilyen kapcsolatban álltak a Csáky 
házaspárral. Ezért merjük feltételezni, hogy Erdődy Júlia, kinek Bureau d'Esprit-
jéről, s a benne zajló társalgás tónusáról Kazinczynak köszönhetően van némi 
fogalmunk, fogékony volt a legmerészebb nézetekre is, és lelkesedett a francia 
forradalomért. Erdődy Júlia beható érdeklődése a szabados irodalom minden 
vállfája iránt, nagyfokú tudatosságról tanúskodik. A többi főúri könyvtár liber-
tinus és egyéb, a kor erkölcsi szabadosságait bemutató könyvanyagához képest 
egyértelmű a különbség. A tárgyalt hazai főúri könyvtárak többségében a liber-
tinus irodalom legszolidabb, ún. gáláns típusa található meg nagyobb számban, 
néhány frivol, ritkábban pornográf művel kiegészülve. Általános tendenciának 
tűnik, hogy ezeket a könyveket amellett, hogy tiltottak voltak és emiatt divato
sak, a könnyed szórakozásra vágyva olvasták, illetve azért, mert a bennük ábrá
zolt nyugati - főként francia - arisztokrácia életformája, életvitele viszonyítási 
pont volt e könyvek olvasói számára. A Csáky házaspár könyvgyűjtő szenve
délyét lehet nagystílű szórakozásnak, arisztokratikus kedvtelésnek, önmaga eme-
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lését célzó mohóságnak is tartani, ám véleményünk szerint ez mit sem változtat 
azon, hogy maguknak a gyűjtőknek, különösen a feleségnek Erdődy Júliának iz
galmas, különös egyéniségét, egyedülálló műveltségét, szabad szellemét nagyra 
értékeljük, és a mélyebb összefüggések keresésének igényével tovább kutassuk. 

5. Sztáray Mihály 

A francia műveltségű arisztokrácia másik jeles képviselője, a Csáky házas
párhoz fűződő kapcsolatai révén már sokat emlegetett gróf Sztáray Mihály volt. 
Sztáray neve elsősorban a politikai életben vállalt aktív közreműködéséről vált 
ismertté. Eckhardt az 1790-es országgyűlés legforradalmibb alakjának nevezi. 
A francia forradalom lelkes híve volt, akit Martinovics az ellenállási mozgalom 
irányítói között sorol föl". Neve gyakorta fordul elő Lipót nádor irataiban, és 
a magyar jakobinusokra vonatkozó iratok között is. Személye azonban sok más 
szempontból is érdekes, és szinte ismeretlen. Ennek egyik oka, hogy a Sztáray 
család levéltára az eperjesi levéltárban van, ahol sokáig nem lehetett kutatni, és 
feldolgozatlansága miatt ez még ma is számos nehézségbe ütközik. 

A Sztáray családnak Zemplén megyében voltak birtokai, Sztáray Mihály, aki 
1749-ben született a birtokközpontot, Nagymihályt örökölte. Sztáray Mihály 
anyja, Thérèse Desfaigny de la Tournelle francia nemesi családból származott, öt 
gyermekének anyanyelve tehát a francia volt. A gyerekek franciás nevelést kap
tak, tanulmányaikat Bécsben folytatták, Sztáray Mihály a Theresianum diákja 
volt. Egyik lánytestvére császári és királyi udvarhölgy lett, eljegyzésén, Schön-
brunnban Mária Terézia is jelen volt. Két fiútestvére is fényes pályát futott be: 
János-Fülöp Ung megye főispánja volt, Antal pedig táborszernagy, máltai vitéz. 

Sztáray Mihály abban a kitüntetésben részesült, hogy ő is Marie-Antoinette 
kíséretéhez tartozott, mikor az XVI. Lajos jegyeseként Párizsba ment. Ennek 
egyik oka az lehetett, hogy állítólag gyönyörű férfi volt, folyékonyan beszélt 
franciául, és modorában is ízig-vérig franciának számított100. Ezt támasztja alá 
a Magyar Kurir egyik 179l-es számában megjelent anekdota is, miszerint ami
kor a magyar testőrök megjelentek Marie Antoinette esküvőjének alkalmából 
Párizsban, pallérozott francia beszédjükkel, és „legmódisabb, tsinosabb maga 
viseletük"-el úgy elkápráztatták az egyik kolostor fejedelemasszonyát, aki a 
magyar népet addig egy barbár nemzetnek hitte, hogy azonnal, a gárdatisztek 
szeme láttára elégette azt a francia könyvet, amiben erről olvasott01. Sztáray 
Kazinczyra is mély benyomást tett, ennek köszönhető egy számunkra nagyon 
becses rövid megemlékezés róla. Egy 178l-es főispáni beiktatáson látottakra 
visszaemlékezve írja: 

98 ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp. 1924. 142. 
99 MÁLYUSZ Elemér: Sándor Lipót nádor iratai. Bp. 1926. 193. 

100 ECKHARDT S.: í. m. 141. 
101 Uo. 
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„Itt láttam estve, a második nap pompája után gróf Sztáray Mihályt mákvirágszín 
posztó kaputban, világoskék atlasz lajblival és német nadrággal, fejér strimflival, ci
pőkben; mert a gróf emlékezteié bennünket, hogy ő a szerencsétlen Mária Antóniát, 
midőn mint az akkor még dauphin XVI. Lajos mátkája, Bécset elhagyta volt, Pári
zsig kísérte. S ez a nemcsak ruhájában, hanem nyelvében s mozdulásaiban is pári
zsinak nézhetett szép ember nekem egy új szakasz vala az emberek ismeretére." 02 

Egy másik igen becses portré Sztárayról, egy kicsit későbbi időkből szárma
zik (1791), magától Lipót királytól, aki a magyar nádornak, Sándor Lipótnak 
készített egy jegyzéket a magyar közélet szereplőiről103. Ebben franciául írta 
a következőket: 

„Sztáray Mihály gróf Szabolcs megye főispánja. Konok, jellemtelen, hazug ember, 
egyike a legveszedelmesebbeknek. Ő volt az egyik legforrongóbb az Országgyűlésen... 
Pénzével mindenütt a lázadásra uszított. Mindig nagyon veszélyes ember lesz." 

Izdenczy államtanácsnok szerint pedig „különösen gonosz gondolkozású".104 

Egy jelentés szerint Sztáray forradalmisága odáig ment, hogy egy összejövetelen 
borral köszöntötte a franciákat XVI. Lajos kivégezése alkalmából 5. Merészsége és 
elszántsága nem ismert határokat, s evvel alaposan zavarba hozta ellenfeleit. 

1790-ben Lipót megvonja Sztáray főispáni méltóságát, Szabolcs megye ag
resszivitása miatt, mondván hogy mikor József halála után önként lemondott 
majd újraválasztották, egyik lépésének sem volt alapja106. Szélsőséges nézetei
vel, és agresszív viselkedésével sok ellenséget is szerzett magának. Kazinczy
nak van egy érdekes megjegyzése Sztáray nem minden tekintetben fedhetetlen 
erkölcseire vonatkozóan: 

„Czirjék Mihály gárdista meglátta Rollyt Bécsben 1785 táján, s látta melly levis 
familiaritásban ereszkedik ehhez az immorális bolondhoz gróf Sztáray Mihály Bécs
ben. Kéri Rollyt, hogy szerezzen neki szolgálatot, hogy Duhatszki Bábit elvehesse. 
Rollynak tetszik a leány, s megtanulván Sztáraytól, hogy bíztatni hazudva is illik, azt 
mondja nekik, hogy Czirjék és a kisasszony vele jöjjenek.. ."107 

Gazdag egyéniségének egy másik vonása, hogy nemcsak az irodalomban 
próbálta ki magát, hanem a zenében is. Zeneszerzőként figyelemreméltó a mun
kássága, mint azt méltatója Petneki Anna megállapítja.108 A Sztáray levéltárban 
őrzik egyik 1776-os kottáját. A mozaikokból egy nagy műveltségű, haladó gon
dolkodású, minden újdonságra nyitott férfi képe bontakozik ki előttünk. Nagy-

z KAZINCZY Frenc: Az én életem. 93. 
103 MÁLYUSZ Elemér: i. m. 441. 
104 BENDA Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. I. Bp. 1952. 627. 
, 0 5 BENDAK. :2 . m. LV. 
106 MÁLYUSZ E.: i. m. 63, 191, 195, 265. 
107 Kazinczy F. levelezése. XV, 184. Rolly József neve többször is szerepel Kazinczynál. Felső 

regmeci lakos, gazdag bánytuljadonos fia volt. Kazinczy romlott, erkölcstelen embernek tartotta. 
108 PETNEKY Anna: Mihály Sztáray, ein ungarischer Komponist. Bp. 1977. 



66 Granasztói Olga 

mihályon ő is a kor szellemének megfelelő könyvtárat rendezett be, amelynek 
francia gyűjteményét (kb. 5000 db) a könyvtártörténet a legjelentősebbek közé 
sorolja. Számtalan adat áll rendelkezésünkre a francia felvilágosodás filozófu
sai, a politikai irodalom iránti érdeklődését illetően. A titkos jelentések idéznek 
például egy könyvkereskedőt, aki szerint néhány évvel korábban (1794 előtt) 
Sztáray engedélyt kért Bécsben bizonyos könyvek behozatalára, például a Cathe-
cismus Libertatis et Reformationisra, de csak saját használatra adták meg az 
engedélyt, pedig valószínűleg nem csak arra kellett neki.109 Egy másik jelentés 
a Tagebuch der Revolution in Paris című könyv megvásárlásáról számol be. 
A Sztáray volt titkárára, Szentmarjayra, és a vele barátságban lévő Tántsits Ig-
nácra - ki Sztáray fiának nevelője volt - vonatkozó iratokból pedig az derül ki, 
minden veszélyes nézetet Nagymihályban, Sztáray könyvtárából ismertek meg, 
itt olvasták Voltaire-t, Rousseau-t, Montesquieu-t, és a materialista filozófusok 
tanait.111 Szentmarjay állítólag itt, Sztáray szolgálatában tanult meg franciául, 
mégpedig egy jelentés szerint olyan jól, hogy Tántsitscsal már franciául levelezik, 
és egymásnak a MoniteurbcA készítenek kivonatokat.112 Szentmarjayt fel is jelenti 
Orczy kancellistája avval, hogy aláássa a vallást, mert mindenkinek magyarázza 
az atheizmust, a naturalizmust és Mirabeau Système de la Nature-)ét. 

Az Akadémia kézirattárában őrzik Sztáray levelét, amelyet Péczeli Józsefnek 
1784-ben írt válaszképpen Péczeli Henriade fordításának megköszönésére. 
Ez a levél több szempontból is nagyon jelentős. Bíró Ferenc írja, hogy az 1786-
ban megjelent nagysikerű fordítás ünneplői között gróf Pálffy kancellárt is ott 
találjuk, aki francia nyelvű levélben dicséri a felvilágosodás magyarul megszó
laló eposzát, ami jelentős, a kortársak szemében szokatlan esemény volt. 
Nos, ez a Sztáray levél - bár ő nem volt kancellár - egy másik példája a Péczeli 
fordítását rajongással üdvözlő főúrnak. Sztáray meglehetősen hosszú levelét, 
nem a kötelező udvariasság szülte és dicsérete sem formális, hanem egy széles 
látókörű ember, őszinte, lelkes válasza. Azt írja, hihetetlen, hogy mi minden 
lehetséges, ha francia szerzők nagy műveit olyan ügyes tollú ember tolmácsolja, 
mint Péczeli. Nyelvünkben - írja - a legfinomabb fordulatot is vissza lehet 
adni, s ezt Péczeli bizonyította be. Majd azt javasolja neki, hogy csak folytassa 
azoknak a nagy embereknek a megismertetését a magyar nemzettel, akik XIV. 
XV. Lajos korában alkottak, de inkább prózában írt filozófiai müveket fordít
son. „Nemzetünk valószínűleg - bár lehet, hogy nagyot tévedek — mohón vetné 
rá magát például Montesquieu Esprit des Zozs-jára". Ha pedig Voltaire kisebb 
történeti munkáival folytatja, amelyek szórakoztatóak, akkor sikerülne az embe-

109 BENDA K.: A magyar jakobinusok iratai. III. Bp. 1952. 204. 
1 1 0 BENDAK. : / . m. III. 152. 
111 FRAKNÓI Vilmos: Martinovics és társainak felkelése. Bp. 1884. 
" 2 B E N D A K . : / . m. II. 63. 
1 1 3 BENDAK.: Lm. 1.626. 
114 Sztáray levele Péczeli Józsefhez. MTAK kézirattár, Magyar irodalmi levelezés. 
115 BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp. 1995. 143. 
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rekkel megszerettetni az olvasást, ugyanakkor pedig, mivel filozófiai gondola
tok is bőven találhatók bennük, észrevétlenül még elméjüket is pallérozná. Ev
vel Péczeli a leghízelgöbb dicsőséget vívná ki magának, ami nem más, mint 
honfitársainak felvilágosítása. 

A Sztáray levéltárban talált, XVIII. század második feléből származó olvas
mánynapló, idézetek gyűjteménye, mindenféle töredékes jegyzetek tele vannak 
Voltaire, Rousseau, Mercier idézetekkel, a különböző, egyelőre beazonosíthatat-
lan regényekből vett idézetekről, versekről, verstöredékekről nem is beszélve. Mi
után még nem sikerült minden esetben megállapítani, az egyes kéziratok közül 
melyek származnak Sztáraytól, így csupán mint a francia filozófia és szépiroda
lom iránti érdeklődés ritkának számító dokumentumaiként teszünk róluk említést. 

A nagymihályi könyvtár II. Világháború utáni sorsáról eddig semmit sem le
hetett tudni. Az általunk folytatott kutatások ugyan némi eredményre vezettek, 
de a könyvtár teljes állományát még nem sikerült felderíteni. Az azonban már 
most bizonyosnak vehető, hogy a többi jelentős francia gyűjteményhez hason
lóan, ebben is nagy mennyiségben voltak meg a legújabb szépirodalmi termékek. 
A Sztáray család legidősebb leszármazottja, a 90 éves Sztáray Magdolna mesélte 
el nekünk a könyvtár háború utáni történetét.116 1940-ben, amikor Nagymihály 
egész lakosságát evakuálták, mondván hogy ott fog húzódni a frontvonal, a csa
lád szintén elmenekült a kastélyból. Sztáray Magdolna bátyja a meneküléskor, 
az általa legértékesebbnek tartott könyveket, az addigra már majd 30 000 köte
tet számláló könyvtárból ládákba pakolta és magával vitte Kassára. Mikor 
1944-ben visszatértek még néhány holmit összeszedni, a könyvtár már teljesen 
romokban hevert, egy részét valószínűleg elégették. A kimenekített könyveket 
(kb. 300 db.) végül Sztáray Magdolna a magyarországi Bencés - rendnek aján
dékozta. Az ott maradt könyvtár, amelynek egy része a háború után feltehetőleg 
valamelyik közeli nagyváros, Eperjes vagy Kassa közgyűjteményébe került, 
magába foglalta a Sztáray Magdolna szerint tekintélyes mennyiségű XVIII. szá
zadi francia regény gyűjteményt is. Ezekről még annyit mondott el, hogy a leg
több papírkötésű volt, és édesanyja nevetve emlegette, hogy jó néhányon fran
ciául, női kézírással ez állt: „c'est lu" azaz „elolvasva". 

A rendelkezésünkre bocsájtott, megmentett könyvek jegyzékében is előfor
dulnak XVIII. századi francia könyvek, főleg a felvilágosodás szerzőinek érté
kes összkiadása, mint Voltaire 100 kötetes összes műve, illetve Montesquieu, 
Rousseau művei. Többségben vannak azonban a XVI. és XVII. századi értékes 
könyvritkaságok, a teológiai, történeti munkák, a természettudományos köny
vek, útirajzok főként németül és latinul. Ugyanez érvényes a XVIII. századra is, 
kiegészítve néhány főleg szépirodalmi művel, és egy teljes sorozat ókori klasz-
szikusok XVIII. századi újrakiadásával. A memoárirodalomból például Riche
lieu és Sully pikáns visszaemlékezései, néhány női regény, Lesage, Prévost, 
Fielding, Swift egy-egy kötete is megmenekült, és a libertinus művek jelenlété-

116 Sztáray Magdolna jelenleg is Szlovákiában él. 
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re utal a más könyvtárak gyűjteményéből már ismert Les délices des Pays-bas, 
és a L'art d 'aimer. Vergier szabados meséi és elbeszélései, néhány libertinus 
költő kötete, és egy-két botránykrónika is szerepel a jegyzékben. 

A nagymihályi könyvtárnak Sztáray Mihályon, és a szolgálatában tevékenyke
dő értelmiségi alkalmazottakon kívül, még egy érdekes olvasójáról van tudo
másunk, megint csak Kazinczynak köszönhetően.117 Az 1789-es egri látogatása 
alkalmával tiszteletét tette a püspök, Eszterházy Károly unokahúgánál Eszterházy 
Eleonóránál, azaz Sztáray Mihály feleségénél. Eszterházy Eleonóra a kancellár, 
Eszterházy Ferenc leánya volt. n Mint Kazinczy beszámolójából kiderül, Sztáray 
Mihályné Egerben élt ekkor, és sokat betegeskedett, de még így is megőrizte ra
gyogó szépségét. Kazinczy a legnagyobb elismerés hangján beszél róla. 

„Férfiúi komolyság ül parancsolásra teremtett fekete nagy szemeiben, s ha setétben 
hallanád szólani, azt gondolhatnád, hogy valamely igen olvasott ifjú úr raisoniroz. 
De az ő beszéde távol van minden pedantereytól, minden keresve keresett eruditiótól. 
A francia írók, kikkel igen esméretes, megvetették gondolkozásának fundamentu
mát; ő azt, amit egykor olvasott, csaknem szórói-szóra tudja, s azt igen szerencsésen 
szokta a maga tulajdonával úgy összefűzni, hogy azon többé az idegen íz meg ne tet
szik. A szépségen, elmésségen, olvasáson kívül még más tulajdonságokat is csudál
hatnál benne, ha valaha oly szerencsés lehetnél öt látni, s közelebbről esmérni."119 

Sztáray Mihály jól példázza annak a főúrnak a típusát, akinél a kultúra felka
rolásának ügye nem pusztán önös érdekből történt. Műveltségteremtő tevékeny
ségével, mint láttuk, hozzájárult ahhoz, hogy olyan formátumú emberek, mint 
Szentmarjay Ferenc vagy Tántsits Ignác megismerkedhessenek azokkal az új 
eszmékkel, amik egész gondolkodásmódjukra átalakítólag hatottak, és a tenni 
akarás vágyát is megérlelte bennük. Sztáray Mihály nem kivétel ebben a tekin
tetben: Az Orczy testvérek, Forgách Miklós, hogy csak a franciás műveltségű 
főurak közül említsünk még néhányat, mind közreműködtek a művelődés euró
pai eredményeinek meghonosításában. De nemcsak a főurak szolgálatában tit
kári, könyvtári teendőket végző értelmiségiekre volt erős hatással a hazai fran
ciás műveltségű arisztokraták kultúrája és napi életvitele, hanem a többségében 
felvilágosult, sok esetben szabadkőműves felfogású arisztokratákból, birtokos 
nemesekből álló kiterjedt ismeretségi körre is. 

A XVIII. századi magyar arisztokrácia e néhány képviselőjének franciás mű
veltségét és alkotó tevékenységét csak néhány vonással tudtuk egyelőre bemu
tatni, lévén hogy kutatásaink még csak a kezdeti stádiumban vannak, de reméljük, 
a munka folytatása során mind közelebb kerülünk ahhoz, hogy ennek a körnek 
valamennyi tagjáról hiteles képet rajzolhassunk. 

117 Kazinczy Ferenc utazásai. Bp.-Miskolc. 1995. 50. 
118 Lipót király róluk is ad jellemzést: Eszterházy Ferencet ugyanúgy minősíti, mint Sztárayt, 

azaz hazug, jellemtelen embernek tartja, a püspököt pedig az egyik legveszélyesebb egyházi em
bernek. MÁLYUSZ E.: Sándor Lipót iratai. Bp. 1926. 441. 

119 KAZINCZY F.:/. m. 50. 
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OLGA GRANASZTÓI 

Trois figures eminentes de l'aristocratie hongroise éclairée de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle - portraits de trois amateurs de livre français 

Des recherches essentielles sur les relations culturelles franco-hongroises ont été effectuées 
dans les premières décennies de ce siècle. L'importance de la réception et de l'influence en 
Hongrie de la culture française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle a été également mise à 
jour à cette époque-là, grâce au travail de Sándor Eckhardt, István Sőtér ou Zoltán Baranyai, pour 
ne citer que les chercheurs les plus marquants. Etant donné que leurs recherches n'ont pas eu de 
suites, du moins dans le domaine de l'histoire culturelle hongroise, leurs études servaient 
jusqu'ici de seule référence pour la culture de la haute noblesse hongroise aussi. C'était Sándor 
Eckhardt qui fut le premier à attirer l'attention sur trois représentants particulièrement intéres
sants de l'aristocratie hongroise francisée : le comte Etienne de Csáky, sa femme Julie de Erdődy 
et le comte Michel de Sztáray, tous les trois grands admirateurs de la culture française et ama
teurs de livres. Quatre-vingts ans après la découverte par Eckhardt de la bibliothèque des Csáky 
dans le fonds de la bibliothèque municipale de Arad (la ville appartient aujourd'hui à la Rou
manie), nous nous demandâmes ce qu'était devenue cette bibliothèque et ce que nous pourrions 
ajouter à ces recherches, entamées il y a si longtemps. Après avoir constaté avec satisfaction que 
la collection de 5160 livres de la bibliothèque Csáky, dont plus de 3000 milles sont des livres 
français du XVIIIe siècle, survécurent presque entièrement, dans la même bibliothèque, aux 
ravages du temps et de l'histoire, notre intérêt se tourna vers une partie du fonds qui n'a été que 
vaguement mentionnée par Eckhardt, à savoir la collection de la littérature romanesque et des 
ouvrages historiques interdits, si bien représentés, qu'ils offrent un panorama complet de la 
littérature française du XVIIIe siècle. Une collection d'autant plus intéressante qu'elle fut ras
semblée par la femme du comte Csáky, Julie de Erdődy. A part le recensement des livres selon 
cette nouvelle approche, nous poursuivâmes également les recherches dans les archives familiales 
des Csáky que nous complétâmes avec divers témoignages de contemporains, dans le but d'ent
rer dans la réalité de la vie quotidienne, d'offrir un portrait plus nuancé de ces collectionneurs, et 
une analyse plus complète de ce en quoi consistait la réception de la culture française par nos 
aristocrates les plus éclairés. Alors que les fonds de livres des Csáky ont survécu intact, le sort de 
la bibliothèque des Sztáray ressemble plutôt à celui des autres bibliothèques nobiliaires 
hongroises : des fonds dispersés mais non totalement éparpillés, dont la reconstitution complète 
est quasiment impossible. En revanche, grâce aux fonds d'archives familiales, aux notes de 
lectures conservées, à des documents émanant d'institution, il nous parut possible d'esquisser le 
portrait du fondateur de la bibliothèque Michel de Sztáray, dont l'intérêt portait également aux 
livres français „modernes" de l'époque : aux ouvrages des Lumières, aux livres d'histoire, de 
politique, aux romans, mémoires, oeuvres libertins etc. Selon la dernière estimation qui date de la 
fin du XIXe siècle, la bibliothèque Sztáray comptait 5000 livres français. 

La présentation de ces quelques figures eminentes de l'aristocratie hongroise de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle ne peut être qu'inexhaustive, dans l'état actuel des recherches, mais nous 
espérons qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans le travail, leur portrait s'approchera de 
la réalité, pour pouvoir répondre aux questions qui nous préoccupent en fin de compte, à savoir, 
comment au XVIIIe siècle une mentalité nobiliaire évolue-t-elle, comment un noble participe-t-il 
au mouvement des idées. 
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Jaksics János epitaphiuma. Egy 16. századi görög gyászvers művelődéstörténeti háttere. 
1548-ban Wittenbergben, a nyomdász megnevezése nélkül, kicsiny füzet jelent meg a következő 
címmel: Epitaphium Iohannis Iaxit Pannonii nobilitate, eruditione et virtute prestantis, filii Petri 
Icait, et dominae Catharinae Cyaki scriptum a Christophoro Lippensi Pannonio (A nemességben, 
műveltségben és erényben kimagasló pannóniai Jaxit Jánosnak, Jaxit Péter és Csáky Katalin úrnő 
fiának epitaphiuma, melyet a pannóniai Christophorus Lippensis írt). A műből hosszú ideig nem volt 
példányunk, az RMK Pótlások 1. füzetében, az 5221. számon találhatjuk. A címfelvétel a New 
York Public Library példányának a National Union Catalogue-ban található leírása (NP 0061788) 
alapján készült, s ezen a szerző névformája Pannonius Kristóf (1515-1590), a kiadvány mérete 
pedig tizenketted rét (12°).' A New York Public Library példánya csonka, mindössze 3 levélből 
áll, más példányról nem volt tudomásunk. 1984-ben az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyom
tatványok Tára ajándékként kapott egy teljes példányt, amely 6 levélből áll, ebből az utolsó üres. 
A mű tehát az RMK III. Pótlások első kötetében Preyss Kristóf neve alatt szerepel, bár a címleírás 
szövegében az elgondolkoztató Christophorus Lippensis Pannonius szerzői név olvasható. A szer
kesztők az utaló tanúsága szerint Christophorus Lippensist azonosnak tartották Preyss Kristóffal. 
A szerzőség kérdésére még visszatérünk, a nyomdász a betűtípusok (latin és görög) vizsgálata 
alapján leginkább Veit Kreutzer lehetett, mert a kötetünkben levő egyetlen fametszetes iniciálé 
leginkább az ő egyik sorozatába illik, és a görög betűk típusa is azonosnak látszik.2 

A Jaksics (más írásmód szerint: Iaxit, Jaxit, ill. Jaxith) nevű család jól ismert a magyar törté
nelemből és irodalomból. Nagy Iván szerint Szerbiából jöttek Magyarországra a Hunyadiak korá
ban, később bárók lettek, s a Nagylaki előnevet kapták.3 Lendvai Miklós Temes vármegye nemes 
családjai című munkájából további részleteket is megtudunk, ezek szerint a szerb Jaksics István 
és Márkó a 15. században a törökök elől menekülve 1200 szerb vitézzel Jagostin ó-szerbiai város
ból érkezett Temes megyébe. Jaksics István és fia, Demeter 1478-ban megkapták a Fellak (a ké
sőbbi Fonlak), Serfes és Farkastelek pusztákat, ahová számos szerbet telepítettek be. Demeter 
1481-ben újabb 50 000 szerbet hozott Magyarországra, akik hősiesen harcoltak Mátyás és külö
nösen Kinizsi Pál hadjárataiban a török ellen. Azt is feljegyezték Demeterről, hogy később, 1491-
ben a lengyel tábor szeme láttára párbajban megölt egy tatárt, aki a magyarok vitézségét becsmé
relte. A családnak a délvidéken egyre nagyobb birtokai lettek.4 Kissé eltérő hagyományt tükröz 
egy igen korai, a 15. század nyolcvanas éveinek végéről vagy a kilencvenes évek elejéről való, 

1 SZABÓ Károly: Régi magyar könyvtár. III, (kiég.) Pótlások, kiegészítések, javítások. Összeáll. 
DÖRNYEI Sándor és SZÁLKA Irma. Bp. 1990. 

2 Vö. FLACIUS, Matthias: De vocabulo fidei... című munkájával, amelyet Kreutzer 1549-ben 
nyomtatott, jelzete: Ant. 5496(5). 

3 NAGY Iván: Magyarország családai. V. Pest, 1859. 293. 
LENDVAI Miklós: Temes vármegye nemes családjai. Bp. 1896.1. 66. 
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magyar nyelvű világi énekünk, amelyet töredékessége miatt korábban „Siralomének Both János 
veszedelmén" majd pedig „Gergely deák gyászéneke" címen tartott számon az irodalomtörténet. 
Gerézdi Rábán a kutatásai során megállapította, hogy a versnek új címet adhatunk: „Gergely 
éneke Jaksics Demeter veszedelméről".5 Gerézdi más források alapján újabb részleteket is közöl a 
családról, eszerint Jaksa vajda szerb főnemes volt, aki Brankovics György hadvezéreként a szerb 
segédcsapatokat vezette a törökök oldalán 1453-ban Konstantinápoly elfoglalásakor. Majd a két 
fia - István és Demeter - amikor a török Szendrőt elfoglalta (1459), Brankovics Vukkal együtt 
Magyarországra menekült. Mátyás örömmel fogadta a kiváló harcosokat, s 1465 táján a Csanád 
megyei nagylaki uradalmat és más birtokokat adományozott nekik a Maros vidékén. Kitűntek 
hősiességükkel és Mátyáshoz való hűségükkel, amelyet még a Vitéz-féle összeesküvés idején is 
megtartottak. A Jaksicsok közül Demeteren kívül főleg Mitar lett híres, a szerb történeti énekek 
egyik legkedveltebb hőse, részt vett Mátyásnak Ausztria elleni hadjáratában is. Bécs elfoglalása 
után Mátyás béketárgyalásokat folytatott a törökkel, s először Both Jánost küldte követként Stam-
bulba, majd Bajazid követei érkeztek a magyar királyhoz Wienerneustadtba. 1487 júniusában Má
tyás a török ügyekben jártas Jaksics Demetert küldte a török udvarba, aki el is jutott oda, s a 
szultán gazdag ajándékaival hazafelé indult. A szendrői hídon azonban egy Ghasi Mustafa nevű 
török - akit korábban Jaksics vetett fogságba testvérével együtt, kegyetlenül bánt velük, testvérét 
meg is ölette, - bosszúból legyilkolta a szerb nemest.6 Később a család befolyása egyre nőtt. Az 
1540-es években Máramarostól Krasznáig a Drágffy-Perényiek, az ecsedi és somlyai Báthoriak, a 
Maros mentén pedig a Jaksicsok voltak a kiskirályok.7 A család vallási hovatartozása is érdekesen 
alakult, szerb eredetük okán eredetileg ortodoxok lehettek, de később, erre is van adatunk, a 
huszitizmus hívei lettek, s kitartottak ebben egészen a reformáció koráig. Ekkor a Jaksics család, 
különösen pedig Jaksics Péterné, Anna, majd utána azonos nevű lánya az új hit nagy pártfogói 
lettek. Weszprémi Istvánnál olvashatjuk, hogy Jaksics Péter özvegye, Jaksics Anna, aki 1529 
körül élt, külföldről hívott be teológusokat, hogy az evangélikus tant prédikálják főképp a Körö
sök és a Maros vidékén. A reformáció terjesztésében játszott szerepéről egy évszázaddal később 
Pápai Páriz Ferenc is megemlékezett Rudus redivivum című munkájában: 

„1529-dik esztendő tájban élt amaz emlékezetre méltó jó úri asszony Jaxit Péter 
özvegye, ki az ő jobbágyainak megtérítésekben mind alsó, mind felső Magyaror
szágban igen buzgó vala. És mivel abban az időben még a tudós emberek igen ritkán 
valának, azoknak is számukat maga bőv költségével megszaporította. 1530-dik esz
tendő, így szaporodván a patrónusok, szaporodni kezde az egyházi szolgáknak is 
számuk, mert a Wittenbergai akadémiában, mely akkor az evangélikusok vallásán 
egyedül vala híres, a tanuló ifjak egymást ott érvén, szüntelen tudománynyal, mint a 
méhek, megrakodva jőnek és térnek vala hazájukba vissza."8 

A Jaksicsok pártfogoltjai közé tartozott a tudós orvos, későbbi sárospataki tanár és lelkész Bal-
saráti Vitus János, aki 1529-ben Dombegyházán született, s apja a Jaksics család nagylaki kasté
lyának gondnoka volt. Az apa éppen családját látogatta meg Dombegyházán, amikor a faluba 
betörtek a törökök, feleségével együtt rabságba hurcolták, gyermeküket, a 3 hónapos Jánost egy 
török katona mentette ki a tűzvészből. A gyermek ezután Balsarat faluban egyik rokonánál nevel
kedett, majd serdülő korában Jaksics Péter özvegye, Anna asszony vette pártfogásába, gondosko-

5 GERÉZDI Rábán: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962. 38-59. 
6 L. még KLANICZAY: A magyar irodalom története. I. Bp. 1964. 181. 
7 Erdély története három kötetben. Főszerk. KÖPECZI Béla. I. Bp. 1986. 425. 
8 Thury Etele fordítása. STROMP László: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. IV. évf. 

Bp. 1905. 143. 
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dott a gyermek iskoláztatásáról is. Az ifjú Balsaráti János 1547-ben tanárával, Kopácsi Istvánnal 
együtt Nagybányára, két év múlva pedig Patakra ment. Tanulmányaiban szép eredményeket ért el, 
Patakon latin és görög irodalmat is tanított kezdőknek. A Jaksics család továbbra is támogatta, az 
időközben meghalt Anna asszony helyébe a leánya lépett, ő küldte Wittenbergbe Melanchthon-
hoz, s minden költségét fedezte.9 Balsaráti Vitus János itt főleg filozófiát és teológiát tanult, 
1554-ben bölcsészdoktor lett. Későbbi életéről annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy Me-
lanchthon tanácsára orvosi tanulmányokat kezdett folytatni, Bolognában és Padovában tanult, 
orvosi doktorátust is szerzett, sőt Rómában mintegy fél évig IV. Pál pápa udvarában is működött 
orvosként, de amikor kitudódott, hogy a reformáció tanítását követi, távoznia kellett. 1560-ban 
Perényi Gábor országbíró hazahívta, udvari orvosa lett, majd Patakon tanácsos és egyben az 
iskola felügyelője is, talán helyettes igazgató is az idős Kopácsi István mellett. Sárospatakon pré
dikátorként is működött, s ott is halt meg 1575-ben.10 

Jaksics János epitaphiumának második és harmadik levelén a szerző, Christophorus Lippensis 
Pannoniusnak a latin nyelvű ajánlása olvasható Bampfy Gáspár özvegyéhez, méltóságos Anna 
asszonyhoz, Iaxit vagyis Jaksics Péter lányához, az elhunyt Jaksics János nővéréhez. Az ajánlás 
végén olvasható dátum: Vitteb. Calendis Novembrib. Anno 1548 (Wittenberg, 1548. november 
elseje), majd következik a vers, az 59 distichonból, vagyis 118 sorból álló, görög nyelvű költe
mény. Ebben a szerző elsiratja a korán elhunyt ifjút, aki messze kimagaslott kortársai közül jelle
mével és tudásával. Jaksics János a tanácsban mindig mértékletes és józan volt, s legfőbb felada
tának az egyház szolgálatát tekintette. Igen jól képzett volt a jogtudományban, s ha nem halt volna 
meg olyan fiatalon, nagy hasznára lehetett volna egyházának és a hazának. A szerző a versben 
hosszan sorolja a nemeslelkű ifjú erényeit, melyek alapján biztos abban, hogy elnyerte Istentől 
jutalmát, s az örök boldogságot élvezi. Jaksics János tanulmányairól vajmi keveset tudunk. Az 
egyetemi matrikulák átnézése eddig nem vezetett sikerre, de egy az ún. Királyi Könyvekben 
rögzített későbbi birtokper kapcsán van egy adat, amely szerint Lipcsében tanult, s még 1539-ben, 
tehát kilenc évvel az epitaphium megjelenése előtt hirtelen meg halt." Ekkor, 1539-ben a fent 
említett Balsaráti Vitus János mindössze 10 éves lehetett, talán nem tévedünk sokat, ha azt felté
telezzük, hogy Anna asszony a saját fia halála után anyai ösztönétől is vezérelve vette pártfogásá
ba az árva fiút.12 

A vers tehát több évvel az ifjú halála után jelent meg, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen Jak
sics Anna, a bőkezű pártfogó, ekkor is szívesen fogadhatta, és segíthette is az elégia íróját. A görög 
nyelvű vers műfajának stílusjegyeit mutatja, hosszasan sorolja az ifjú erényeit. A bevezető latin 
ajánlást érdemes kicsit alaposabban tanulmányozni. A szerző ebben megjegyzi, hogy bár Pannó
nia mindenkit érintő veszedelmei közepette az emberek kevésbé foglalkoznak saját gyászukkal, és 
bár a királyság szétdaraboltsága miatt a kimagasló egyéniségek nem tudnak az ország kormányzá
sában messzire világítani, mégis Anna asszony fivérének, Jaksics János elvesztése, mindazoknak 

9 WESZPRÉMI István: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae biographia. Wien, 
1774-87. IV. 326. 

10 SZENNYEI József: Magyar írók élete és munkái. I. Bp. 1891. 495. WESZPRÉMI: i. m. III. 348. 
HORÁNYI Elek: Memoria Hungarorum. I. Wien, 1775. 110-112. 

11 A lipcsei egyetem matrikulájában nem található. ERLER, Georg: Die Matrikel der Universität 
Leipzig. I—III. Leipzig, 1895-1902. 

A birtokperben arra is van utalás, hogy mivel János gyermektelenül halt meg, Martinuzzi Fráter 
György magának kérte a birtokait Ferdinánd királytól, de ez neki akkor nem sikerült, 1555-ben vi
szont a kincstár rátette a kezét a Torony nevű helységre, a korábbi Jaksics birtokra, amelyet végül 
1558-ban kénytelenek voltak átadni Forgács Imrének. A perről 1. Liber Regius 338. Közölte FÖLD
VÁRY László: Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek reformácziója. Bp. 1894. 55. 
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nagy fájdalmat okozott, akik ismerték az ő rendkívül fegyelmezett természetét, műveltségét, ékes
szólását. Ámbár tehetségének fénye az országos tanácskozásokban nem tudott világítani, Isten 
egyházának mégis igen nagy hasznára volt, hiszen tanulmányait is leginkább ebben az irányban 
folytatta. Rendelkezett a testi és szellemi kiválóság adományaival, s az elődök példáját követve, 
elegánsan tudott kötetlen beszédet fogalmazni és verset írni. Nem csupán jogi ismereteket szer
zett, amire a nemessége is kötelezte, hanem a szebb művészeteket is tanulta, így a filozófiát, az 
égitestek mozgását és a természet dolgait. Ámbár ezek is nagy erények, mégis köztük a legna
gyobb az volt, hogy helyesen gondolkozott Istenről. Élete feddhetetlen volt, erkölcsi tisztaság és 
istenfélelem jellemezte véleményalkotásában. Számtalanszor tanúi lehettek, amikor keményen os
torozta az epikureista szemléletet. Valahányszor egyházon belüli nézeteltérések támadtak, mindig 
a legmértékletesebben világította meg a homályos pontokat. Ha tehát megérte volna a megfelelő 
kort, az egyház benne a nézeteltérések igazságvágytól vezérelt bíráját és a közös béke megterem
tőjét kapta volna. Éppen ezért fájdalmas egy ekkora tehetség korai elvesztése. A szerző úgy érzi, 
meg kellett örökítenie erényeit, s ezért írta elégiáját. Nem hiszi, hogy bárki is felróhatna neki, 
hogy ilyen szokatlan jellegű verset ajánl egy hölgynek, mondván, hogy még a férfiak közül is csak 
kevés olyan akad, akinek ne lenne az ilyesmi idegen. Isten különös kegyéből ugyanis Európa-
szerte és így Pannóniában is számos olyan férfi található, aki mindkét újjáélesztett nyelvet birtokolja, 
így Anna asszony környezetében is fog akadni néhány tudós férfi, akiket jóindulatával maga köré 
gyűjtött, s akik a szerző kicsiny írását értelmezni tudják. Mert szinte a szomszédságban lakik Bányay 
Miklós, aki többek között a matematikában jeleskedik és a görög nyelvben is jártas, amint erről a bol
dog emlékezetű egykori tanáruk, Udvari István is tanúskodott. Szinte kéznyújtásnyira van Kopácsi 
István, aki ugyancsak nem retten vissza az efféle feladatoktól, hiszen sok ilyen munkája volt. Úgy 
gondolja továbbá, hogy nem lesz sokáig távol Christoloci Mihály sem, aki elmélyült görög nyelvi 
tanulmányokat folytat. Továbbá még megemlíti Calacyay Jánost is, aki amellett, hogy a természet 
dolgainak kutatásával foglalkozik, e nyelv jellegzetességeit is fürkészi. Ezek a férfiak mind Jaksics 
Anna ismeretségi körébe tartoznak és a közelében élnek, a szerző tehát úgy érzi, a dicsőítő költe
ményt majd lefordítják pártfogójuk számára. De mindazonáltal, mivel a magyarországi nemesség 
körében a latin nyelv ismerete mégis jobban elterjedt, elhatározta, hogy ha majd kissé nyugalmasabb 
idő jön, és Isten akaratából sértetlenül hazatérhet, megírja majd Jaksics János latin nyelvű epita-
phiumát is, azért, hogy mások számára is példaképül szolgálhasson. 

Az említett személyek közül Bányay Miklós az 1535. év nyári időszakában iratkozott be a krakkói 
egyetemre további sorsáról nem tudunk. Vele együtt iratkozott be egy bizonyos Stephanus Zaaz 
de Wduarij, vagyis Udvari vagy Szászudvari István, aki azonos lehet az ajánlásban említett Udvari 
Istvánnal.13 A téli időszakban Udvari már a magyar Bursa seniorjaként szerepel.14 Kopácsi István, 
akiről Balsaráti Vitus János kapcsán már tettünk említést, sokkal ismertebb az irodalomban és az 
egyháztörténetben. Eredetileg Sárospatakon volt ferences szerzetes, majd csatlakozott Luther taní
tásához. A magyar főurak közül Perényi Péter főkapitány az elsők között lett a reformáció híve, s 
már 1527-ben több protestáns beállítottságú egyházi személy volt a környezetében, így Kopácsi is 
és egykori rendtársa, Siklósi Mihály.15 Kopácsi tanulmányairól is van adatunk, a wittenbergi 
egyetem matrikulája szerint 1542 júniusában iratkozott be. Perényi Péter Sárospatakon protestáns 
iskolát alapított, majd a fia, Perényi Gábor főispán kollégiummá fejlesztette (a 7 szabad művé
szetet, hittant és bölcseletet tanítottak). Épületként Perényitől megkapták az egykori ferences ko-

13 SCHRAUF Károly: Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. A Krakkói magyar tanulók
háza lakóinak jegyzéke (1493-1551). Bp. 1893. 30. 

14 Uo. 102. 
15 PÁRIZ PÁPAI Ferenc A Rudus redivivum c. munkájában (Szeben, 1684) az 1530. évnél ír Pe-

rényiről, a wittenbergi egyetemen tanulókról és Kopácsi Istvánról. 
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lostort. Tanárként 1549-ben meghívták Kopácsit, aki előtte Nagybányán tanított. Kopácsi kiváló 
pedagógus volt, s mint a Perényiek udvari papja munkája elismeréséül birtokként Cserneka köz
séget kapta tőlük.16 Az ajánlásban említett következő személy, Christoloci Mihály, ugyancsak 
komolyan foglalkozott a görög nyelvvel, de róla több adatot eddig nem sikerült szereznünk. 
Calacyay János a krakkói egyetem matrikuIájában szerepel az 1524 évnél: Johannes de Coloczia, 
de ez már javított névforma, eredetileg „Kalacz" volt, s ehhez egy másik kéz hozzáírta: Coloczia. 
Majd másutt 1524. nyári időszakánál olvashatunk egy Johannes Thoma de Colacia dioc. 
Agriensis nevet, tehát, aki az egri egyházmegyéből származhatott, s valószínűleg azonos Johannes 
Pelius-szal, az 1526. év magyar bursájának seniorjával.17 

A reformáció terjedésében nagy szerep jutott tehát a külföldről hazatért lelkészeknek, tanárok
nak, főleg, ha olyan hatalmas pártfogókra találtak, mint a már említett Perényi Péter is, aki abaúji, 
bodrogi, temesi és drávaparti bitokain szívesen fogadta az új tanok hirdetőit, s egri várúrként 
védelmet is nyújtott Wittenbergből jövő reformátoroknak. A délvidéken a Jaksics családon kívül 
pedig, Temesvár várparancsnoka, Petrovics Péter is a reformáció lelkes terjesztője volt. A terüle
ten a hithirdetésben jelentős szerep jutott egy bizonyos Lippai Kristófnak. Nevének említésével 
eljutottunk a szerzőség kérdéséhez. A könyvecskén ugyanis mindenütt a Christophorus Lippensis 
Pannonius névalak szerepel, vagyis a pannóniai Lippai Kristóf. Élt ugyanekkor egy hasonló nevű 
tudós férfi is, az a bizonyos Christophorus Pannonius, akivel mind az RMK pótlások, mind az 
alapul szolgáló amerikai példány leírása azonosnak véli szerzőnket. Ennek a pannóniai Kristófnak 
több munkáját is ismerjük, némelyiken eredeti családnevével együtt szerepel: Preyss Kristófnak 
hívták, s 1515-ben Pozsonyban született. A matrikula szerint 1536 nyarán iratkozott be a witten
bergi egyetemre (Christophorus Breiss Posoniensisként jegyezték be), 1537 februárjában ugyan
csak ott tanuló barátjával, Melchior Acontius-szal a sziléziai Goldberge utazott a híres tanárhoz, 
Valentin Trotzendorfhoz. Utazásuk alkalmából irodalmi mű is született, egy verses ajánló 
útikalauz közös barátjuktól Georgius Aemyliustól, vagyis Georg Oemlertől.18 1540-ben Wormsba 
ment, a következő évben Regensburgba, majd Trotzendorf a tanártársának hívta Goldbergbe, s 
onnan Frankfurt an der Oder lett következő tartózkodási helye, ahol 18 éven át a költészet pro
fesszora volt. Majd egy ideig II. Joachim Brandenburgi választófejedelem környezetében a török 
elleni hadi készülődés latin nyelvű titkáraként is működött, s ezen megbízatása közben többször 
járt a császári udvarban is. Szolgálataiért nemességet is kapott. Később Thorn városában műkö
dött első titkárként, végül 1590-ben bekövetkezett haláláig Königsbergben a szónoklattan tanára, 
sőt kétszer, 1543-ban és 1545-ben az egyetem rektora volt. Preyss Kristóf is írt alkalmi verseket, 
számos költeménye még a 17. század elején is megjelent német antológiákban.19 Legjelentősebb 
filológiai munkája a M. T. Ciceronis vita, et studiorum, rerumque gestarum história ex eius ipsius 
libris testimoniisque potissimum observata, és a vele együtt kiadott, Cicero utánzásáról szóló 
beszéde, amely Baselban jelent meg 1555-ben Luciusnál.20 Nagyon jó barátságban állt és levele-

16 FRAKNÓI Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bp. 1873. 146. Kopácsiról 
1. még: BARTHOLOMAEIDES János: Memoria Ungarorum, qui in... universitate Vitenbergensi... 
studia... confirmarunt. Pesth, 1817. 15. LÁNYI Károly: Magyarföld egyháztörténetei. I. Nagy
szombat 1844. 111. 

17 SCHRAUF: Í. m. 24. és 96. 
18 Melchior Acontiusról, Georg Oemlerről és barátjukról, Preyss Kristófról 1. SCHNORR VON 

CAROLSFELD, Franz: Melchior Acontius. = Archiv für Literaturgeschichte. (13.) 1885. 297-314. 
FRIEDENSBURG, Otto: Acontius. = Archiv für Reformationsgeschichte. (20.) 1923. 175; (21.) 
1924. 145-146. 

19 JöCHER, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexikon. III. Leipzig, 1751. 1766. 
20 App. H. 1768=RMK III. 427, egyéb munkái: RMK III. 322, 363, 485a, 511, RMK III. Pót

lások 5192, 5285, 5549=Ant. 13.438, RMK III. 5957. 
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zést is folytatott Melanchthonnal, akinek levelei összegyűjtve meg is jelentek művei összkiadásá
nak I-IX. terjedő köteteiben. Az 1544-1560 közötti időszakból 48 Preyss Kristófhoz írt levél 
maradt fenn Melanchthontól, s ezek arról tanúskodnak, hogy barátságuk mély volt, s a földrajzi 
távolság sem változtatott intenzitásán.21 Melanchthon leveleiből sok érdekes utalást olvashatunk 
Preyss Kristóffal kapcsolatban, csupán azt sajnálhatjuk, hogy Preysstől nem őrződött meg egyet
len levél sem. A levélgyűjteményben van egy ismeretlenhez címzett levél, amelyet Melanchthon 
1546-ban írhatott, s ebben támogatást kér rokonaitól egy bizonyos Kristóf számára. A latin nyel
ven írt levél tartalma magyarul a következő: 

„Ilyen szomorú időkben, hatalmas háború közepette még a jó embereknek is ne
héz polgári ékességekről, bölcseleti tanulmányokról gondolkodniuk. De az értelmes 
embereknek vigasztalásul el kell fogadniuk azt, amit az isteni végzés nyújt nekünk: 
Isten egyháza még ilyen veszedelmek közepette sem fog megsemmisülni, s ezzel 
a reménnyel, amennyire csak lehetséges a tudomány művelését ápolni és támogatni 
kell. Az egyház tanítására mind háborgó mind pedig békés időszakokban szükség 
van, s nem kételkedem abban, hogy kis idő elteltével ki fog emelkedni azokból a 
harcokból, amelyekben jelenleg vergődik. Úgy vélem, ti is ugyanúgy gondolkoztok, 
hogy a tudomány műveléséről nem lehet lemondani. Most tehát, amikor rokonotok, 
Kristóf, segítséget kér tőletek, teljes szívből kérlek benneteket, hogy támogassátok 
őt. Mert nagyon remélhető, hogy ha segítséget kap, Isten egyházának javát fogja 
szolgálni. Mert a természet sok olyan adománnyal ékesítette föl, melyek mind szük
ségesek egy egyházdoktor számára, ilyenek az ékesszólás, mértékletesség, és a jó 
énekhang. S mindehhez járul az akarat és elszántság arra, hogy a mennyei tan okta
tásával a legnagyobb mértékben Istennek szolgálhasson. Helyesen véli ugyanis, 
hogy ez az a szolgálat, amely valamennyi emberi dolog közül a legkedvesebb Isten
nek. Mértéktartóan készül erre a kötelességre. Az isteni tan bemutatására hasznos 
módszereket tanult. Nagyon nagy dolog átfogni az egyház korszakait, megismerni 
valamennyi tanbeli vitát, s határozott véleményt formálni az igaz állításokról. Hosz-
szabb ideig akar folytatni bölcseleti tanulmányokat, meghallgatni a tudós férfiak elő
adásait, és össze akarja vetni a különböző korok véleményét, hogy minél jobban fel
készülve léphessen a legnehezebb szolgálatba. Illő dolog, hogy méltányoljuk az 
ilyen lelket, részint az egyház közös haszna miatt, részint azért, mert Kristóf erénye 
dicséretet érdemel. Éppen ezért benneteket is arra kérlek, hogy mivel nagyon remél
hető, hogy jótettetek kiváló befektetésnek fog bizonyulni, tanulmányainak költségeit 
támogassátok. Ne rémüljünk meg a mostani időktől! Háborús időkben is Isten Fiá
nak nevét kell segítségül hívnunk. Most sem szabad abbahagyni a tanulmányokat, 
hasonlóképpen Jeremiáshoz, aki az ostromzárral körülvett városban is írta beszédeit, 
amelyek hasznára válnak majd azon jámboroknak, akik akkor ott voltak és a majd 
eljövendőknek. Remélem, hogy Isten minél gyorsabban elűzi a török veszedelmet is, 
ha hozzá folyamodunk, és az égi tanításhoz szükséges tanulmányokat minél szor
galmasabban folytatjuk. Ég veletek!"22 

Melanchthon jellemzése sokkal inkább illik Lippaira, mint Preyss Kristófra.23 Egyébként Lip-
pai is szerepel a wittenbergi egyetemi matrikulában, már két évvel korábban, 1544. szeptember 
26-án bejegyezték nevét, mégpedig így: Christophorus Lippensis Ungarns. Valószínűnek látszik, 
hogy hosszabb ideig akart Wittenbergben tartózkodni, de anyagi lehetőségei szűkösek voltak. 

21 Corpus Reformatorum. Melanchthonis Opera. I-IX. Philippi Melanchthonis Epistolae. Disp. 
H. E. BINDSEIL. Halle, 1874. 

22 Corpus Reformatorum. VI. 278-279. 
23 Vö. FRAKNÓI Vilmos: Melanchthons Beziehungen zu Ungarn. Bp. 1874. 13-34. 
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Melanchthon, akit korábbról már ismerhetett, éppen ezért próbálta ajánló levelével segíteni. Hogy 
Lippait a levél címzettjei, tehát saját rokonai segítették-e, nem tudjuk. Mindenesetre az 1548-ban 
kiadott Jaksics János epitaphium tanúsága szerint akkor ismét Wittenbergben volt, de a matrikulá-
ban már nem szerepel, ottani működésének egyetlen eddig ismert emléke ez a gyászvers. Nagyon 
valószínű, hogy tanulmányainak költségeit a sok leendő protestáns lelkészt támogató Jaksics 
Anna fedezte. Hálából, nagyrabecsülése jeléül írhatta meg Lippai 9 évvel az elhunyt halála után 
ezt a görög nyelvű epitaphiumot, részint talán azért is, hogy igazolja, nem volt méltatlan a támo
gatásra, előrehaladt a nagy mester, Melanchthon által annyira fontosnak tartott szent nyelv, a gö
rög elsajátításában, valamint a humanista versírás művészetében. Lippai későbbi pályájáról van 
néhány további adatunk is. Szegedi Kis Istvánnal kapcsolatban is fölmerül a neve, hiszen 
Temesvárott együtt hirdették a reformáció tanát mindaddig, amíg 1552-ben Losonczi István, 
Temesvár új parancsnoka el nem űzte onnan a hitújítás képviselőit. Lippai Kristófról Szatmárné
meti Mihály azt állította, hogy Temesvárott meghalt, de ez tévedés, mert 1554-ben részt vett az 
Óváron tartott zsinaton, és akkor Köleséren élt, egyre nagyobb erővel hirdetve az új tanokat. Na
gyon valószínű, hogy azonos azzal a Kristóf deákkal, akiről Draskovics György azt írta, hogy 
egyszer még a váradi székesegyházban is megjelent, hangos, gyalázó megjegyzéseket téve az 
oltáriszentségre. További sorsáról nem tudunk.24 

Mindezek alapján tehát elfogadhatónak látszik, hogy a Jaksics János halálára írt görög nyelvű 
elégia szerzője nem Preyss Kristóf, hanem Lippai Kristóf. 

A kis mű provenienciája is érdekes: 1984-ben Georges Honti-Marton Strassburgból ajándékoz
ta a rendkívül szép, bekötött példányt három másik művel együtt a Régi Nyomtatványok Tárának. 
E művek a következők: Zsámboki János: Emblemata. Antverpen 1564.25 Aemylius, Georgius: Pro-
pempticon ... ad Melchiorem Acontium et Christophorum Pannonium abeuntes in Sylesiam anno 
1537 mense Februario, amely munkáról már Preyss Kristóf kapcsán írtunk, s melyben a szerző 
barátainak Goldbergbe utazásához foglalta versbe a látnivalókat.26 A harmadik műnek is van ma
gyar vonatkozása, szerzője a Selmecbányáról származó Rubigally Pál, müve: Hymni duo. Witten
berg, Klug, 1544.27 Rubigally Pál, akinek ugyancsak több munkáját ismerjük, 1537-ben iratkozott 
be a wittenbergi egyetemre, tehát ismerhette Lippait és a többi említett személyt is. 1540-ben Sza-
polyai János halála után részt vett egy konstantinápolyi követjáráson, hogy a kis János Zsigmond
nak támogatást kérjen. Visszatérte után írta meg útleírását, a Hodoeporicon itineris Constantino-
politaniX, amely éppen úgy 1544-ben és Wittenbergben jelent meg, mint a fent említett, két him
nuszt tartalmazó könyvecske is.28 Negyedik pedig a dolgozatunk témája, az Epitaphium, melyet az 
RMK III. 378c jelzet alá soroltunk. Lehetséges, hogy az utóbbi három kis füzetet valaha együtt 
őrizték, egy kolligátum darabjai lehettek, ugyanis mindegyikük címlapjának jobb felső sarkában 
egy fekete tintával írt szám olvasható. Ezek szerint Oemler (Aemylius) Propempticonja volt a gyűj
teményes kötet 4., Rubigally himnuszai a 11. és Lippai Kristóf gyászverse a 22. művecske. Ko
ruk, témájuk összefügg, szerzőik ismerték egymást. Mi lehetett még velük egybekötve? Ez már 
sohasem fog kiderülni. Lehet, hogy egykori tulajdonosuk ismerte valamennyiüket, vagy talán 
egyikük volt? Mindenesetre sajnálhatjuk, hogy már szétszededve, igaz, igen jó állapotban, szép, 
modern kötésben kerültek hozzánk. Egykori összetartozásukról az a szerencsés körülmény is 

24 FÖLDVÁRY László: Szegedi Kis István élete s a Tisza-Duna mellékeinek reformácziója. Bp. 
1894.53-61. 

25 RMK III. 526 
26 OSzK jelzete: Ant. 3001 

Himnusz Jézus Krisztusról és Szent István protomartírról. RMK III. 358 
28 Költeményeit bibliográfiával kiadta Miloslav OKÁL. RUBIGALLUS PAULUS, Pannonius: Car

mina. Leipzig, 1980. Teubner. 
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tanúskodik, hogy az egyik kötetet a hajdani antikvárus ajánló jegyzékével együtt kaptuk meg. E sze
rint a 3 wittenbergi nyomtatványt 1945. április 13-án a zürichi L'Art Ancien antikvárium kínálta 
megvételre már különálló darabokként, egykori összetartozásuk említése nélkül az akkor Genfben 
élő Honti Ferencnek. Lehetséges, hogy a svájci antikvárus szedette szét a kolligátumot, s köttette 
be, majd a nyilvánvalóan magyar vonatkozásúakat felkínálta Honti Ferencnek, aki az adományozó 
George Honti-Marton rokona lehet. Nemeslelkű ajándékát ezúton is hálásan köszönjük. Bár fel
éledne ismét hazánk fiaiban a nemzeti értékek megőrzésének vágya! Igaznak érezhetjük ismét a 
Terentius Maurustól származó szólást: Pro captu lectoris habent sua fata libelli! - Amilyen az 
olvasók fogadtatása, olyan a könyvecskék sorsa! 

W. SALGÓ ÁGNES 

Kuruc-kori verskézirat Nagyszombatban. Varga Imre a kuruc kor költészetét bemutató an
tológiájában1 149. és 150. szám alatt két verset közölt, jelezve, hogy mindkettő hiányos. A 149.-
nek a vége, a 150.-nek pedig az eleje ismeretlen. A versekhez írott jegyzetében2 egy 1704-ben, 
Lőcsén kiadott nyomtatványra3 hivatkozott, amelyben a verseket találta. Az őrszó eltéréséből, a 
négysoros strófaszerkezet hirtelen fölborulásából és a verssorok szótagszámának tizenkettesről 
tizenegyesre változásából arra a következtetésre jutott, hogy a nyomtatványból „legalább két levél 
hiányzik". A kötet címében szereplő többes szám („Szomorú versek, mellyek..."), e feltevésében 
csak megerősítette. Valószínűnek látszott tehát, hogy a hiányzó levelek tartalmazzák a versek isme
retlen részeit. 

A nagyszombati Szent Adalbert Társaság Levéltárának egy kézirata4 teljes terjedelemben tar
talmazza mindkét verset. E kéziratból egyértelműen kiderül, hogy a 149. vers végéből a 38. vers
szak 3 sora és még 14 strófa (39-52) és a 150. versből 13 strófa (1-13) valamint a 14. strófa első 
3 sora hiányzott. Ismertté vált a 150. vers címe és nótajelzése is. Az OSzK-ban őrzött csonka 
nyomtatvány tanulmányozása során megállapítható, hogy a 8° alakú nyomtatványból a középső 
levélpár (A4-5) esett ki, amely tartalmazta a hiányzó részeket. A megtalált 14 strófa és 3 sor, 
illetőleg a 13 strófa és 3 sor (összesen 59+55=114 sor) a kötetben, amelynek egy lapjára átlagosan 
30-32 sor fér el, éppen 1 levélpár terjedelmű. A fönnmaradó pár sornyi helyet (120-114= 6 sor) a 
vers címe és nótajelzése tölthette ki. 

A formai megfigyelések alapján Varga Imre feltevése beigazolódott - a nyomtatványból a kö
zépső levélpár hiányzik. A most előkerült kézirat alapján e hiányzó levélpáron a 149. vers befeje
ző versszakai és a 150. vers címe, nótajelzése és kezdő versszakai szerepeltek. 

A két vers összetartozását és különbözését a közös cím, az együttes megjelenés és más formai 
hasonlóságok mellett tartalmi egyezések is megerősítik. Mindkettő jeremiád-szerű nemzeti ön
vizsgálat, amely történelmi helyzetünket az Isten-kapcsolatunkban próbálja értelmezni. Ezt, a két 
versre egyaránt jellemző bibliai példákkal, parafrázisokkal és utalásokkal (149: 43^16. versszak, 
150: 9. versszak) teszi érzékletessé. 

1 A kuruc küzdelmek költészete. Vél., bev., sajtó alá rend. VARGA Imre, Bp., Akadémiai Kiadó, 
1977. 499-506. 

2 Uo. 821-822. 
3 Buzgó könyörgisekkel es alázatos vallás titellel tellyes szomorú versßk ... Lőcse, 1704. A hi

ányos példány lelőhelye: Országos Széchényi Könyvtár, RMKI 1698/a. 
4 A kézirat jelzete: Fasc. 83. ö. 11. A kéziratról a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá

ban mikrofilm található. 
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Az énekek hasonlósága és összetartozása a szerző azonosságának gondolatát is fölvetheti. Ha 
ez igazolható lesz, úgy a 149. vers akrosztikonjában szereplő GUBÁS György egy másik éneke is 
ismertté vált. 

Az alábbiakban közreadjuk a fent említett versek eddig nyomtatásban ismeretlen részeit: 

38. Véle megegyezett igaz főrendéit, 
Belső5 

s külső renden lévő tanácsosit, 
Ellenségeink ellen harcoló vitézit 
Boldog szerencsével áldd meg ő híveit. 

39. Bátoríts szíveket az ő hadnagyinak, 
Hogy az viadalban el ne lankadjanak, 
De győzedelemmel végig harcoljanak 
S ellenség kárábúl nagy hasznot hajtsanak. 

40. Adj oly erőt, Uram az ő vitézinek, 
Százan ezerét is hogy elkergessenek, 
Ezerén tízezert mind elveszejtsenek, 
Győzedelmet rajtok eképpen vegyenek. 

41. Látod, óh nagy Isten, mi erőtlenségünk, 
Csak mint egy parittya minden mi fegyverünk, 
Góliáthoz penig hasonlók ellenünk, 
Erősségre nézve a mi ellenségünk. 

42. Nem fegyver sokaság az mi bizodalmunk, 
De te vagy Jehova az mi erős tornyunk, 
Csak te benned vagyon minden bizodalmunk, 
Segítséget ezért, csak Tetőled várunk. 

43. Nem nékünk, Úristen, nem nékünk Úristen, 
De nevednek légyen dicsőség mindenben, 
Áldassék szent neved földön és az mennyben, 
Mutasd meg erődet az magyar nemzetben. 

44. Hadd lássa ez világ, hogy vagyon Istenünk, 
Azkitűl egyedül várjuk segedelmünk, 
Mert sokan mondották, hogy nincsen Istenünk, 
El végtire immár, légy jelen mivelünk. 

45. Midián Amalék az Jákobnak házát, 
Nyomorgatá régen József maradékát, 
Nyakában vetette erős vas igáját, 
De cséplő Gedeon elrontá hatalmát. 

46. Kit alacson sorbúi felvon az Úristen, 
Az cséplő szérűrűl szóllíta, hogy menjen, 
Az zsidóság mellett fegyvert kötne menten, 
Bosszút Izraelért pogányokon tegyen. 

5 A 38. versszak első öt szava ismert volt. 
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47. Ábrahám háromszáztizennyolc magával, 
Bátran megütközik öt király hadával, 
S elnyerte az prédát nagy diadalommal, 
Ily nagy csodát tettél hatalmas karoddal. 

48. Mindenre egyedül elégséges Isten, 
Az ki előtt semmi nincsen lehetetlen, 
Könnyű Uram néked, erőtlen eszközben, 
Minden akaratod elvégezni bölcsen. 

49. Légy velünk, Úristen ily nagy szükségünkben, 
Végezd el erődet erőtlenségünkben, 
Hozzánk való kedved jelentessék ebben, 
Diadalmat Uram, adj az ellenségen. 

50. Az mi könyörgésünk nem méltó elődben, 
Hogy felhasson, Uram szentséges füledben, 
Kedveljed Szent Fiad drága érdemiben, 
Kit értünk kiontott buzgó szerelmiben. 

51. Dicsíret, dicsőség az magas mennyekben, 
Az Szent Háromságnak, ki egy Istenségben, 
Minden kereszténytűi egyenlő Felségben, 
Imádtassék most és mindörökké, Amen. 

52. Ezerhétszáz után negyed esztendőben 
Ez verseket az ki szerzetté szép rendben, 
Nemzetinek javát kívánta eképpen, 
Nevit írva hagyta az versek fejiben. 

MÁS ÉNEK 
Buzgó könyörgéssel teljes ugyanazonúl 

Ad Notam: Hogy Jeruzsálemnek etc. 

1. Külső segétségtől megfogyatkozott, 
Földi tutoridtul elhagyattatott, 
Nagy árvaságra régulta maradott, 
Szegény magyar nép, ügyed mire jutott. 

2. Soha az Ég alatt egy nemzetségnek, 
Nem volt ilyen sorsa sohul egy népnek, 
Mikint Tenéked, ki gyűlölőidnek 
Vagy martalékja sok ellenségidnek. 

3. Nosza szállj magadban, ítild meg ugyan, 
Nyomorúságidnak okát valóban, 
Vizsgáld meg kérlek, ne kereskedj másban, 
Mert ennek oka vagyon te magadban. 

4. Gondold az Istennek hozzád jó voltát, 
Kegyelmes atyai dajkálkodását, 
Teveled közlött nagy irgalmasságát, 
Sok javainak reád áradását. 
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5. Hallottad miképpen te eleidet, 
Erős karja által az magyar népet 
Ez zsíros földben meg plántálá őket, 
Hogy Scithiábul kivezeté őket. 

6. Meghajta ő nékik sok nemzeteket, 
Birtokukban ada nagy sok népeket, 
Pogány népeknek ő nagy erejeket, 
Semmivé tévén meghódítá őket. 

7. De mindezek felett kegyelmessége, 
Ebben jelenék meg hozzánk jó kedve, 
Hogy Szent Fiának ő ismeretire 
Minket taníta szent tiszteletire. 

8. Midőn pogányságban mi eleinkben, 
Valánk Isten nélkül rút setétségben, 
Reménység nélkül valánk tévelységben, 
A Krisztus nélkül Pokol mélysígiben. 

9. Mikint az jó pásztor elveszett juhát 
Felkérése minket, nyújtván vigalmát, 
Szent igéjének meggyújtá fáklyáját, 
Hogy megismernék idvességnek utat. 

10. Megtanita minket szent törvényére, 
Lábunkat vezérlő igaz öszvényre, 
Bévőn atyai kegyelmességibe, 
Szent Fia által tött szövetségibe. 

11. Vajon mindezekért jó Istenünknek 
Mit fizeténk vissza ő Felséginek, 
Számtalan voltát jó téteményinek, 
Hogy találtuk meg ő nagy szerelminek. 

12. Gonoszt fizeténk mi vissza az jóért, 
Nagy hitetlenséget szeretetiért, 
Sok bosszúságot irgalmasságáért, 
Egy szóval csak bűnt nagy kegyességiért. 

13. Nem mentegethetjük bizony magunkat, 
Hajói megszemléljük mi utainkat, 
És ha gondoljuk bűnös atyáinkat, 
S vélek ha fontban vetjük mi magunkat. 

14. Elhattuk az Urat már régtűi fogva, 
Kiírt fölgerjedett nagy búsulása, 
Ránk szállott bizony az Ő nagy haragja. 

Porzsol bennünket haragjának lángja.6 

SZITA SAROLTA 

6 A 14. strófa utolsó sora ismert volt. 
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Kalmár György német nyelvű Traktátusa1. Kalmár György személye újabban ismét az iro
dalomtörténeti érdeklődés középpontjában kerül. Az újkori érdeklődés eredete Weöres Sándor 
újrafelfedezéséhez köthető, de a szerzővel kapcsolatos publikációk az 1994-es debreceni Kalmár
konferencia anyagának megismerése óta szaporodtak meg. Az önmagát filológusként és teológus
ként meghatározó Kalmár két főműve, ti. a világnyelv-tervezet és a Valóságos magyar ABC2 

mellett ritkán ejtünk szót kisebb jelentőségűnek tartott műveiről, holott azok behatóbb ismerete -
ahogy ez reményeim szerint ebből az elemzésből is kiderül - a főművek értelmezése szempontjá
ból kívánatos lenne. Az eddig csak címéről ismert, de most már beazonosított Traktátus ismerte
tésével, elemzésével is ehhez szeretnék hozzájárulni, mindvégig szem előtt tartva, hogy iroda
lomtörténeti tétje valójában csak hexameteres költeményének, az ABC-nek van. 

Kalmár György helye, szerepe mindmáig nincs kijelölve a magyar irodalomtörténet-írásban. 
Irodalmunk történetének 18. századi nem éppen szerencsés periodizációja különösen sújtja szer
zőnk életművét, hiszen egyes alkotásai - mint az ABC is - az 1772-es „korszakváltás" előtt - igaz 
csak két évvel - , míg más, más szempontból ugyancsak fontos művei már azután keletkeztek. 

Ha a régi irodalomhoz soroljuk, akkor minden fontos, amit írt, és bőséges életművében akár 
kuriózumokra is akadhatunk: mint pl. az európai tudományosság által mindmáig nyilvántartott 
világnyelv-tervezete, magyar nyelvvel kapcsolatos megnyilvánulásai. Ha pedig az úgynevezett 
felvilágosodás korának magyar irodalmához soroljuk, akkor a versújítás terén tett jelentős erőfe
szítéseit értékelhetjük vagy magyar grammatikáját: és valóban, eddig szinte csak ezeket értékelte a 
szakma. 

Mindkét megközelítést alapvetően elhibázottnak tartom, hiszen nem egy bizonyos mű vagy 
müvek-jelen esetben a ma is szépirodalomként olvasható/befogadható mű: a Valóságos magyar 
ABC - riceouri értelemben vett dolgára - tudniillik az adott műben rejlő és felfejtendő világra3 -
kérdeznek rá, hanem saját elméleti alapállásukból kiindulva igyekeznek válaszokat „kicsikarni" 
a már eleve meglévő kérdéseikre. Ebből a szempontból Kalmár műve akár egy megújult iroda
lomtörténet-írás próbája is lehetne. 

Egy bizonyos korszak kanonizált előfeltevésrendszerének óhatatlan működésbe lépése különö
sen jellemző a 18. század közepének irodalom- és kultúrtörténeti kutatásaira. Magyarországon a 
felvilágosodás fogalma alatt az ész diadalra jutásának korát értjük (vagy az irodalmi megújulás 
fejlődéskoncepcióját), és ennek a diadalmenetnek stációit - irodalmi megnyilvánulásait - kutatta 
eddig az irodalomtörténet is. Holott messzemenőleg nem csak erről van szó. 

A 18. század filozófiai, ismeretelméleti kulcsfogalma nem az ész, hanem a természet és a meg
ismerhető igazság. A természet - pontosabb kifejezések: Natur, mundus - kétféle értelmezése áll 
egymással szemben: egy jelentésteli, magyarul értelmezhető, olvasható (liber mundi, Buch der 
Natur), és egy mérhető, képletekre visszavezethető. A magyar irodalomtörténet - szemben például 
a némettel - az előbbiről nemigen vesz tudomást. A német irodalomtörténet-írás számára eviden
cia, hogy pl. Hamann, Herder sőt a Sturm und Drang nehezen értelmezhető/érthető a kétféle fel
világosodás elméletének figyelembe vétele nélkül. N. B. a szakma Magyarországon Hamannt 

1 A dolgozat nem jöhetett volna létre a Collegium Hungáriáimban eltöltött két hónapos bécsi 
ösztöndíjam nélkül (1999. május-június). Külön köszönet Horváth Ivánnak és reneszánszkutató 
csoportjának (CHER), hogy előadásomat 1999. december 3-án meghallgatták és észrevételeiket 
megosztották velem. 

Ez a szakma által gyakran - hibásan - Summaként emlegetett hexameteres költemény. 
3 Pl.: „Amit egy adott szövegben értelmeznünk kell, az egy világot tételező kijelentés, egy vi

lág kivetítése, melyet magam is lakhatok s melyben legsajátabb lehetőségeimet felvázolhatom." 
RICOEUR, Paul: Fenomenológia és hermeneutika: A husserli idealizmus hermeneutikai kritikája. 
Bp., Kossuth, 1997,23. 
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barokk filozófusként határozhatná meg. Kalmár egész életműve is csak a fentebbi szembeállítás 
fényében érthető meg. Kiindulópontja a kimondhatatlan: Isten és a világ egysége, a természet ér
telmezhetősége. 

Ezek szépirodalmi igénnyel megírt művének, a Valóságos Magyar ABC felfejtendő, elsajátítandó 
világának is a sarokpontjai, és ezekkel a fogalmakkal foglalkozik az elemzendő Traktátus is. 

Weöres Sándor két évtizedes újrafelfedezése megsejt valamit, de alapvetően rossz irányt jelöl 
ki az értelmezés számára: szerinte a kulcs Kalmár őrülete, ebből következőleg nem szükséges 
rendszert keresni az ABC-ben, hiszen az a szerzői szándéktól nem függetleníthető. Weöres érté
kelése pontról pontra cáfolható, de egyvalamit mindenképp bizonyít. 

Az a világ, amelyet Kalmár műve - de mondhatok akár életmüvet is - magában hord, a mai ol
vasó számára nehezen befogadható, elsajátítható. Egy olyan hagyomány része, amely távol került 
tőlünk, amelynek közelítése a szépirodalomként való befogadás alapfeltétele. Szándékaim szerint 
a Traktátus értelmezése ehhez járulhat hozzá. Tehát nem a vallási retorika történetében betöltött 
szerepét vizsgálom, hanem mint a Valóságos Magyar ABC világához tartozó egyik kulcsot. 

Elemzés 

Az általam vizsgált nyomtatott példány az Österreichische Nationalbibliothek tulajdona. A nyom
tatványnak eredetileg nincs címlapja, amely megadná a pontos címet, a nyomtatás helyét és idejét. 
Tudomásom szerint magyarországi nagyobb könyvtárakban nem található meg. 

Két részből áll: egy Mária Teréziához címzett latin nyelvű előszóból, és magából a Traktá-
tusból. A latin nyelvű előszó egyes fejezetei nem ismeretlenek a Valóságos Magyar ABC olvasói 
számára, hiszen a szerző lábjegyzetben idéz belőle részleteket, bár eddig nem volt egyértelmű, 
hogy pontosan milyen - elküldött vagy nyomtatásban megjelent - levélről van szó (ugyanis az 
ABC-ben levélként emlegeti). A levélben az uralkodóval szembeni elkötelezett hűségéről tesz 
tanúbizonyságot, és ezzel magyarázza magának a Traktátusnak az elkészültét is. Ez a szinte ön-
megalázó hűség egy protestáns teológus részéről a Traktátus értelmezése során szinte magától 
értetődővé válik. Az előszó arról is tudósít, hogy a Traktátus első változata magyar nyelvű, és 
1763-ban keletkezett. Ennek a magyar változatnak a kéziratát találta meg Szelestei Nagy László, 
amelyet remélhetőleg az azt kísérő többi Kalmárra vonatkozó dokumentummal együtt rövidesen 
közread.4 

A magyar kézirat csak a királyról szóló részt tartalmazza, azt viszont később szinte szóról szó
ra fordítja németre.5 A német változat, tehát a nyomtatott mű a disztichonokba rejtett kronoszti-
chonok szerint 1766-ban készült. Egyébként - mint már említettem - sem az évszám, sem a kia
dó, sem a kiadás helye nincs feltüntetve a nyomtatványon, amely Szinnyei szerint Bécsben ké
szült. A következőképpen sorolja Kalmár többi műve közé: Tractat über den Text: Kind fürchte 
den Herrn und den König. Mit einer lateinischen Zuschrift an die Kaiserin Königin. Wien 1764. 
Forrása minden bizonnyal Ignaz de Luca, Das gelehrte Oesterreich: Ein Versuch. I—II, Wien, 
1777-1778 című lexikona, ahol szó szerint ugyanezt olvassuk. Holott Horányi már 1776-ban a 
Memoria Hungarorum második kötetében a helyes évszámot adja meg, a kiadás helye nélkül, je-

4 Itt szeretném megköszönni Szelestei Nagy László önzetlen nagylelkűségét, hogy az általa 
megtalált kéziratba betekinthettem, s amennyire a rövid idő megengedte, azt a német nyomtatott 
változattal egybevethettem. 

5 A német szöveg elég sok nyelvtani [!j hibája arra enged következtetni, hogy nem biztos, 
hogy a fordító maga Kalmár. Talán a magyar nyelvű eredetit kísérő dokumentumok ismeretében 
ebben a kérdésben is tisztábban látunk majd. 
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lezve, hogy a Traktátus német nyelvű, és hogy egy latin előszó csatlakozik hozzá. Tehát amit 
állíthatunk: a kötet 1766-ban - vagy ez után, de mindenképp 1769 előtt (ABC) -jelent meg való
színűleg Bécsben, de egy része már 1763-ban, magyar nyelven kész volt. Az 1763-as év különös 
jelentősséggel bír Kalmár életében: ebben az évben indul ellene egyházfegyelmi eljárás, és ebben 
az évben következik be alább tárgyalandó megtérése is. Többek között ez és keleti utazásai során 
szerzett tapasztalatai indítják a Traktátus megírására, mint az az uralkodónőhöz írt levélben ol
vasható. 

A mű a Példabeszédek könyvének 24. fejezete 21. versét, pontosabban annak első felét értel
mezi: „Féld az Urat, fiam, és a királyt". Három nagy fejezetre osztható: 1. Mit jelent a félni ige? 
Ez a legrövidebb, mindössze két lapos fejezet. 2. Mit jelent félni az Urat? 3. Mit jelent félni a 
királyt? 

Az Úrral szembeni félelem fogalmát a felebaráti szeretettel összehasonlítva határozza meg, 
némileg átírva Un. 4.20-21. verseit: (saját fordításomban:) „Ha azt mondja valaki, hogy: Szere
tem az Istent, és gyűlöli a maga királyát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga királyát, a kit lát, 
hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát? Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az 
Istent, szeresse a maga királyát is." De az Istennel való viszony több, mint szeretet: ez az Úr 
félelme, s ez a viszony valóban csak az Istent és a királyt illeti meg szerinte. Tehát Kalmár itt csak 
a félni ige fogalmát igyekszik meghatározni, nem a miértre keresi a választ. 

Ha a mit jelent félni az Urat? kérdésre keressük a választ, előbb meg kell határoznunk az Úr 
fogalmát: Ki az, aki méltó erre a félelemre? 

Túl egyszerűnek tűnhet ez kérdés és a rá adott válasz is. Az Úr: az Isten, minden dolgok te
remtője és megtartója, a mi teremtőnk és megtartónk is egyben; ő a mennyei felség: Jehova, aki 
volt, van és örökké lesz. Hiszen ő a kezdet és a vég, az alfa és az ómega (Jel. 1.17.). Ezért is félni 
kell tehát az Urat: „hiszen egyedül Jehova az Úr mindenek felett, aki egyedül uralkodik." Ez az 
istenfogalom a bibliai istenfogalomnak felel meg. A Valóságos Magyar ABC-ben így ír erről: 

De, mint egy Szent Ember ama Látásba tanulta; 
s azt, örök emlékezetre, minékünk is hagyta írásban; 
halljuk! s tartsuk eszünkbe, Szívem! mit mond ő magáról 
a mennyekben Ülő: hogy az Alpha, az Ómega is Ö: 
hogy magyarán mondjam ki is; Ő az Első s az Utolsó. 
Ezt teszi: Ő egyedüli ama Kezdet s Végezet: Ámen. [8-9]6 

Kalmár hangoztatott radikális biblicizmusa istenfogalmát szembeállítja a leibnizi filozófián 
alapuló istenfogalommal - ami a 18. századi filozófia istenfogalmára a legnagyobb hatással volt - , 
amelyben Isten gyakorlatilag a legtökéletesebb emberi tulajdonságok megtestesülése lesz. Schmidt-
Biggemann a német felvilágosodás filozófiai profiljáról írt monográfiájában így fogalmaz: „Der 
Gottesbegriff dieser Philosophie [ti. a leibnizi] war Inbegriff seiner Prädikate, Inbegriff von Weis
heit, Liebe, Güte, Gerechtigkeit und Allmacht."7 Kalmár ezt nem tudja elfogadni - más műveiből 

6 A Valóságos magyar ABC-bő\ vett idézeteket annak legkönnyebben hozzáférhető, ám alap
vetően hibás kiadásából, a Pátria Könyvek sorozatban Summa címmel megjelent kötetből veszem 
(KALMÁR György: Summa, hn., Pátria Könyvek, 1993.). Az idézetek egyszerűbb azonosítása 
végett ennek a kiadásnak - hangsúlyozom: hibás - lapszámaira utalok. Az idézeteket önkényesen 
írtam át, hiszen Kalmár hangjelöléseit nehéz visszaadni. A Szuromi által készített átiratot ismerem 
és egy későbbi Kalmár-kiadáshoz elég jó alapnak tartom, de mivel az nehezen hozzáférhető, ezért 
nem arra hivatkozom. 

7 SCHMIDT-BIGGEMANN, Wilhelm: Theodizee und Tatsachen: Das philosophiesche Profil der 
deutschen Aufklärung. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988. 64. 
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kiderül, hogy ismeri Leibniz több művét is - , számára Isten az, amit ő mond magáról a Szentírás
ban. A létező Isten ez, ahogy az ABC egy másik helyén nevezi: 

Mind az Alpha tehát mind az egy Ómega Isten: 
ami vagyon valahol, mindennek kezdete, célja; 
Tőle jővén s függvén ami volt, vagyon, és mi jövendő. 
0 egyedül aki volt, s lészen, mint mondja magáról: 
értsd meg; élt vala mindenkor, s mindenha fog élni: 
Amelly ő felséges, örök s mindenhai voltát 
más helyeken szintén olly szóval teszi élőnkbe, 
melly léteit magyaráz; de egész és teljes erőben. [12] 

Ennek a Bibliából megismerhető létező Istennek a neve Jehova: Úr. 
Amikor féljük az Urat, természetesen elismerjük ebben a félelemben isteni tulajdonságait, de 

nem azonosítjuk azokkal. Lélekben könyörgünk a mindig jelenlévő Istenhez, míg cselekedetben 
tulajdonságaival próbálunk azonosulni. 

Kalmár a Traktátusban egy helyen felidézi Breitingerhez 1765-ben írt levelét. Ez a levél elég 
rejtélyes körülmények között Kazinczy másolatában maradt fenn, az OSzK Kézirattárában talál
ható.8 A levélből többek között kiderül, hogy még Hagenbuch professzornak elküldött egy sze
rinte figyelemre méltó könyvet: Vargyasi Dániel István Monita paterna című művét, amelyben az 
unitárius vallásról a reformátusra áttért Dániel István fiához írja meg intelmeit. Külön megemlíti 
még a szerző egy másik könyvét is - amire majd visszatérek - , és Dániel István lányának Dániel 
Polixénának - egyébként Petrőczy Kata Szidónia unokája - Benedict Pictet svájci református 
írótól fordított pietista eszméktől befolyásolt erkölcstanát, A keresztyén ethikának velejét. Ebben 
Dániel Polixéna Kalmárhoz hasonlóan határozza meg az isteni tulajdonságokat, megtéve azokat a 
félelem alapjául. A félelem és a félés között szintén különbséget tesznek mindketten; Kalmár 
szerint nem úgy féljük az Urat, mint a gonoszok és ördögök, hiszen azok félnek tőle, de nem félik. 
Dániel Polixéna szerint: 

„... a' fiúi Félelem az Istennek mind Jóságának mind pedig Keménységének meg
gondolásából származik, melly-es egybe vagyon az Isten' szeretetivei kötve, és ez az 
Isten' fiaihoz illik." ,,A' szolgai Félelem pedig épen tsak a' büntetéseknek meg
gondolásából származik, nem-is tiszta szívből és Lélekből tselekszi az engedelmes
séget, hanem tsak külsö-tselekedetek által mutatja, a szolgáknak szokások szerént."9 

Röviden összefoglalva: Kalmár istenfogalma azonos a Bibliában önmagát meghatározó Isten 
fogalmával, aki magát Jehovának, Úrnak nevezi. Istennek ez a meghatározása értelemszerűen 
szembekerül a filozófiai istenfogalommal. 

Hosszabban idéznék most a Valóságos Magyar ABC-bő\, hiszen a mű világának elsajátítása 
során kulcsfontosságú a részlet megértése, amihez a Traktátus éppen következő része is magyará
zattal szolgál. 

Minthogy az ember igen gyarló; természete lévén 
Istentől vettetve erőtlenségnek alája; 
s testének szükségeiről gondolkodik inkább: 
ez okon Isten az ő külső áldásait osztja 

8 OSzK Kt. Quart. Hung. 1238 {Kazinczy Ferenc kisebb dolgozatai). 
9PiKTÉTUS Benedek: A' keresztyén ethikának summás-veleje..., ford. DÁNIEL Poliksena. Ko

lozsvár, 1752. 47-48. 
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az ő szabad tetszése szerént mindennek e földön. 
Módot hagyott az okos Nemzetnek a Lélek aránt is: 
mert a melly törvényt ki adott vala, mai napiglan 
fenn tartá teljes nagy erőben, tarttja tovább is. 

Itt röviden monddom: Maradott Két-féle Hagyása. 
Edjik a természetbe vagyon bé nyomva erősenn: 
olly könyv, melly szívünkbe írás nélkül vadjon írva: 
melly egyedül oktatja nagyobb részét e világnak. 
Másikat e mellett; ki akar, olvashat írásban. 
Ez ismét kétféle: az Ó és Új, mai törvény. 
Egyiket az eleink kézről mind kézre bocsátták: 
annak utánna pediglen a bölcs Isten megíratta: 
melly valamelly részént maradott egyedül a Zsidóknál. 
Minket ugyan mennyhez kötelez jobb móddal a többi: 
mert a, nagyobb részént, csak homályosság e vakoknak: 
mind a pedig nékünk, kik amaz Szentségbe reménlünk, 
szépen, igen tisztán is, tündöklik, mint az a napfény: 
mert az igaz Napfény elménknek elűzte homályját; 
lelkünknek s a Zsidó szemeit kinyitotta valóban: 
és szívünket amaz örvendetes új üzenettel 
szinte meg újítván, bennünk betölte örömmel. [15-161 

A dolgozat elején már szóltam a kétféle felvilágosodás természet-fogalmáról: az értelmezhetö-
ről és a mérhetőről. (A mérhető szót jobb híján használom.) Itt fontos megjegyezni, hogy Kalmár 
számára Isten „kétféle hagyása": a teremtés eredménye, a világ és a Biblia nem azonos egymással; 
a Biblia, és különösen az Újszövettség kizárólagos érvénnyel adatott az embernek. Ugyanakkor 
nem zárja ki a teremtett világ értelmezhetőségét (a liber mundi metaforája Kalmár számára egy
szerrejelenti az érzékszervekkel befogadható külvilágot, és az emberi lélek világát). Erich Rothacker 
szavaival: „Die Welt scheint einen geheimnisvollen Sinn zu bergen, den der Mensch enträtseln 
will. Mit diesem aenigmatischen Grunderlebnis is ein hermeneutisches Problem angeschnitten."10 

Erre a problémára az ABC-vel kapcsolatban még visszatérek. 
A két értelmezhető világ szembeállítása a Traktátusbm megadja a lehetőségét az emberiség 

három részre osztásának. Vannak tehát keresztények, pogányok és a legkevesebbre tartott liberti-
nusok és saját szavaival Naturalisten - ami itt annyit tesz mint természetistenítők, de még egy 
múlt század eleji szótár szerint is: természeti vallást tartók. 

Kezdjük a pogányokkal. Mint látni fogjuk, nagyon fontos szerepet játszik a fény-metafora, ez 
már az előbb idézett /15C-részletből is kiderült. 

Kalmár szerint a pogányok - Isten akaratából - felismerték, mondhatni kiolvasták a természet
ből az isteni törvényeket, idézem: a természet fénye és az érett megfontolás által. Ismeri pogány 
tanultaknak az írásait, de nincs ideje megnevezni őket. De ezek a természet fényét követő pogá
nyok, éljenek bármennyire is a keresztények számára is irigyelhető életet, árnyékban vannak, té
vednek: hiszen nem ismerik a valódi igazságot, a mi krisztusi igazságunkat. Hiszen, így a magya
rázat, mi másképp féljük az Istent, mint a bölcs pogányok: az Istent Krisztusban, Krisztus által, 
Krisztusért féljük. Eddig minden bizonnyal az ókori filozófusokra gondolt Kalmár. A követke
zőkben már a mohamedánokról ír, mikor azok véleményét összegzi Jézusról: Nem írja, de a Ko-

10 ROTHACKER, Erich: Das „Buch der Natur": Materialien und Grundsätzliches zur Meta
pherngeschichte, aus dem Nachlaß hrsg., bearb. von Wilhelm PERPEET. Bonn, Bouvier Verlag 
Herbert Grundmann, 1979. 12. 
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ránból idéz, amiben Jézus bűnök nélkül szűztől született, és aki csodatetteket vitt végbe. De nem 
vallják, hogy értünk született majd feltámadt, nem hiszik, hogy Isten lenne, inkább hisznek a csak 
ember Mohamednek. 

Rosszul ítélik meg Krisztus személyét, ezért minden más igazság, amit megfejtenek, mivel 
csupán emberi, hazugsággá válik. A pogányok így a bűnök mocskában maradnak, szemben ve
lünk keresztényekkel, akik Krisztus vére által már megtisztultunk, és akik számára adott a lehető
ség, hogy Krisztus szent lelke által valódi szent életet élhessünk. Hiszen a természet fényén kívül 
az örök élet reményét és a valódi isteni kegyelmet már egy új fény - ein übernatürliches Licht -
természetfeletti fény: Jézus biztosítja. 

El kell azonban mondani, hogy a Valóságos Magyar ABC egyes soraiban nem csak a különbö
ző keresztény felekezetekkel szemben rendkívül toleráns, hanem, az utazásai során tapasztaltak 
miatt a mohamedánokkal szemben is, akiknek erkölcsös életét még a keresztények figyelmébe is 
ajánlja. 

Hátra vannak még a természetistenítők, a természeti vallástartók. Ők kevesebben vannak, mint 
a pogányok, de annyival rosszabbak is. Ostobák, könnyű elméjűek, minden országban, így ha
zánkban is egyre nagyobb számban fordulnak elő, és meglepő módon nem csak a keresztények 
között, hanem minden vallásban és helyen terjeszkednek. Képmutatóságuk savanyúkovászként 
van jelen az emberek között. Ők, habár tartózkodnak az istentelen cselekedetektől, a durva, nyil
vános bűntől, valójában a természet sötét fényében gyönyörködnek. Ezek a természeti vallástartók 
nem csak Krisztus evangéliumát és a keresztény hitet nevetik ki és vetik el, hanem a feltámadást, 
az új törvényt, a pokolt és a mennyei birodalmat is. Nyíltan nem merik tagadni, hogy van Isten, 
aki az Úr, csak isteni méltóságát csökkentik. Isteni lényről, tulajdonságokról, gondoskodásról és 
rendelésekről beszélnek: tehát nincs mindenható Isten, ezért ők nem mások mint Istent tagadó 
ateisták, miközben álarcként deistának nevezik magukat. 

Hisznek a Természetnek; elég! s nem félik az ISTENT! 
Felpuffadtak igen, lévén Christus-tagadókká! [143] 

Ebben a században különösen megszaporodtak, és (idézem) „ihr wort frisset um sich wie der 
krebs." Beleszülettek a kegyelembe, de megtagadják azt, ezért az ítélet napján a pogányoknál is 
rosszabbul fognak járni. 

Kalmár végül nyíltan kimondja: senki sem rabolhatja meg az embert a filozófia által, hiszen 
hitünk nem emberi bölcsességen, hanem Isten erejétől származik. 

Azt hiszem egyértelművé vált, hogy nem a protestáns ortodoxia ütközik itt a felvilágosodás ra
cionalizmusával. A felvilágosodás másik ágáról van szó, amit egyszerűsítve pietizmusnak nevez
hetünk, természetesen nem a leszűkített hallei, lutheránus pietizmus értelmében. Több dolog is 
utal erre. Egyrészt a Kalmár által több helyen hangoztatott Krisztus-központúság. A Biblia nem 
lezárt mű, történet, hanem ma is ható lehetőség, amelynek alapja, hogy Jézus a Krisztus. Schmidt-
Biggemann szerint a Bibliával kapcsolatban tudás és hit között a különbség abban áll, hogy a hit 
tartalma üdvtörténetként érthető csak meg. Az antihit, a tudás tartalma azonban nem tények, ha
nem magyarázatok, ti. emberi okoskodás eredménye. Amennyiben ezt elfogadjuk, abban az eset
ben a filozófia valóban nem tud érdemben az üdvtörténetről és annak magjáról, Jézus Krisztusról 
nyilatkozni.11 

Kalmár számára a megismerés így minden esetben magában kell, hogy hordozza az isteni 
megismerést is. Ez a megismerés antropológiai és teológiai értelemben is csak egyedi, mondhatni 
egyszeri lehet. A világ értelmezésének lényege tehát csak a világot jelentéssel felruházó Istenben 

11 SCHMIDT-BIGGEMANN: I. m. 1988. 73. 
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található meg. Csak abban az esetben lehetek valóban részese a máig ható üdvtörténetnek, ha a je
lentéssel bíró világot mint Isten megnyilvánulását szemlélem, és ez csak az új „übernatürliches" 
fényben lehetséges. Jézus a Krisztus ezért jut központi szerephez - tudniillik vele kell lélekben 
egyesülni - a személyes, egyénileg megélhető kinyilatkoztatást valló pietizmusban, keresztény 
misztikában, janzenizmusban stb.12 Ez csak a megtérésen, megtisztuláson keresztül lehetséges, 
aminek előfeltétele a bűnök számbavétele, megbánása. A Kalmár által - és mint fentebb már emlí
tettem, a Traktátusban is idézett - nagyra tartott Dániel István és lánya Polixéna így ír erről: 

,,A' reád botsátott Veszszönek okait, minden magadnak-való kedvezés nélkül, ke-
resd-ki kebeledből, és térj-meg." „Meg-térj a' bűnökből igaz megtörödött szívvel: 
A' Kegyesség' gyakorlásában elébbi Útadat meg-újítsd, és nagyobb serénységgel 
végezd-el azt." „K. Mitsoda a' Meg-térés? V. A' Léleknek ollyan keserűsége 
avagy fájdalma, melly származik a' meg-tselekedett vétkeknek és az ö benne meg
gyökerezett gonoszra való hajlandóságnak esméretiböl, melly egybe vagyon köttetve 
a' bűnöknek utalásával, és az élet meg-jobbitásának erős kívánságával, és a'melly 
által a' szív Istenhez való viszsza-térése indittatik."; „A'melly Gyönyörűséget min
denkor és mindeneknek-elötte keresni kell, az, hogy az Istennel egyesülhessünk, az 
ö Szeretetét erezhessük, az ö Igazságát meg-esmérjük, az ö akaratját meg-tudjuk,"14 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Kalmár megtérésének még pontos napját is is
merjük, 1763. július 10-e, ő maga tudósít arról - megjegyzendő, egyházfegyelmi eljárásával kap
csolatos leveleiben (ez az év megegyezik a Traktátus magyar változata megírásának évével!): 

„Óh melly boldog nap az! Az én lelkem örök boldogságának bizonyos kezdete! Óh 
melly igen meg-nyitotta nékem az Isten az ő meg Szentelő kegyelmének ajtaját e napon! 
Annyira, hogy ezen drágalátos kegyelemnek arra a graditsára engedett lépnem, a mellyen 
az ő Ditsőségének Országára nézek szüntelen; és igy az örök életnek bírását némineműké-
pen már elkezdettem (!), mert az én mennyei Atyám minden bűneim alól felszabadítván 
meg-igazított a maga Fórumán. Es ekképen az ő Szent Lelke, bizonyságot tévén a én lel
kemmel edjütt, hogy az én Fejemmel a Krisztussal már edjesültem.. ."15 

Jézus a földre szállt ige, aki érteimmel ruházza fel a világot. Kalmár modern prófétaként éppen 
arra tesz kísérletet, hogy ezt az emberi nyelv számára elmondhatatlan igazságot mondja ki. A 
Valóságos Magyar ABC-bcn az ABC minden egyes betűjéhez csatolt több, mint ötezer hexameter
rel a világnak effajta leírását kell keresnünk. 

Az ,42?C-hez csatolt utazásait megörökítő „Post Scriptum"-ból idéznék egy kis részletet, 
amelyben Pozsonyi szállásáról ír: 

Hajnali s estvéli fektémben, az északi ajtón, 
nézvén nézegetek a hegyekre; az ablakon által. 
Egy részént erdősek azok; szőllősek egyebütt. 
A hegynek idiájáról jöttön jőve akkor 
gondolatomba az Urnak gondviselése, hatalma: 
mert a hegyek nyilván ábrázolják ki az ISTENT. [203] 

12 SCHMIDT-BIGGEMANN: i. m. 1988.131. 
13 [VARGYASI] DÁNIEL István: Az örök életre vezető egyenes út: Melly áll az egy igaz és örök-

ké-való Istennek meg-esmérésében és keresésében. 1767. 99. 
14 PIKTÉTUS Benedek [DÁNIEL Poliksena], 1752. 108; 394. 
15 Kalmár György Ur levele, kiad. G. SZABÓ Botond. Lásd UŐ: Kalmár György vándorlásai és 

megtérése. = Irodalomismeret 1995. 1-2. sz. 115-116. 
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Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy ennek a szállásnak, pontosabban annak kedvező fek
vésének köszönhetjük a Traktátus megszületését is, hiszen a szöveg így folytatódik: 

A másik, vagy a nap nyugoti ajtómon a Várra 
szintúgy fektémben ki-ki nézegetek: ugyan éjjel is, 
csillagi a menynek, lámpás módjára, ragyogván, 
láthattam tőből: a fejérség mert ugy okozta. 
Éjtszaka és nappal néztem ki-ki, mondom, a várra: 
ahol ezen Dicső Ország Dicső Koronája 
tartatik; és a Királyi Dicső Pálca is egyebekkel. 
E koron is lehetett színt elmélkednem azokról, 
mellyekkel köteles vagyok és leszek is a Királyhoz 
holtomig: hogy mást is kötelességre tanítsak. [203-204] 

Ennek az elmélkedésnek lett valószínűleg eredménye Traktátusmak magyar nyelvű, csak a ki
rályról szóló változata, amelynek gondolatmenete kulcs lehet az ABC-ben hangoztatott, az ural
kodóval szembeni feltétlen lojalitásához is. (Amiről egyébként Weöres a következőket írta: „Még 
hazafisága is szadista, mint valami hivatalos spiclinek, vagy keretlegénynek.") 

Már a Traktátus elején kimondja: a királyt nem csak mint felebarátunkat szeretjük, hanem fél
jük is. Ennek oka, hogy van az isteni, szent, mennyei, örök felség (Isten) mellett királyi (vagy 
egyszerűen uralkodói, hatalmi) felség is, ami magától az Istentől eredeztethető. Ezt nem volt 
nehéz ószövettségi locusok sorával bizonyítania. 

A király így válik isteni képmássá (a magyarban: képpé), lesz isten földi - értsd: világi - hely
tartója (vicéje). Nem véletlenül nevezik Kalmár szerint Keleten az uralkodót Isten árnyékának: 
hiszen az árnyék az valaminek a jele (jelensége). Ebből következik, hogy a királyt nem csupán 
önmagáért vagy érdekből féljük, mint ahogy a természetistenítők teszik, hanem a királyban magát 
az Istent féljük. 

Egészen a végletekig feszíti Kalmár ezt az Isten-király viszonyt amikor azt állítja, hogy az Is
ten akaratából lett király az Isten helytartójaként az isteni névből is részesül: az Elohim név olyan 
létezőt jelent, akit félni és tisztelni kell, ezért az uralkodó nevét soha nem lehet önmagában, csak 
valamilyen dicsőítő jelző társításával kimondani. 

Félni kell a királyt - ez most már logikusan következik - a benne megtestesülő isteni tulajdon
ságok miatt is. Megkérdőjelezhetetlen - „a pártütők közé ne állj" - ezek megléte a mindenkori ki
rályban. Ezért imádkozik, hogy a század eleji események ne következhessenek be újra. Parancs
megtagadó viperafajzatok azok, akik a királyi hatalom elől idegen országokba menekülnek, és 
nem törekednek arra, hogy az uralkodó visszafogadja őket kegyeibe. 

Példát mutat arra is, hogyan könyörögjünk, imádkozzunk a királynőért: a 72. zsoltárt - amely 
egyébként a protestáns teológia szerint a Messiás országáról jövendöl - írja át, a megfelelő he
lyekre Mária Terézia nevét behelyettesítve. De a legutolsó locust újra a Példabeszédek könyvéből 
veszi: Péld. 21.1. „Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová 
akarja, oda hajtja azt!" 

Talán sikerült a Traktátus értelmezése során bizonyítani, hogy az irodalmi szempontból fontos 
Valóságos Magyar ABC világának elsajátítása a pietizmus radikális biblicizmusának megértése 
nélkül nem lehetséges. „Az [pietista] eszme különféle összetevői: a lelki újjászületés sürgetése, a 
Krisztus személyébe való misztikus elmerülés, a lélek és Jézus közti szerelmi misztika, a megtérés 
kegyelmi állapotának érzete, vágya különféle módon fejeződtek ki, szigorú moral izmusban, ra
jongó enthusiazmusban, aszkézisben, vagy a részletes önelemzés hajhászásában." ,,[A pietizmus] 
Vallásossága az egész életet szabályozza, nem csak a hevületek pillanataiban él. [...] Bevezeti az 
észszerű gyermeknevelést, az átadandó kultúrának praktikus kiválasztására törerkszik, sürgeti az 
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anyanyelven való tanítást és igehirdetést, ápolja az új tapasztalati tudományokat..."16 Kalmár 
műveiben ezen összetevők keresése nem okoz gondot, és világnyelv-tervezetének más hasonló 
próbálkozásokkal való szembenállása is könnyebben magyarázhatóvá válik. 

Visszatérő metafora, hogy a pietisták - az általános egyházi kereteken belül megmaradva - a 
megújuló hit kovászaként lépnek fel: szemben a természetistenítőkkel, akik filozófiája Kalmár 
szerint savanyúkovász a megújuló emberiség számára. 

HEGEDŰS BÉLA 

Magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Bertits Ferenc pé
csi pap a Mindenes Gyűjtemény című folyóiratban1, 1790-ben, egy addig teljesen figyelmen kívül 
hagyott, de igen fontos kérdésről fejtette ki véleményét: a gyermekeknek szánt könyvekről érteke
zett. Arról írt, hogy külföldön, az adott nemzet anyanyelvén számos értékes, kifejezetten a gyer
mekeknek íródott könyv lát napvilágot, éppen azért, hogy „a gyermekeket is az olvasásra tsábít-
hassák". A német, francia és angol írók nem érzik méltóságukon alulinak, „ha az ártatlan kisde
deknek számokra készített filit- falat könyvetskék"-et adnak ki. A külföldi írók „Nem elégedtek 
meg azzal, hogy már ebben vagy abban a részben számos oktatások voltak másoktól kiadva, mind 
újabb-újabb fogásokat gondoltak ki, ezerféleképpen alkalmaztatták magokat hozzájok, az ö gyer
meki hajlandóságaikat ezer úton-módon faragták." Éppen ezért a művelt európai nemzetek gyer
mekei közül „ma már alig van egy-egy „a ki a könyvekben nem gyönyörködne." A cikkíró igen 
keserűen állapítja meg, hogy ezzel szemben nálunk, Magyarországon, egészen más a helyzet. 
Nincsenek magyar nyelvű gyermekkönyveink, az iskolás gyermekek alig olvasnak. 

Bertits mellett számos felvilágosodás kori szerző véli úgy, hogy a gyermekek kezébe magyar 
nyelvű olvasmányokat kell adni, mégpedig színvonalas és értékes könyveket. Ez azonban nem 
volt egyszerű, hiszen alapvetően igen kevés gyermek- és ifjúsági könyv volt hozzáférhető a felvi
lágosodás kori Magyarországon. 

Ha csoportosítani akarjuk a 18. század utolsó harmadában és a 19. század első éveiben magyar 
nyelven megjelent, gyermek- és ifjúsági olvasmányul szolgáló könyveket, megállapíthatjuk, hogy 
három fő témakör alakítható ki. Az első csoportba a gyermekek és ifjak vallási nevelését segítő 
művek tartoznak. Ezek száma igen jelentős, fordítások és magyar szerzőktől származó eredeti művek 
is találhatók közöttük. Ezekkel tanulmányunkban nem foglakozunk. A második, és legnagyobb 
csoportba olyan műveket sorolhatunk, amelyek, bár szórakoztató olvasmányok, fő céljuk a helyes 
erkölcsi elvek meggyökereztetése a fiatalokban. A harmadik csoportba tartoznak azok a könyvek, 
amelyek nem tekinthetőek iskolai használatra szánt tankönyvnek, mégis tudományos ismereteket 
nyújtanak. 

Első ifjúsági műveink fordítások voltak. 1755-ben Kassán jelent meg Haller László fordításá
ban, Barkóczy Ferenc egri püspök kiadásában, a fordító halála után négy évvel, Feneion Tele-
machos kalandjai című munkája2, (Les Aventures de Télémaque, 1699.) amelyet a szerző, aki 
XIV. Lajos király unokáinak udvari nevelője volt, nem kifejezetten gyermekek számára írt. A re
gény az antik görögök világát mutatja be, de egyik célja éppen a mitológia megismertetése a fiatal 

16 SZENT-IVÁNYI Béla: A pietizmus Magyarországon, Bp., 1936. 16; 18. 
1 BERTITS Ferenc: [A magyar nyelvről]. = Mindenes Gyűjtemény 1790. IV. Negyed. 173-176. 

és 177-183. 
2 [FÉNELON, François de Salignac] Fenelóni Saligniák Ferenc: Telemakus bujdosásának törté

netei. Ford. HALLER László. Kassa, 1755. 363. 
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olvasókkal, bár emellett számos állambölcseleti, erkölcsi tanulsággal és felvilágosult elvvel is 
szolgál. A mű közel két évszázadon keresztül a francia iskolások kedvelt olvasmánya volt. A Hal-
ler László féle magyar fordítás is igen sikeresnek bizonyult, a következő években további három 
kiadás is készült.3 Feneion munkáját 1753-ban Zoltán József erdélyi orvos is lefordította magyar
ra, de ez a fordítás csak 1783-ban látott napvilágot, és már megjelenésekor elavultnak hatott.4 

A másik, eredendően nem az ifjúságnak szánt, de mégis igen népszerű ifjúsági könyvvé vált 
mű, amely a felvilágosodás kori Európa gyermekeinek körében jól ismert és olvasott könyv volt, 
Dániel Defoe, Robinson Crusoe (Robinson Crusoe, 1719.) című munkája. A művet, mint az 
egyetlen, gyermekek számára hasznos és értékes olvasmányt, Rousseau ajánlotta Emil című peda
gógiai regényében, 1762-ben, a szülők és nevelők figyelmébe. Ezt követően indult meg a Robin
son-fordítások áradata Európában.5 Németországban, a filantropista elveket valló pedagógus, 
Campe dolgozta át Defoe művét gyermekek számára. (Robinson der Jüngere, 1779.) (Száz év 
alatt hetvenhét kiadása jelent meg Németországban.) A mű a rousseau-i természetes nevelés 
szolgálatában áll. Mindent megtanulhat ebből a könyvből a gyermekolvasó, ami számára hasznos, 
ami erkölcsileg és értelmileg a javát szolgálja. Szó esik a műben távoli földrészek természeti 
viszonyairól, növény és állatvilágáról, melyek a gyermek természetrajzi és földrajzi ismereteit 
bővítik, olvashatnak a földrengések okairól, a tűzhányókról éppúgy mint a szőlő- és burgonya
termesztésről. A legfontosabb erkölcsi szabályokat a gyermekek számára jól érthető példákon 
keresztül világítja meg a szerző. Szól a vallási türelem fontosságáról, a szülők iránti szeretetről és 
tiszteletről, a munka fontosságáról, a megfontolt viselkedés hasznáról és sok más dologról. 

Magyar nyelven is a Campe-féle fordítás vált ismeretessé, amelyet először Gelei József tanár, 
és ismert tankönyvszerző ültetett át magyarra 1787-ben.6 A fordító bevezetőjében megfogalmazza, 
miért ajánlható a szülőknek és a gyermekeknek a mű: „Ez a könyv a szüléket tanítja az ő gyerme
keikkel való bánásra, s azoknak bölts nevelésekre, a gyermeki gyenge szíveket pedig észrevehe
tetlenül elkészíti az emberiség gyengéd érzéseinek elfogadására és olly kedveitető módon tanítja 
azokat, hogy a tanításbeli munkát és unalmat nem is érzik, pedig azokban sok hasznos dolgokat 
tanulnak meg."7 Gelei itt megfogalmazza azokat az ismérveket, amelyekkel egy jó gyermek
könyvnek rendelkeznie kell. Ez meg is magyarázza a könyv hihetetlen sikerét és népszerűségét. 
A nyelvész Gyarmathy Sámuel szintén lefordította Campe Robinzonját8 1794-ben.9 Bár Gyar-
mathy hangsúlyozza, hogy fordítása a harmadik német kiadás alapján készült, megállapítható, 
hogy „a fordítás nem más, mint Gelei fordításának megszólalásig hű másolata... a legleplezetle-
nebb irodalmi visszaélés... Plágium, s mindenesetre a legvaskosabbak közül való."10 

Robinzon történetének népszerűségét, és gyermekek számára hasznos voltát nemcsak a töme
gesen megjelenő fordítások igazolták, hanem a témában hozzá hasonló „eredeti" müvek szintén 
jelentős száma. Az úgynevezett „robinzonádok" az eredetinek szabad átdolgozásai. Csaknem 
minden európai nemzet megalkotta a maga Robinzonját. Az első német robinzonád már az eredeti 

3 Mindhárom Kassán, 1758-ban, 1770-ben és 1775-ben. 
4 FÉNELON: Telemakusnak, az Ulisses fiának bujdosásai. Ford. néhai ZOLTÁN József 1753-

ban. Kolozsvár, 1783.587. 
5 Vö.: TURZÓ Ferenc: Roboinzon és a mi Robinzon irodalmunk. Nyitra, 1899. 
6 CAMPE, J. H.: Ifjabbik Robinzon. íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok 

mulatságokra. Fordítódott németből magyarra GELEI József által. Pozsony, Patzkó, 1787. 
7 Gelei bevezetése. 7. 
8 CAMPE, J. H.: Ifabbik Robinzon, melly a gyermekek gyönyörködtetésekre és hasznos mulat

ságokra németül K. J. H. által Írattatott. Ford. GYARMATHY Sámuel. Kolozsvár, 1784. 436. 
9 Második kiadás: Nagyenyed, 1830. 

10 TURZÓ Ferenc: i. m. 45. 
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Defoe mű megjelenése után három évvel, 1722-ben napvilágot látott, ugyanekkor egy olasz Ro-
binzon is megjelent. Ezt követte a következő évben egy francia, később cseh, dán, lengyel, hol
land, ír, görög Robinzonok is születtek. 

Szentiványi László már 1797-ben lefordított egy német robinzonádot11, majd annak folytatá
sát12 (1802-ben) magyarra, nem az „elméjeket holmi mély tudományokban nyugtalanító érdemes 
férfijak " számára, hanem az ifjabb nemzedék kedvéért. 

1805-ben látott napvilágot először magyarul báró de Manx lengyel generális utazásainak törté
nete,13 amely szintén a robinzonádok sorába tartozik. Az Európa-szerte népszerű könyv 1813-ban 
ismét megjelent, majd 1817-ben egy német fordítás nyomán kiadták folytatását is.14 

Első bibliográfusunk, Sándor István 1791-ben Győrben tette közzé Jelfa András kalandjai című mű
vét, amely már nem fordítás, hanem eredeti munka, de kétségkívül a robinzonádok sorába tartozik. 
Ugyanígy Szekér Joachim, ferenc rendi szerzetes 1808-ban megjelent Magyar Robinson^ című műve is 
ebbe a csoportba sorolható. Egyik mű sem készült kifejezetten ifjúsági olvasmánynak, de mindkettőt, 
mivel oktató célzatú, erkölcsi tartalmú kalandregények voltak, szívesen adták a fiatalok kezébe. 

Az ismeretterjesztő ám egyben szórakoztató művek közül ki kell emelni Campe többi, az ifjú
ság számára írott munkáját. Az Amerika felfedezéséről szóló mű, mely szintén Európa-szerte 
népszerű volt, hazánkban is megjelent 1793-ban Kolozsváron, Gyarmathy Sámuel átültetésében.16 

A könyv három térképet is tartalmaz, amelyeken a gyermekek nyomon követhették Kolombusz 
útját, és megismerhették az új földrész természetföldrajzi jellegzetességeit. 

A szórakoztató de erkölcsi tanúságokat is tartalmazó művek közül meg kell említeni Aesopus 
erkölcsi mondanivalót hordozó meséinek gyűjteményét, amely magyarul 1767-ben jelent meg.17 

Ez a könyv eredetileg szintén nem gyermekeknek íródott, ám mégis gyermekkönyvként tartjuk 
számon. A gyönyörű fametszetekkel illusztrált mű népszerű olvasmány volt a fiatalok körében. 
Tíz évvel később Kolozsváron ismét kiadták Aesopus meséit két kötetben.18 

A gyermekek és ifjak erkölcsi nevelését, jellemük formálását számos felvilágosodás kori szer
ző tartotta fontos célnak. 1777-ben Kolozsváron jelent meg egy kis könyv, amely rövid tanulságos 
történeteken keresztül kívánt erkölcsi útmutatást adni a fiataloknak.19 Több fordításban és kiadás-

11 Róbert Péter született anglus élete s különös történetei... Ford. Sz. SZENTIVÁNYI László. 
Posony és Pest, 1797. 

12Róbert Péter született anglusnak egy lakatlan szigeten tett második utazása... Ford. Sz. 
SZENTIVÁNYI László. Posony és Pest, 1802. 

13 Báró de Manx, Lengyel ország conf. generálisának a tengeren és szárazon tett tsudálkozás-
ra méltó történetei, összve szedettek és magyar nyelven ki adattak hív unokája által. Pozsony, 
1805. A második kiadás ugyanott 1813-ban jelent meg. 

14 Szájas Péter urnak ama híres B. de Manx keresztfiának hadi, vadászat és utazásbéli ritka 
tapsztalásai és történetei. Német nyelvből véve. Pest, 1817. 

15 SZEKÉR Aloysius Joachim: Magyar Robinson, vagy is Újvári és Miskei magyar vitézeknek 
viszontagságai és azoknak a világ különféle részeiben történt csodálatos esetei. Egy eredeti köl
teményes igazság. Pest, 1808. 

16 CAMPE, J. H.: Amerika fel-találásáról, a gyermekek és ifjak kedvekért Kampe J. H. által né
metül írattatott hasznos és kedves könyv, mellyet némelly hazájok nyelvében gyönyörködök 
magyarra fordítottak. Kolozsvár, 1793. 

Aezopusnak száz ötven meséi, mellyek most újra magyar nyelvre fordíttatván, mind a me
séknek, mind azoknak magyarázataiknak mutató tábláival együtt, és képekkel megékesítetvén, 
kiadattak. [Hely és év nélkül.] 1767. 184. 

Aesopus. Különb különb féle auktoroknak görög és deák nyelvből most ujjra magyar nyelv
re fordíttattott meséik. Kolozsvár, 1777. 

Jeles gondolatok rövid történetekkel a nemes szívnek képzésére az ifjúságban. Kolozsvár, 1777. 
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ban jelent meg a 18-19. század fordulóján Campe erkölcsi elveket megfogalmazó műve, az Er
kölcsi könyvecske. 1789-ben látott napvilágot a Földi Ferenc-féle magyar fordítás20, melyet még 
jó néhány követett.21 Ebbe a csoportba tartozik a másik neves német filantropista, Salzmann 
hasonló című munkája, az Erkölcsi kezdőkönyv, melynek fordítása 1803-ban jelent meg Pozsony
ban.22 Jáger József 1809-ben adta ki a mesterséget tanuló fiatalok számára, Szegeden, erkölcstani 
munkáját.23 

A felvilágosodás kori újságok élénk figyelemmel kísérték a sorra megjelenő új magyar nyelvű 
könyveket. A Magyar Hírmondó szerkesztője, Rát Mátyás, levelezőitől értesült a készülő mun
kákról és ezekről sokszor már a megjelenés előtt hírt adott a lapban: 

„...hasznos dolog nem tsak a nyomtatott és világra jött könyveket, hanem azokat 
is, amellyek együtt vagy másutt a nyomtató sajtó alá vagy alól készülnek, hírré adni. 
Szinte ezt írhatom ama híres Franczia Tanító Asszonynak, Bomon (Beaumont) Má
riának azon nagy hasznú s mindenek előtt kedvet talált könyvei felől, mellyek Ma
gazin név alatt, először Francziául, azután majd csaknem minden európai nyelvekre 
fordíttatva, az ifjúságnak, nevezetesen pedig a fejér népnek oktattathatása végett, 
közre bocsáttattak... Most leg-közelebb pedig, Kolozsvárról hozzám küldött leve-
lekbenn, több jeles könyvek között, a mellyek ottan a Ref. Kollégium könyv-nyom
tató műhelyébenn rész szerént sajtó alatt vágynak, rész szerént nyomtatásra elkészül
tének, ezt is olvasom: »Kisdedek Tár-háza«, mellyet Franczia nyelven Beaumont 
Mária Asszony írt volt Magazines Enfans titulum alatt, mostan Német fordításból 
Magyarra fordítva, nyomtattatik 8 rétű formában: a több Magazinjai - is ezen Asz-
szonynak utánna következnek rövid időn, most éppen munkában lévén."24 

Az újság által említett, az európai országok gyermekei körében igen népszerű mű 1781-ben, 
két kötetben jelent meg Kolozsváron, Derzsi János és Tordai Sámuel25 fordításában magyar nyel
ven.26 Ez a könyv főként leányok számára készült rövid erkölcsi-tanító írásokat tartalmaz. 

A tanító, és egyben szórakoztató, gyermekek számára összeállított művek sorába tartozik Pé-
czely József költőnek, a komáromi Mindenes Gyűjtemény szerkesztőjének könyve, a verses Ha
szonnal mulattató mesék27, és Kis János költő és műfordító müve a Gyermekek és ifjak tárháza?* 

20 CAMPE, J. H.: Erköltsi könyvetske. íródott a pallérozottabb rendbéli gyermekeknek hasznok
ra. Fordítódott németből FÖLDI Ferenc által. Komárom és Pozsony. 1789. 

21 1790-ben Nagyszombatban, 1802-ben Nagyszebenben, 1806-ban Kolozsváron, 1818-ban is
mét Nagyszebenben jelet meg a mű magyar fordítása. 

22 Salzmann Christian erkölcsi kezdőkönyve, a véle való hasznos éléssel egybe, melyet a gyer
mekek kedvekért magyarra fordított BERSI Mihály. Pozsony, 1803. 

23 JÁGER József: A mesterségek és kézművesek nevendékenyei erköltsi oskolája. Szeged, 1809. 
24 Magyar Hírmondó 1781. márc. 20. 164-165. 
25 Tordai Sámuel, híres református prédikátor, számos erkölcsi célzatú mű, köztük Gellert és 

Bunyan fordítója. 
2 Kisdedek tudománnyal teljes tárháza, mely azoknak sziveknek formáitatásokra, értelmeknek 

megvilágosíttatásokra készíttetett franczia nyelven B. M. által. Mostan pedig magyar nyelvre 
fordíttatott. Kolozsvár, 1781. 

27 Haszonnal mulattató mesék, mellyeket rész szerint Esopusból vett, rész szerint maga tsinált, 
s az olvasásban gyönyörködő iffj aknák kedvekért könynyen érthető versekbe foglalt PÉTZELY 
József. Győr, 1788. 

28 Gyermekek és ijjak tárháza, az elmét gyönyörködtető és nemes sziveket formáló apró törté
netek, beszéllgetések utazások és versek. A mind két nemen lévő ifjúság számára egynehány 
nevezetes német írók munkáiból fordította Kis János. Pest, 1805. 
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A gyermekek számára nem elsősorban szórakoztató, hanem tudományos ismereteket is nyújta
ni kívánó művek sorából (amelyek azonban nem iskolai használatra szánt tankönyvek voltak) 
kiemelhetjük a franciából Klobusiczky Antal által fordított, és 1764-ben a pozsonyi Landerer 
nyomdában megjelent Hasznos mulatság című kötetet, amely a „kisdedek tanúságára és hasznok
ra" készült „a tudni szükséges dolgokról".29 Neves énekszerzönk, Szőnyi Benjámin, a sok kiadást 
megért Szentek hegedője című énekeskönyv szerzője fordította magyarra Rollin kisgyermekek 
számára készült népszerű fizikakönyvét, Gyermekek fisikája címmel 1774-ben.30 Gyermekek 
számára a természetről való beszélgetéseket tartalmaz Christian Schulz, neves német pedagógus 
munkája, amelyet egy ismeretlen szerző fordított magyarra 1795-ben.31 Hasonló céllal készült 
a nyelvész Gáti István gyermekek számára írott rövid, mindössze 32 oldal terjedelmű természet
rajzi könyve32, mely rendkívül világosan foglalja össze az ásványokról, növényekről és állatokról 
szóló legfontosabb tudnivalókat, kérdések és feleletek formájában, versbe szedve. Ide tartozik 
Bertuch, sok kiadást megért természetrajzi művének fordítása, amely nem kisgyermekeknek, 
hanem a tíz-tizenhat éves korosztálynak készült. A szépen illusztrált kötetet Márton József fordí
totta magyarra, és Bécsben, Pichlernél jelent meg 12 részben 1805 és 1810 között.33 

Glatz Jakab34, evangélikus tanár a korszak igen neves pedagógusa és népszerű ifjúsági írója 
volt. Gyermekek számára készített könyveit csaknem minden európai nyelvre lefordították. 1813-
ban a Hazai és Külföldi Tudósítások adott hírt egyik legismertebb műve magyar fordításának 
megjelenéséről.35 

„Képes világ. Mulatva tanító Képes Könyv az ifjúság számára. Készítette Glatz 
Jakab. Ezen jól kidolgozott képes könyvben, a természet országa, Mesterségek, 
Technológia és élet, kiváltképpen pedig a Gyermeki világ béli leg interessánsabb tár
gyak találtatnak. Magyar fordítását dolgozta a ditséretes nyelvvisgálásáról esméretes 
Márton Jósef úr. Az ebben található 36 réztáblák, nagy 4 gyed rét árkuson vannak 
szép világosítással; minden tábla többtöbb olyan dolgokat foglal magában, mellyek 
az Ifjúságot kedves időtöltéssel tanítják. Az árra papiros táblával 8 forint."36 

29 Hasznos mulatság, az az a kisdedek tanúságára és hasznokra a tudni szükséges dolgokrul egy
beszedett kérdések és feleletek. Frantziábul magyarra fordította KLOBUSICZKI Antal. Pozsony, 1764. 

30 ROLLIN Károly: Gyermekek fisikája, avagy olly szép és hasznos tudomány sengéje, mellyben 
kevés példák által meg-mutattatik, mint kellessék szoktatni a gyermekeket és együgyű embereket 
az Istennek sok féle teremtéseiről való kegyes és kedves elmélkedésekre, és azokban nyilván való 
isteni böltsességet, hatalmat, jóságot vélek meg-esmértetni és tsudáltatni. Magyarra fordította 
SZŐNYI Benjamin. Pozsony, 1774. 

A természetről való beszélgetések a gyermekek számára az ő értelmek világosíttatására szivek 
nemesíttetésekre német nyelven írta S. K., a köz haszonra magyarra fordíttatott. Nagyszeben, 1795. 

32 Természet históriája, mellyet a gyenge elmék kedvekért készített GÁTI István. Máramaros-
sziget, 1792. További kiadások: 1795, 1798. 

BERTUCH, F. J.: Természethistóriai képeskönyv az ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére, 
melly állatok, növények és ásványok képeit; a mesterségek, tudományok sok más oktatásra öszve 
válogatott tárgyaival együtt igen jó eredeti munkák szerént kimetszve és kifestve az ifjúság érté
kéhez alkalmaztatott tudományos magyarázattal előadva, deák és magyar leírással megbővítve 
némelly buzgó hazafiaknak munkájok által. 12 darab. Bécs, Pichler, 1805-1810. 

34 A felvidéki származású tanár hat évig, 1797-1803-ig működött Salzmann schnepfenthali 
intézetében. 

35 Hazai és Külföldi Tudósítások. 1813. 228. 
36 A fordítás nem szerepel DRESCHER Pál: Régi magyar gyermekkönyvek című 1934-ben meg

jelent bibliográfiájában, sőt annak IMRE István által szerkesztett, kiegészített, és 1977-ben a Tata
bányai Megyei Könyvtár által megjelentetett változatában sem. 
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A korszakban, igaz nem túl nagy számban, de napvilágot láttak nem oktató vagy nevelő célza
tú, hanem pusztán a gyermekek szórakoztatását célul kitűző kis könyvek is. Ezek sorából megem
líthetjük a Kolozsváron először 1799-ben, majd új kiadásban 1808-ban megjelent kötetet, mely Újj 
esztendei ajándék címmel „egy gyermekbarát" tollából jelent meg, és rövid, szórakoztató verseket, 
állattörténeteket tartalmaz.37 Hasonló tartalmú és célú a Gregor József által írt Vidámító tavasz cí
mű 1808-ban Eperjesen kiadott, mindössze nyolc lap terjedelmű kis füzet.38 Érdekes, és a korszak
ban magyar nyelven egyedülálló munka egy gyermekek számára készült, matematikai játékokat, 
tréfás bűvész mutatványok leírását tartalmazó könyv, amelyet egy kalocsai nyomdász adott ki.39 

Miután röviden áttekintettük a felvilágosodás időszakában hazánkban magyar nyelven megje
lent gyermek- és ifjúsági könyveket, elmondhatjuk, hogy a korszak kiemelkedő nyelvészei, mint 
Gyarmathy Sámuel és Márton József, jeles írói, mint Péczely József és Kis János, elismert peda
gógusai, mint Gelei József, Gáti István és Glatz Jakab, de mások is, feladatuknak tekintették az 
értékes és színvonalas gyermekkönyvek összeállítását, fordítását. Bár a szakirodalom Bezerédj 
Amália művét, az 1836-ban megjelent Flóri könyvéi tartja az első eredeti magyar gyermekkönyv
nek, az elődök úttörő munkájáról, nemes erőfeszítéseiről is érdemes megemlékeznünk.* 

FEHÉR KATALIN 

Karács Ferenc rézmetsző tevékenysége a korabeli sajtó tükrében. A hazai magyar nyelvű 
sajtó a 18. század utolsó évtizedeiben bontakozott ki. Első nemzeti nyelven kiadott újságjainkban 
és folyóiratainkban - melyek irodalmi és enciklopédikus jellegűek voltak - előbukkant számos, a 
felvilágosodás időszakában felvetődött probléma, így természetesen a korábbiaknál jóval nagyobb 
számban megjelenő könyvek és sajtótermékek illusztrációival, és az illusztrációk művészi értékei
vel foglalkozó kérdések is. 

A felvilágosodás kori periodikákban hatalmas, mindmáig kiaknázatlan forrásanyag rejlik. Iro
dalmi és művészeti életünk e megújuló korszakában egyre több művész akadt, aki a rézmetszés 
mesterségét, a könyvek és folyóiratok illusztrálását, a térképkészítést választotta élethivatásul. 

A rézmetszés az ötvösművészetből fejlődött ki, később azonban önálló művészeti ágból, 
(melyet Lucas Cranach, Albrecht Dürer és Andrea Mantegna olyan magas fokon művelt) később 
sokszorosító műfajjá vált1. Gyakran használták jeles festmények reprodukálására, a könyvnyom
tatás elterjedésével pedig egyre inkább a könyvek illusztrálását szolgálta. A rézmetszés ebben az 
időben vált kézműiparrá, mesterei legtöbbször nem a saját rajzukat vésték lemezre. Az ilyen 
gyakorlati irányú rézmetszés különösen a fejlett nyomdaiparral rendelkező országokban fejlődött 
ki. Magyarországon már a 16-18. század folyamán a nyomdával rendelkező városok legtöbbjében 
jelentős rézmetsző kultúra alakult ki, és a rézmetszésnek olyan művésznek is bátran nevezhető 
képviselői voltak, mint Szelepcsényi György, Páldi Székely János vagy Csáky Antal. 

A legismertebb magyar rézmetsző Karács Ferenc volt. Öt tartják a 19. század első felében mű
ködő legnagyobb és legtermékenyebb magyar térképmetszőnek. A német nyelvű térképek uralma 

37 Ujj esztendei ajándék. A jó igyekezetű fiúgyermekeknek ajándékozza egy gyermekek ba
rátivá P. J. Kolozsvár, 1799. és új kiadás. 1808. 

8 GREGOR József: Vidámító tavasz, az oskolába járó nevendék iffjuságnak gyönyörködtetésé
re. Eperjes, 1808. 

TOMENTSEK János: A kis táltos, avagy útmutatás a természeti varázslásból. Kalocsa, 1803. 
* A tanulmány az OTKA támogatásával készült. 
1 Vö.: TÓTH Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp. 1976. 5. 
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idején magyar szövegű térképlapokat készített, hozzájárulva a korszerű magyar nyelvű földrajz
oktatás megvalósulásához. Bár életének állomásait és térképkészítői tevékenységét a szakiroda
lom már feltárta,2 munkásságának vannak még olyan területei, amelyek kevéssé ismertek. A ku
tatók alig foglakoztak könyvillusztrátori tevékenységével, és szinte teljesen ismeretlen Karács, és 
a korabeli magyar sajtó kapcsolata is. 

Karács Ferenc 1770-ben született Püspökladányban. 1787-től a Debreceni Református Kollé
giumban tanult. Feltehetően már debreceni diák korában is metszett. Leánya, Karács Teréz visz-
szaemlékezésében azt írja, hogy apja „már debreceni tanuló korában számos térképet rajzolt 
kisebb és nagyobb alakba, sőt, mint emlegetni haliam, a rézbe vésést is ott kezdé meg."3 Kollégi
umi éveiből metszete nem, de néhány rajza fennmaradt. A kollégiumi könyvtár őrzi Karács Fe
renc diákkori füzetét,4 amely tíz hosszúkás negyedrétnyi lapon geometriai ábrákat tartalmaz. 
Ugyancsak itt található egy másik gyűjteménye 1789-ből, ez kézzel rajzolt és színezett térképeket 
foglal magába.5 Tanulótársai közül Csokonai Vitéz Mihály, Márton József, a későbbi bécsi tanár 
és nyelvész, valamint Pethe Ferenc6 voltak rá nagy hatással. Debreceni évei, majd három évi 
tanítóskodás után, 1793-ban Pesten mérnöki tanulmányokat folytatott és emellett rézmetszéssel is 
foglalkozott. Hallgatta Dugonics András matematikai, Mitterpacher Lajos természetrajzi és föld
rajzi, és Vályi András magyar nyelvi óráit. Gyönyörű munkáit látva tanárai igyekeztek rávenni, 
hogy a rézmetszői pályát válassza. E bíztatásnak engedve Bécsbe ment és az akkori idők két 
legjobb rézmetsző mesterénél, Czetternél, és Junkernél tanult. 

Itt került kapcsolatba a bécsi Magyar Hírmondó szerkesztőivel, Görög Demeterrel és Kerekes 
Sámuellel. A lap több rézmetszőt taníttatott és alkalmazott abból a célból, hogy az összes előfi
zetőnek elkészíttessék és megküldhessék a Magyarország vármegyéinek térképeit. Karács Ferenc 
is ezek egyike volt.7 

Karács 1795-ben már újra Pesten működött, és főként térképmetszéssel foglalkozott. Ezekből az 
évekből származó egyik legjelentősebb munkája Magyarország térképe, amely volt tanárának, Vályi 
Andrásnak Magyarország földrajzát három kötetben bemutató művének mellékleteként jelent meg.8 

A hálás tanítvány, másik tanára, Dugonits András műveihez is készített illusztrációkat. Karács 
két metszete található Dugonics, a Szerecsenek9 című regénye 1798-ban megjelent kiadásában, 

2ECSEDY István: Karács Ferenc térképész élete és müvei. Debrecen, 1912.; KÁINFALVI Béla 
[szerk.] : Karács Ferenc térképkészítő rézmetsző művész. (Tanulmányok.) Debrecen, 1958.; 
BELLON Ferenc: A térképkészítő Karács Ferenc. Bp. 1958. 

3 Karács Teréz apjáról szóló kéziratát a Tiszántúli Református egyházkerület Negykönyvtára 
(Debrecen) őrzi. Jelzete: R 759/2. Nyomtatásban is megjelent a SAFRAN Györgyi által szerkesztett 
Teleki Blanka és köre c. kötetben. Bp. 1963. 

4 Figuráé Geom. quas delineavit Franciscus Karats Anno MDCCLXXXVIII. 
5 Descriptio Orbis antiqui in XXXIV. tabulas, delineata per Franciscum Karats debrecini A. P. 

C. N. MDCCLXXXIX.) Jelzete u 568/1. 
6 Bár Karács 1787-ben lett a kollégium tanulója, és Pethe Ferenc ugyanebben az évben a büd-

szentmihályi iskola tanítója lett, majd egy év múlva Hollandiába indult, legendás rajztehetsége 
ösztönzően hathatott az ifjú Karács Ferencre. 

7 Vö.: SZEMZŐ Piroska: A magyar folyóirat illusztráció kezdetei. = A Magyar Művészettörté
neti Munkaközösség Évkönyve. 1953. Bp. 1954. 153. 

8 VÁLYI András: Magyar Országnak leírása. Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Váro
sok, Falvak, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyu és orvosló vizek, fördőházak, 
nevezetesebb hegyek, barlangiok, folyók, vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollétek, Földes 
Urok, fekvések, történettyek, külömbféle természeti tulajdonságaik a betűknek rengye szerént fel-
tatláltatnak. I—III. Buda, 1796-1798. 

9 DUGONITS András: Szerecsenek. Pozsony és Pest, 1798. 
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kastélyt ábrázoló képe a Jolánka című regényében10. Mértani ábrákat metszett Dugonics A tudá-
kosság könyve11 című magyar nyelvű matematikai tankönyvének második és harmadik kötetéhez, 
és egyik jelentős történeti műművének, az 1800-ban megjelent Római történeteknek12 egyik - Ró
ma látképét ábrázoló - metszetét is Karács készítette. Ezekben az években rézbe metszette Hora
tius arcképét is, mely Virág Benedek Horatius-fordítás kötetében jelent meg.13 

A 18-19. század fordulóján Karács már országszerte ismert, és elismert rézmetsző művész volt. 
1801 márciusában a Magyar Kurír című újság hírt adott egy iskolai használatra szánt atlaszról, 
amelyet a debreceni kollégium rézmetsző diákjai készítettek, Budai Ézsaiás professzor támogatá
sával.14 A hosszú cikk méltatta a kötet megjelenését. 

„A napokban akada kezünkbe egy negyedrét formában metsződön kis Átlás, a melly 
tizenkét mappából áll." - írja a szerkesztő. „Az egész titulussát ide írjuk, a melly ez: 
Oskolai új Atlás, az alsó Classisok számára, Metsződött és nyomtatódott a Ref. 
Collégiumban Erőss Gábor, Halász István, Pap József és más Togátus Deák Ifjak 
által T.T Prof. Budai Ésaiás Class. Isp. vigyázása alatt. Debreczenben MDCCC. 
Gyönyörködve vizsgáljuk ezen közjóra törekedő Togátus Deák Ifjak igyekezeteknek 
első zsengéjét, s meg sem állhatjuk, hogy a mellyek előttünk az ő fáradozásaikról 
tudva vágynak, azokat a mi érdemes olvasóinkkal is az ő ditséretekre ne közöljük." 

Ezután a szerkesztő arról ír, hogy az ifjak azért is megérdemelnek minden dicséretet, mert a réz
metszés mesterségére senki sem tanította őket, „egyedül a magok próbálgatásai, és más ollya-
noktól való kérdezősködéseik által, a kik a metszés mesterségéről valamit tudnak, mentek annyira, 
hogy már utóbbi munkáik valósággal szépek." 

Karács Ferenc példája is bátorította a fiatalokat, írja a cikk szerzője, aki 

„a Debreczeni Collégiumban laktában éppen így tanulgatta ki egyedül magától a 
metszés mesterségét, a ki már most olly nagy tökélletességre vitte azt a Mappák met
szésére nézve, hogy gyönyörű munkáit az ahoz értő mesrerek ítélettétele szerént is 
az Anglus Mappákkal vetekednek." 

Lipszky János a századfordulón egységes méretarányban szerkesztette meg Magyarország tér
képét, (Mappae Generalis Hungáriáé) mely a 19. század elejének nemcsak hazai, de nemzetközi 
viszonylatban is egyik legszebb és legpontosabb kartográfiai alkotása. A térkép 12 lapjának réz
metszetét Karács Ferenc és Prixner Godfréd készítette el 1802 és 1806 között. A térkép megjele
néséről a korabeli sajtó is többször hírt adott. 

Kulcsár István 1806-ban indította meg a Hazai Tudósítások című lapot, mely címét 1808-ban 
Hazai és Külföldi Tudósításokra, változtatta. 1817-től az újság melléklapjaként jelent meg a Hasz
nos Mulatságok. A lap jövedelmét Kulcsár könyvek kiadására, pályázatok díjazására, térképek 
készíttetésére használta fel. Miként korábban Görög Demeter, úgy Kulcsár is Karács Ferenc 
rézmetszővel készíttette el a térképeket, amelyeket díjtalanul küldött szét előfizetőinek.15 

Karács Ferenc megbecsült polgára volt Pest városának. Háza, mely a Hazai és Külföldi Tudó
sítások szerkesztője, Kulcsár István házának szomszédságában állt az Ösz (a mai Szentkirályi) 

10 DOGONITS András: Jolánka. Pest, 1803. 
11 DUGONITS András: A tudákosság tankönyve. II—III. Pest, 1798. 
12 DUGONITS András: Római történetek. Pozsony és Pest, 1800. 
13 HORATIUS: Poeticája, ford. VIRÁG Benedek. Pest, 1801. 
14 Magyar Kurír, 1801. március 3. 275-277. 
15 Vö.: KÓKAY György: A Hazai Tudósítások és a pesti magyar hírlapirodalom kibontakozása. 

- In: A magyar sajtó története. I. 1705-1848. Szerk. KÓKAY György. Bp. 1979. 253. 
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utcában, egyik központja volt Pest szellemi életének. Gyakori vendég volt a házban Virág Bene
dek, Vitkovics Mihály, Fáy András, Pethe Ferenc, később Bajza, Kölcsey, Döbrentei Gábor, 
Horváth István, Vajda Péter, és Vörösmarty Mihály. Ferenczy István szobrász, és Déryné, a szí
nésznő is a család barátja volt. Ugyancsak közismert, hogy Katona József nemcsak látogatója, 
hanem lakója volt a Karács-háznak 181 l-ben és 1813-ban. Itt írta többek közt a Bánk bán előta
nulmányait és & Jeruzsálem pusztulása c. munkáját. A ház könyvtárát, az összes korabeli újsággal 
és folyóirattal együtt, bárki szabadon használhatta. 

Az 1817-ben indult meg Pesten a Tudományos Gyűjtemény, első enciklopédikus jellegű tudo
mányos folyóiratunk Fejér György szerkesztésében, Trattner János Tamás kiadásában. Az első évfo
lyam VII-XII. köteteinek címlapját, a rajta látható magyar nemtőt Karács metszette rézbe. A nem
tő az ország címerét tartja az egyik kezében, másikban égő fáklyát emel magasra, a tudományt és 
hazaszeretet szimbolizálva. (Később a címkép alatt Lenhardt, majd Mansfeld aláírásával találko
zunk, Karácsé elmarad.) 

A Tudományos Gyűjtemény gyakran adott hírt Karács munkáiról. Már az első évfolyam II. köte
tében olvashatunk egy arcképéről, amely Koppi Sándor orvosdoktort ábrázolja. „Nagy érdemű ha
zánkfia Karats Ferenc rézre metsző T. Koppi Sándor Orvos Doktor képét is rézre metszette."'6 

Karács művészi munkásságának jelentős része írásmetszői működése. Teljes pontossággal 
tudta rézbe metszeni az okleveleket, az ajándék- és kegyelemleveleket. 

A Tudományos Gyűjtemény 1833. évi köteteiben két írásmetszete található. A II. kötet közölte 
a székesfehérvári káptalan 1305-ös oklevelét, a III. kötetben pedig Farkas Al-cancelláriusnak 
1263-as oklevelét láthatjuk. 1834-ben a folyóirat hat írásmetszetet közölt Karácstól, Imre király 
1198-as oklevelét a III. kötetben, Kun László 1273-as ajándéklevelét a IV. kötetben, Nagy Lajos 
1369-es kegyelemlevelét az V. kötetben, Róbert Károly 1327-es oklevelét a VII. köteben, a győri 
káptalan 1363. évi oklevelét a Kisfaludi nemeseknek a VII. kötetben, Róbert Károly 1315-ös 
oklevelét pedig a IX. kötetben. Meglepően hiteles az első magyar nyelvemlék, a Halotti beszéd 
másolata, mely szintén a Tudományos Gyűjteményben, az 1835. évi I. kötetben jelent meg. Karács 
Ferenc metszette rézbe a következő kötetben található Mária királyné alatt fordíttatott Ó Testa-
mentomi töredéket is.17 Valószínűleg ő metszette Horváth István cikkeihez a többi mellékletet, a 
pecsétmásolatokat is.18 

1833. május 30-án a Honművész „Mesterség, művészet, szorgalom" című cikke adott hírt 
Karács Ferenc írásmetszői művészetének egy különleges oldaláról, az akkoriban nagyon ritka, 
miniatűr nyomtatványairól, melyek nagy érdeklődést és csodálatot keltettek a kortársak körében. 
A cikkíró arról írt, mennyire meglepődött mikor egy könyvesbolt kirakatában megpillantott „egy 
ezüst huszasnyi nagyságú körökben rendkívül apró, egyikben magyar, másikban német írást." 

„Be-perdülék tehát a boltba, s nagyot mutató üveget kérve nagy bámulással olva-
sám, hogy mindenik húszas nagyságú körben egyikben magyar, másikban német 
nyelven az úri imádság, üdvözlet , apostoli hit-vallás és a tíz-parancsolat vagyon 
nyomtatva rézmetszés után. Csak hamar ki fizettem azon csekély summácskát, min e re
mekmű áruitatott. Oda haza nézvén nagy bámulással, hogy miképpen lehet illy ki
csinyben eltalálni a hajszálvonásokat, a betűket, a szélesség, hosszúság és távolság-
beli arányosságot, és meghatározni, hogy éppen illyen, se nagyobb se kisebb körület 
ne kivántassék ezen kimetszett parányi betűk elfogadására Míg így bámulgatám e szép 
művet, akkor veszem észre nagyító üvegemen egész bámulásomra a metsző nevét, 

16 Tudományos Gyűjtemény 1817. II. 175. 
17 Vö.: A Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) repertóriuma, Győr, 1998. Illusztrációk. 232-238. 
18 Ezek később összegyűjtve, mint az Oklevél Hasonmások Gyűjteményének metszetei 1883-

ban kerültek kiadásra. 
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még a feljebb említetteknél is sokkal apróbb de üvegen igen tisztán olvasható betűk
kel: Karats metszette."19 

A lapok később is foglakoztak Karács írásmetsző művészetének e különleges darabjaival. A Raj
zolatok 1836-ban így írt: 

„Karács Ferenc pesti rézmetsző ...a múlt évben igen szép jelét adta ügyességé
nek: egy hüvelyknyi átmérőjű körben tisztán és olvashatóan metszette ki a miatyán
kot, üdvözletet, hiszekegyistent tízparancsolatot magyar nyelven. Ennél még inkább 
figyelmet gerjesztőbb apró, alig olvasható betűkkel metszett miatyánkja külön-külön 
magyar s német nyelven 4 1/2 vonalnyi átmérőjű körben. S ha egészsége engedné s lel
kesebb pártfogás követné fáradozásaiban, műhelyében egy lencseszemnyi miatyánk 
vár metsző kezet. Megtekinthetni ezeket magánál a szerkesztőnél és metszőnél Ösz 
utca 840 szám alatt. És az utóbbinál meg is szerezhető, ára a miatyánk, üdvözlet, hi
szekegyisten, tízparancsolatot magába foglalónak magyar s német nyelven 40 krajcár, 
külön-külön húsz-húsz krajcár, magának pedig a miatyánknak mind a két nyelven 
20-20 krajcár, külön-kölön 10 krajcár pengőben. S mind azoknak, kik a művészet 
barátai... ajánljuk e metszeteknek a megtekintését és - megvételét."20 

Más korabeli lapokban Karács Ferenc más jellegű munkáival találkozhatunk. A Pethe Ferenc 
által szerkesztett Nemzeti Gazda 1917. évi számai közölték mezőgazdasági eszközökről készített 
(Jórendű vasborona, Rögzuzó, Magyar borona, Pethe okos kormányu közönséges ekéje, Henger, 
Répaültető, Pethe juh számozó módja, Magyar juh jászol) metszeteit. 

Az 1822-ben indult Auróra, melyet 1832-ig Kisfaludy Károly szerkesztett, idegen minta sze
rint, bécsi rajzolók és metszők címképeivel jelent meg tíz éven át. Az első évfolyamok címlapjait 
Blaschke, Axmann és Lehnhardt készítette. Csak 1833-ban, mikor Bajza József vette át a szer
kesztést, jelent meg a 8x12,5 cm-es címlapon a „Karats metsz" szignatúra. Úgy tűnik, hogy csak 
az 1833-as év címlapjai készültek Karács metszete alapján, később ismét mások aláírásával jelent 
meg a címlap. 

Karács életének főműve Európa Magyar Átlósa, melynek metszését ősz fejjel, hatvan évesen 
1830-ban kezdte el, és melyen sok nehézség közepette, éveken át dolgozott. Leánya visszaemlé
kezése szerint ez volt legkedvesebb müve. A mű Európa országait külön-külön lapokon ábrázolja. 
Térképlapjai az európai országokról készített első korszerű térképek, amelyeket egészen a század
fordulóig használtak. Egyszerre nem tudta kiadni a lapokat, mert ereje és anyagi viszonyai ezt 
nem engedték. Laponként készült a térkép, és a következőket mindig az előzőek bevételéből tudta 
kiadni. A Tudományos Gyűjteményben tette közzé előfizetési felhívását21, majd az elkészült tér
képlapokról folyamatosan tájékoztatta a lap hasábjain előfizetőit.22 1834-ben felesége, Takács Éva for
dult álnéven levélben a szerkesztőséghez, hogy felhívja az olvasók figyelmét férje nehézségeire. 

„Azzal a szíves igyekezettel fogott férjem e nagy munkához, hogy hazájának e 
nagy szükségét kipótolja, és magának, mint ezen nemben századunk egyetlen ma
gyar művészének önön közhasznú munkájából emléket merítsen... 32 esztendeje, 
hogy férjem a Nemzet betsületére válva folytatja mesterségét; sok nagy és apró mun-

19 Honművész 1833. 132. 
20 Rajzolatok 1836. 583. és Vö.: [TRÓCSÁNYI Zoltán] Tr. Z.: A legnagyobb és a legkisebb 

könyvek. = Magyar Könyvszemle 1938. 75. 
1 KARÁCS Ferencz: Magyar Átlósról való Jelentés. = Tudományos Gyűjtemény 1831. VIII. 127. 

22 KARÁCS Ferencz: Jelentés a Magyar Atlésról. = Tudományos Gyűjtemény 1833. V. 126.; 
UŐ: Jelentés. = Tudományos Gyűjtemény 1835. VII. 127. 
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kákkal gazdagítá hazámat. Méltán kívánja tehát hazájától, hogy áldozatja, valamint 
hazája hasznáért való fáradhatatlan munkálkodása figyelembe vétessék. Nem kíván 
Isten nevében semmit: csekély summáért akarja hazáját egy Magyar Átlássál meg
gazdagítani: csak eránta való részvéttel bizonyíthatja be kedves hazám, hogy nem 
legutól van minden Európai Nemzetek között a földleírásra való figyelemben."23 

Az előfizetők nem gyarapodtak, sokan nem fizettek, Karács nehézségei csak növekedtek. 
1836-ban keserűen írta a következőket: 

„Még 1830-dik esztendőben hozzá fogván egy nagy Magyar Átlásnak kiadásá
hoz, tellyes lévén reménységgel, hogy legjobb szándékú törekedésem a hazafiak kö
zül számos Pártfogóra talál, de kéntelen valék tapasztalni mostanig, hogy a reá tett 
költségnek fájdalom! Csak 1/3 részét is alig hozta bé;"24 

1837-ben a Rajzolatok hasábjain kérte a „tisztelt subscribens urakat", hogy az utolsó lapok árát 
küldjék el neki25. Ilyen körülmények között, csak 1838 tavaszán készült el az atlasz, amelyen 
súlyos betegen is reggeltől estig dolgozott. 1838. márc. 13-án a megáradt Duna hatalmas árvizet 
okozott. Az ár művész Ősz utcai háza emeleti párkányáig emelkedett, de a visszaemlékezések 
szerint Karács a veszélyeztetett házban is réztábláira hajolva karcolgatta Belgium és Németalföld 
Királyságok földtérképét. A mű megjelenését már nem élhette meg. Halála előtt lelkére kötötte 
feleségének, hogy az elkészült atlaszt kinyomtatását ne bízza másra, maga felügyelje a munkála
tokat, hogy a mű „becsületére váljon nemzetének."26 A rézmetsző a nagy árvíz után egy hónappal 
1838. április 14-én halt meg. 

Kunoss Endre szép nekrológot írt Karács Ferencről a Rajzolatokban. 

„... ifjúsága legszebb örömeit, férfi korának legerőteljesebb napjait, s hanyatló 
éveinek minden pillanatát művészetének, s általa honának áldozá annyira, hogy ros
katag egészsége dacára még az alig múlt szívszaggató emlékű vízözön veszélyei sem 
vonhatták el munkaasztalától. S ha kérdenétek: megjutalmazta-e munkában töltött 
napjait s éjjeleit a hon? pirulattal kellene tagadó választ adnom..."27 

A nagy mű a következő címmel jelet meg: Európa Magyar Atlása, a legújabb politikai, geogra-
phiai és Statistical hiteles adatok szerént. A Polgári Kormányzók, Katona tisztek, Újságolvasók, 
Kereskedők Utazók és Tanulók köz haszonvételére nemzeti magyar nyelven, XXI. Táblában lege
lőször kiadta és rézbe véste Karács Ferentz Pesten. 

FOGHTŰY KRISZTINA 

23 H. K. Antal: Felszólítás Karats Ferenc Jeles Művészünk Magyar Átlásáról. - Tudományos 
Gyűjtemény 1834. III. 100-107. 

2 KARÁCS Ferencz: Figyelmeztetés a kiadandó Magyar Átlósra. - Tudományos Gyűjtemény 
1836. V. 130-131. 

25 KARÁCS Ferentz: Jelentés. = Rajzolatok 1837. okt. 28. 
26 Frankenburg Adolf nekrológ) a. = Rajzolatok 1838. 31. sz. 240. 
27 [KUNOSS ENDRE] KUNOS: Emlékbeszéd Karács Ferenc sírjánál. = Rajzolatok 1838. 31. sz. 

238-239. 



100 Közlemények 

Nagy jövedelmek a könyvszakmában, 1942. Az alábbiakban egy listát közlök a könyv-, saj
tó- és nyomdaipari szakmában legnagyobb jövedelemmel rendelkező személyekről, egy 1943-ban 
megjelent kis könyvecske adatai alapján: Beszélő számok XII. A legnagyobb jövedelmek. Szer
kesztette Zentay Dezső. 

Az eredeti névsor, amely mintegy ötezer nevet tartalmaz, a budapesti adószámviteli osztályokon 
1942. év novemberében közszemlére.állított listákról készült, a bevallás alapján. Az első számoszlop 
az éves jövedelem teljes összegét tünteti fel, a második pedig a tiszta jövedelem, vagyis ami a tényle
gesen befizetett közszolgáltatások, adóssági kamatok és egyéb magánjogi terhek levonása után ma
rad. Ezek az adóhivatal ellenőrzése előtti adatok: később módosulhattak, s természetesen a jövede
lemadó összege sincs még levonva. 

A foglalkozások megnevezése szintén az adóbevallásból származik (zárójelben néhány saját 
kiegészítésemmel), tehát néhány ismeretlen név (ahol pl. csak az szerepelt, hogy igazgató, tisztvi
selő stb.) esetleg kimaradhatott. Viszonylag sokan szerepeltek egyébként a papíriparból, de ezeket 
nem vettem be a névsorba. 

Néhány megjegyzés az érdekesebb személyiségekhez: 
Adorján Sándor az egyedüli a listán, aki konkrétan antikváriusként szerepel. Boltja az Erzsébet 

körút 16. szám alatt volt, amelyet 1904-ben alapított a testvérével, de hamarosan egyedüli tulaj
donosa lett. A háború előtt könyveket is kiadott: Guthy Soma karcolatait hét kötetben. Adorján 
neve igen elismert és megbecsült volt szakmai körökben, s e lista alapján látható, hogy pénzügyi
leg is jól állt. 

Kókai Rezső is kereskedőként szerepel az adóbevallásban, de rendszeresen adott ki könyveket 
is. Üzlete az egyik legrégebbi pesti könyvkereskedés: 1873-ban alapította Kókai Lajos, a Kamer-
mayer Károly utca 3-ban. Később az Állami Térképészet és a Statisztikai Hivatal kiadványainak 
bizományosa lett. 1945-ben háborús propagandát szolgáló könyvek megjelentetése miatt bevon
ták az iparengedélyét. 

Szerepel a listán Müller Dávid, illetve vállalata, az 1924-ben alakult Nova Irodalmi Intézet, 
többek között Rejtő Jenő kiadója. Ez nem is nagy meglepetés, hiszen az 1941-42—43-as időszak 
volt a cég fénykora, ekkoriban minden héten kiadtak egy-egy könyvet. 

Láthatjuk itt Vári Dezső nevét is. Ő tipográfusként kezdte nagybátyja, Bródy Zsigmond nyom
dájában, majd a világháború után a Pallas Rt. vezérigazgatója lett. Később inkább az általa 1925-
ben alapított Palladis könyvkiadónak szentelte energiáit- a jelek szerint eredményesen. 

Természetesen a nagy kiadók vezetői is megtalálhatók a listán. Láthatjuk, hogy az Athenaeum he
lyettes vezetője nem is keresett olyan sokat, a vezérigazgató, Jellen Gusztáv viszont ennek majdnem 
a dupláját. Bókay János - bár az eredeti listán szerényen csak mint író szerepel - a Révai Intézet 
igazgatójaként kapott fizetést. A Singer és Wolfner kiadótól (bár a cég neve nem szerepelt az eredeti 
listán) is ketten láthatók itt: Farkas István vezérigazgató (az alapító Wolíher József fia, a neves festő), 
valamint Hampó József igazgató. Szintén nem közölte a cég nevét Péter Jenő, a Franklin Társulat 
vezetője, és Ravasz László püspök sem, ugyanezen vállalat igazgatósági tagja. 

Már egy sávval feljebb található Báthory-Hüttner János és Zsilinszky Gábor, a Stádium Rt. két 
vezérigazgatója (igaz, mindketten több más vállalat vezetésében is részt vettek, pl. Zsilinszky 
1940-től a Péti Nitrogénművek alelnöke is volt), valamint - meglepetésre - Erdős Armin, aki a 
világháború után megalapította Somló Dezsővel a Dante Könyvkiadót, s mint látható, jelentős és 
igen jövedelmező vállalkozássá fejlesztette. Egy időben Benedek Marcell is itt dolgozott. Erdőst 
1944-ben a Gestapo letartóztatta, és a feleségével együtt öngyilkos lett... 

Áttérve a nyomdászatra, megállapíthatjuk, hogy Hammer Vilmos, a Betűöntöde Rt. igazgatója 
alig lépte túl a harmincezer pengős határt, de az Általános Nyomda sem fizetett túl sokat az igazga
tójának. Keller Ernő nyomdatulajdonos viszont szépen keresett - főleg ha tudjuk, hogy pár évvel 
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azelőtt még csak két nyomdagéppel rendelkezett, amelyeken egyetlen szedő és egy tanonc dolgozott, 
mivel a nyomdahelyisége egészségtelen volt, tehát szervezett munkás nem dolgozott nála... 

A listán szereplő Magyar Pál volt képviselő valószínűleg azonos a Glóbus-nyomda, a Hor-
nyánszky-nyomda, és még vagy fél tucat más vállalat hasonnevű igazgatósági tagjával. Bródy 
László, a Hungária Nyomda vezérigazgatója sem kapott túl sok fizetést, pedig cége a legnagyobb 
nyomdavállalatok közé tartozott, ő maga pedig az egyik legelismertebb nyomdászati vezető volt. 
Klösz Pál, egy litográfiái és cinkográfiai intézet tulajdonosa viszont már 150 000 pengő feletti 
jövedelemmel rendelkezett, igaz ő kormányfőtanácsos volt, azonkívül a Grafikai Főnökegyesület
ben a litográfiái osztály elnöke, valamint a Budapesti Sokszorosítók Ipartestületének elöljárósági 
tagja stb. 

Néhány író neve is megtalálható a listámon. Nem csupán azért, mert a szerzői honorárium is a 
könyvtörténet része, hanem azért is mert a legtöbb író nem tudott volna csak az írásból megélni, 
kénytelen volt újságoknak is dolgozni. Már említettem Bókay Jánost, de látható itt Herczeg Fe
renc neve is, aki mint ismeretes évtizedek óta sikeres író volt, de minden bizonnyal jelentékenyen 
járult hozzá jövedelméhez az Új Idők szerkesztői státusa. 

Asztalos Miklós itt íróként szerepel: valóban megjelent verseskötete is, regényei is, egy szín
művét pedig előadták Kolozsvárott, számunkra azonban érdekesebb, hogy történész volt (több 
könyve éppen az említett Dante Könyvkiadónál jelent meg), és a Széchényi Könyvtár könyvtáro
sa. 1934-től szerkesztette a Könyvtári Szemle című szaklapot. 

Megtévesztő lehet az eredeti listán az újságíró mint megnevezés is. Hegedűs Gyula nem egy
szerűen lapszerkesztő volt, hanem a Magyar Nemzet alapítója, majd felelős szerkesztője - éppen 
abban az időben, amikor a lap példányszáma elérte az ötvenezret. Ugyanígy Rácz Vilmos, a Pár
bajkódex szerzője egy időben budapesti képviselő volt, de több lap tulajdonosa is, köztük a ha
talmas példányszámú Színházi Magaziné, és ezenkívül egy színházi jegyirodát is vezetett. Mar-
sovszky Ivor, a sajtócenzúra elnöke pedig a Központi Sajtóvállalat egyik vezetőjeként az Új Nem
zedék című jobboldali napilap „gazdája" is volt. 

Természetesen Légrády Ottó főszerkesztő egyben a Légrády Testvérek Nyomdai Műintézet és 
a nagymúltú Pesti Hírlap tulajdonosa is volt - s mint a listából kitűnik a legjobban kereső ember 
ebben a szakmában 1942-ben. 

Még két adat az összehasonlítás kedvéért: akkoriban a gyári munkások évi fizetése átlagosan 
kb. 1400 pengő volt, a legnagyobb jövedelemmel rendelkező személy pedig az eredeti névsor sze
rint Hatschek János, az Eternit Művek tulajdonosa 1 594 779 (442 033) pengővel. 

30 000 - 50 000 P. közötti jövedelmek 

Adorján Sándor, antikvárius 39 678 28 011 
Asztalos Miklós dr, író 43 900 43 900 
Bakács Pál, litográfiái intézet tulajdonosa 34 004 28 976 
Bárczy Gusztáv, zeneműkiadó 38 666 28 012 
Csató Sándor, könyvkiadó 33 132 30 712 
Demkó Vidor, a Stádium Rt. tisztviselője 34 414 21 167 
Gerő Jenő, nyomdatulajdonos 35 874 35 642 
Haán Miklós, nyomdatulajdonos 30 500 24 010 
Hammer Vilmos, a Betűöntöde Rt. igazgatója 31 100 31 100 
Hammersberg G. Miklós dr., hírlapíró 30 662 17 055 
Havas Ödön, nyomdatulajdonos 38 590 26 329 
Hegedűs Gyula, lapszerkesztő 42 220 26 320 
Hegedűs Sándor ifj., író 31 875 16 141 
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Hrubony József, lapterjesztő 
Kelecsényi Ferenc dr., újságíró 
Keller Ernő, nyomdatulajdonos 
Kókai Rezső, könyvkereskedő 
Krausz Jakab, nyomdatulajdonos 
Krausz Lajos, nyomdatulajdonos 
Kugler Istvánné özv., folyóirat-kölcsönző 
Langer Norbert dr., könyvkereskedő 
Magyar Pál, volt országgyűlési képviselő 
Marsovszky Ivor, a sajtócenzúra elnöke 
Müller Dávid, Nova könyvkiadó (tulajdonosa) 
Péter Jenő, rt-igazgató (Franklin Társulat) 
Piatnik Lajos, kártyagyári igazgató 
Politzer Adolfné özv., könyvkereskedő 
Rácz Vilmos dr., lapszerkesztő 
Rényi Károlyné özv., könyvkereskedő 
Seifert Alfréd, a Pesti Hírlap igazgatója 
Simonfay Sándor, az Athenaeum h. vezérigazgatója 
Somogyváry Gyula, író, a Rádió igazgatója 
Strasser Ferenc, könyvkötőüzem 
Strasser Lipót, könyvkiadó 
Vári Dezső, a Pallas kiadóvállalat tulajdonosa 
Zolnay László, az Általános Nyomda igazgatója 

50 000 - 100 000 P. közötti jövedelmek 

Bauer László, hírlap- és könyvterjesztő 
Bókay János, író (a Révai Intézet igazgatója) 
Bródy László, a Hungária Nyomda vezérigazgatója 
Bruchsteiner György, litográfiái intézet tulajdonosa 
Csoór Lajos, lapkiadó, országgyűlési képviselő 
Farkas István, vezérigazgató (Singer és Wolfner) 
Hampó József, rt-igazgató (Singer és Wolfner) 
Harsányi Zsolt, író 
Herczeg Ferenc, író 
Jellen Gusztáv, az Athenaeum vezérigazgatója 
Kopornoky István, könyvkötő 
Márai Sándor, író 
Ravasz László dr, református püspök 
Schmidl Jakabné özv., nyomdatulajdonos 
Tóth Aladár dr., hírlapíró 

39 344 36 969 
42 282 41 831 
43 700 39 032 
48 084 28 754 
40 373 27 347 
32 533 19 860 
36 450 35 424 
37 480 31 959 
81 220 52 958 
39 082 22 831 
41734 30 464 
39 983 22 767 
40 344 30 496 
31232 16 058 
30 000 30 000 
41 000 41000 
30 743 25 256 
44 027 31 215 
37 694 32 839 
40 080 31981 
39 584 31513 
38 325 29 572 
37 781 31358 

52 540 52 540 
72 244 49 259 
66 140 36 410 
97 160 37 363 
73 912 61 642 
95 124 72 064 
59 229 56 629 
45 596 40 064 
53 530 35 850 
83 127 53 458 
53 700 45 983 
59 547 50 447 
73 319 58 532 
63 742 45 822 
54 094 50 484 
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100 000 - 250 000 P. közötti jövedelmek 

Báthory-Hüttner János, a Stádium Rt. vezérigazgatója 111 706 76 973 
Erdős Ármin, könyvkiadó 118 275 80 573 
Klösz Pál, nyomdatulajdonos 163 301 126 149 
Zsilinszky Gábor, vezérigazgató (Stádium Rt.) 104 381 102 600 

250 000 P. felett 

Légrády Ottó dr., a Pesti Hírlap főszerkesztője 257 138 135 152 

BÁLINT GÁBOR 



SZEMLE 

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Ma
gyarországon a kézisajtó korában 1473-
1800. Budapest, 1999, Balassi K., 372 1. 

A közelmúlt művelődéstörténeti publikáci
óit figyelve szembeötlik az az érdekes tény, 
hogy a hazai könyvészettel foglalkozó kiad
ványok nagy részének megjelentetésében óriási 
szerepe van a humán területek kiadójaként a leg
elsők közé felnőtt Balassi Kiadónak. A viszonylag 
kevés olvasót vonzó, mert speciálisan szakmai 
érdeklődést feltételező könyvjegyzékek könyv
tártörténeti adatok közlésében egyedülálló ered
ményeket felmutató Szegedi Könyvtörténeti 
Műhely mellett az Országos Széchényi Könyv
tár az a szellemi közeg, ahol a könyv- és nyom
datörténeti szaktanulmányok megszülethetnek. 
A szűkre szabott publikációs lehetőségek azon
ban az utóbbi években valóban csak a legben
sőbb szakmai kör számára tették lehetővé az 
újabb feltárások és kutatási eredmények meg
ismerését. Ugyan nem hiába jelent meg szám
talan fontos részadatot közlő tanulmány, válto
zott meg a hazai könyvkiadás jelenével együtt 
annak történeti feltárása is, a könyvesboltok kí
nálatában alig szerepelt olyan kötet, amely szak
mai megbízhatósága és összefoglaló jellege miatt 
jó szívvel ajánlható lett volna minden könyvtár 
polcára, minden - könyvtártudományt és magyar 
irodalmat oktató - tanár és egyetemi hallgató ol
vasmányjegyzékére. Ezt a hiányt felismerve tett 
jelentős lépést a Balassi Kiadó, amikor a közel
múltban megjelentette Madas Edit és Monok Ist
ván A könyvkultúra Magyarországon a kezdetek
től 1730-ig c. kötetét, most pedig V. Ecsedy Judit 
nyomdászattörténeti összefoglalóját. 

A mintegy 33 ívnyi nyomdatörténeti ta
nulmány - csak összehasonlításul: a Magyar 
Könyvszemle éves terjedelme 40 ív! - 327 év 
hazai könyvkiadását tekinti át. Az „áttekintés" 
szó rögtön vissza is vonandó, az imponáló ter
jedelem és a hatalmas korszak úgy áll arányban 
egymással, hogy minden jelentős adat, kiad
vány, nyomdász és nyomda értékének megfe
lelő szinten szerepel benne, a tömör megálla
pítások mögött szaktanulmányok sokasága, 
adatok ezreinek feldolgozása rejlik. V. Ecsedy 
Judit munkájában meg tudta valósítani a mik-
rofilológiai precizitás és az olvasmányosság kí
vánatos összehangolását és valóban alapvető és 
régóta hiányzó kézikönyvet hozott létre. 

Az 1800-ig terjedő korszak magyarországi 
könyvnyomtatásának története nemcsak azért 
hiányzott a palettáról, mert a legutóbbi - közel 
negyvenéves - összefoglalások (Fitz József: 
A magyar könyv története 171 l-ig, Bp., 1959., 
Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon, 
1-3, Bp., 1961.) a korszakhatárt is az irodalom
ul, történettudományban szokásos korábbi év
számoknál húzták meg, hanem azért is, mert 
éppen a közelmúlt évtizedei hoztak olyan 
mennyiségben és minőségben újabb eredmé
nyeket, amelyek lényegesen megváltoztatták 
a hazai könyvkultúráról alkotott képet. Az em
lített szegedi műhely mellett elsősorban a leg
régebben folyó szervezett kutatást kell említeni, 
az Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyar
országi Nyomtatványok Bibliográfiai (RMNy) 
Csoportjának munkáját, amely szerencsésen 
átvészelte a könyvtár válságos időszakait, hely
es vezetőváltásait, és cédulákra épített alapku
tatásait még a gépesített világ sem rendítette 



Szemle 105 

meg. (Megjegyezzük, hogy ez a kutatás a kez
detektől olyan következetes rendszerben mű
ködik, hogy feltehetően csupán pénzkérdés a 
korszerű adatbázis kialakítása és a meglévő 
soktízezer adat adaptálása.) A Borsa Gedeon, 
majd P. Vásárhelyi Judit által vezetett osztály 
egyik talpköve az a nyomdatörténeti kutató
munka, amelyet V. Ecsedy Judit végzett az el
múlt évek folyamán, amikoris egymás után 
dolgozta fel a 17. századi nyomdák történetét 
és tette közzé a betűkészletekre, nyomdai fel
szerelésekre, létező vagy feltételezett nyom
dákra vonatkozó kutatásait az Országos Szé
chényi Könyvtár évkönyveiben, szakfolyóira
tokban, tanulmánykötetekben. Kandidátusi disz-
szertációja megvédésekor már tudni lehetett, a 
szerző nagyobb összefoglaló munka megírásá
ra is érett és ezt a várakozást be is teljesítette a 
mostani monografikus összefoglalás. 

V. Ecsedy Judit munkáján érződik az RMNY 
csoportban szerzett rutin és az aszketikus, csak 
az adatokra koncentráló önfegyelem, amely 
mögött hatalmas anyag megbízható szakisme
rete rejlik. Az egyes nyomdák vagy nyomtat
ványok aprólékosan feltárt jellemzőit itt olyan 
szintézisbe kellett foglalnia, amely a részletek 
ismerete mellett három és negyedszázad év 
társadalmi, kulturális és technikai fejlődését is 
tükrözi. A kötet felépítése a kronologikus ren
det követi, az egyes korszakokat vázlatnak ne
vezett, ám átfogó szemléletmódról tanúskodó 
bevezető nyitja meg. Természetesen az egyes 
korszakok a mechanikus csoportosítást alakít
hatják és a tárgyalt nyomdák jelentőségüknek 
és a technikai vagy társadalmi fontosságnak 
megfelelően nyernek értékelést. Remélhetőleg 
senkinek sem jut majd eszébe annak mérlege
lése, hogy átlagban hány sor jut egy nyomdára, 
és akkor, ha egyetlen nyomtatvány megjelen
tetéséről több bekezdés szól, mint más nyomda 
többévi terméséről, elhisszük majd a szerző
nek, hogy a „rangsor" mögött adat és objektív 
szakismeret rejlik, és senki nem kezd értel
metlen dekázgatásba, mint teszik azt a lexiko
nok hatásvadászatra törekvő recenzensei. 

A magyarországi könyvnyomtatást feldol
gozó monográfia természetesen a hazai ős-

nyomdászat bemutatásával kezdődik. A könyv
nyomtatás félévszázados fordulóján megindult 
és sok szakmai nézetkülönbséget felszínre hozó 
értékelések és vizsgálatok megnyugtató össze
foglalását olvashatjuk most V. Ecsedy Judit 
tollából. Külön örvendetes, hogy a kötet nem 
bizonyult szűk látókörűnek és figyelmet fordí
tott arra, hogy a hazai könyvnyomtatás ínséges 
esztendeiben külföldön megjelent magyar köny
vek jelentőségét is méltassa. A nyomdák rend
szerezése általában a területi és a felekezeti 
elvet követi, beszédes statisztikával is alátá
masztva a csoportosítások jogosságát. Miután 
minden nyomtatvány akárcsak cím szerinti fel
sorolása lehetetlen, V. Ecsedy Judit jó érzékkel 
választja ki azokat a műveket, amelyek egy-egy 
nyomda munkálkodását, a művelődésben be
töltött szerepét leginkább jellemzik. A kötet
cím következetes megvalósítását tükrözi, hogy 
a magyar nyomdák tevékenységének bemutatá
sa mellett helyet kapnak a Magyarországra be
vándorolt külföldi nyomdászok, de külön feje
zet foglalkozik az erdélyi románság számára 
nyomtató cirill betűs nyomdákkal vagy a téve
sen feltételezett műhelyekkel is. A könyv
nyomtatás történetének tárgyalása nemcsak an
nak ismeretét igényli, hogy mit nyomtattak, ha
nem ugyanekkora hangsúlyt kap a hogyan is. 
V. Ecsedy Judit a legapróbb részletekig ismeri 
a könyvnyomtatás technikai fejlődéstörténetét, 
kitekintésében pedig a kapcsolódó mestersé
gekkel és kézművesiparokkal (papírmalmok
papírkészítés, betűmetszés-betűöntés-betűmin
ták, könyvkötés) is foglalkozik. A könyvkiadás-
és nyomtatás szabályozásának kérdéskörében 
tárgyalja a kötet a nyomdaalapítás, a cenzúra, a 
tiltott könyvek és privilégiumok kérdését. 

„A magyar könyvkereskedelem történetének 
vázlata 1800-ig" című fejezet Pavercsik Ilona 
munkája. A szerző, aki szintén az RMNY cso
portban bontakoztatta ki munkásságát és maga 
is több nyomda történetét térképezte fel, ezút
tal - a tőle megszokott precizitással - a könyv 
terjesztésével foglalkozik. El kell ismerni meg
állapítását, hogy noha irodalomjegyzékében 
szép számmal szerepelnek a könyvkereskede
lemmel foglalkozó könyvek és tanulmányok, a 
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források feldolgozása még sok levéltár és hely
történeti gyűjtemény dolgozóinak ad munkát, 
esetleg könyvtárszakos egyetemistáknak is si
kerekkel kecsegtető feladatot. 

A rengeteg adattal dolgozó kiadvány hasz
nálóinak fontos segédeszközei a mutatók. Pre
cíz hely- és névmutató mellett összeállította a 
szerző a könyvtörténeti fogalmak mutatóját is 
és sehol eddig nem található teljességgel lis
tázta az 1473 és 1800 között működött nyom
dák és nyomdászok adatait. 

Utaltunk már rá, hogy V. Ecsedy Judit mun
kája egyszerre tölti be a hiányzó szakmai szin
tézis, a könyvtári kézikönyv és az egyetemi 
tankönyv feladatait. Éppen azért, mert a kötetet 
várhatóan még sokszor ki fogják adni, érdemes 
néhány apró helyesbítendő adatra felhívni a fi
gyelmet. Megjegyzéseink elsősorban a szakiro
dalmi hivatkozásokra vonatkoznak, ezért köny-
nyen korrigálhatóak és az impozáns összefog
lalás adatgazdag feldolgozásait nem érintik. 
Természetesen elfogadjuk a szerzőnek azt az 
elvét, hogy az ajánlott irodalom jegyzékében 
csak a nyomdatörténeti érdekű köteteket, tanul
mányokat sorolja fel és él a szükséges szelek
cióval, tehát az egyes nyomtatványok iroda
lomtörténeti megközelítésű értékelései kima
radnak. Mivel többnyire régi és ritka nyomtat
ványokról van szó, kiegészítenénk a jegyzéket 
a régi nyomtatványok - amúgy sem nagy szá
mú - fakszimile kiadásának megemlítésével. 
(A kötet csupán az ősnyomtatványok hasonmá
sait regisztrálja, a Chronica Hungarorum ese
tében viszont a miniatűr hasonmás-kiadást is.) 
Örvendetes, hogy a kiadó az adott keretek kö
zött lehetőséget teremtett illusztrációk bemu
tatására, utalni kellene azonban néhány olyan 
kötetre is, amelyek a régi nyomtatványok meg
ismerésének vizuális lehetőségéhez járulnak 
hozzá, pl. Soltész Zoltánné-Haiman György: 
A magyar könyvnyomtatás képeskönyve 1473-
1973. Bp., 1973.; Szántó Tibor: A szép magyar 
könyv, Bp., 1974. Nem teljesen érthető, miért 
nem szerepel a 17. századi kolozsvári nyomdák 
szakirodalmában Haiman György Tótfalusi
monográfiája és miért van ott csak az 1702-ben 
meghalt Tótfalusi tevékenységének 18. századi 

tárgyalásakor. Hiányzik a Huszár Gálra vonat
kozó szakirodalomból a róla szóló - igaz, nem 
csupán nyomdatörténeti érdekű - monográfia: 
Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora, 
(15127-1575). Bp., 1991, (Humanizmus és re
formáció), és nem tudhatjuk, hogy az egyetlen 
példányban 1970-ben előkerült Huszár Gál
féle énekeskönyvről jelent-e meg publikáció. 
Egy újabb kiadásban talán meg lehetne oldani 
a szakirodalmi hivatkozások takarékos, egy-
egy névre vonatkozó annotációját. Név nélkül 
kevés eligazítást adnak ugyanis az „egy magyar 
nyomda a 18. században", „az utolsó vándor
nyomdász" vagy az „egy bártfai nyomdász" meg
jelölésű tanulmánycímek. Az már a nyomdatör
ténésszel szembenálló nyomdai ördög műve le
het, hogy az alapműnek számító Gulyás Pál
monográfia négyféle, a saját munkahelyen ké
szülő Régi Magyarországi Nyomtatványok 
Bibliográfiája háromféle címleírási formával 
szerepel. Apró elírás a 217. lapon Korabinsky 
János Mihály a névmutatóban idézett Kora-
binszky János Mátyás helyett és Königsberg 
német neve ellenére nem Németországban, ha
nem Kalinyingrád néven Oroszországban talál
ható. A könyvtörténeti fogalmak jegyzékét 
bővíteni kellene a szövegben szereplő fraktúr, 
fusoria, konc, matrica, patrica, rizsma, rubri
káit szavak magyarázatával. A felesleges akrí-
biának tűnő észrevételek ezúttal valóban csak a 
minimális fáradsággal megvalósítható jobbítás 
szándékával íródtak. Mint az egész ismertetés
ben tettük, végezetül sem győzzük eléggé 
hangsúlyozni, hogy V. Ecsedy Judit rendkívül 
fontos és magas színvonalú munkát jelentetett 
meg. Végiggondolva azt az értékelést, amely 
a magyarországi könyvnyomtatás történetét a 
nagy nyugat-európai nemzetek könyvtermésé
nek elemzéséhez hasonlítva lekicsinylő meg
állapításokat tesz, két különleges adatot kell 
ismételten felidéznünk: az első Magyarorszá
gon nyomtatott könyv kiadásával a hatodik 
helyen állunk Európában, megelőzve olyan je
lentős kultúrájú nemzeteket, mint Anglia és 
Spanyolország, továbbá az 1800-ig tartó idő
szakban Magyarországon 386 nyomda illetve 
nyomdász működött. Jelen kötet ezt a minő-
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ségben és mennyiségben egyaránt jelentős 
teljesítményt foglalta össze és értékelte - szín
vonalának megfelelően. Hatalmas munkájával 
V. Ecsedy Judit hozzájárult ahhoz, hogy az 
európai könyvkultúrában a magyar nyomdá
szattörténet összefoglaló képe méltó helyet 
foglaljon el. 

NÉMETH S. KATALIN 

Lengyel András: „Közkatonái a tollnak..." 
Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged, 
Bába és Társai Kft., 1999. 494 1. 

Hírlapjaink és folyóirataink múltjáról szólva 
közhelyként rögzült, hogy a magyar sajtó a 
reformkortól kezdve egyközpontú, Budapest
centrikus képződményként alakult ki. A fővá
rosban jelentek meg az országos érdeklődésre 
számot tartó lapok, s ennek megfelelően az 
utánzás, a követő elmaradás voltak a vidéki la
pok legfőbb jellemzői. Történtek ugyan kísér
letek arra, hogy legalább az erdélyi magyar saj
tót egy másközpontú és részben a budapestitől 
független jelenségnek tekintsék, de ezt a törek
vést is inkább csak az erdélyi kutatók és publi
cisták fogadták el. Jelentősként leggyakrabban 
a nagyváradi sajtót vették figyelembe, aminek 
azonban elsősorban Ady Endre pályakezdése 
az oka. Néhány más, a 19. sz. utolsó harmadá
ban gyors fejlődésnek induló várossal együtt 
Nagyvárad is csak azt vívta ki magának, hogy 
az első világháborút megelőzően a budapesti 
sajtó egyik fő utánpótlási helyszínének tekin
tették. E torzkép nem kevéssé azért alakulha
tott ki, mert részben kislélegzetű írások szoktak 
a vidéki sajtóval foglalkozni, részben pedig in
kább megemlékező és anekdotamesélő igény
nyel, semmint megbízható történészi felké
szültséggel. 

Lengyel Andrásnak a közelmúltban megje
lent kötete alkalmas arra, hogy az eddig emlí
tett babonákat elfújja. Sajtótörténeti dolgoza
tait, cikkeit jó két évtized óta lehet ismerni 
szakfolyóiratokból és helyi lapokból egyaránt, 
s így azt is lehet tudni róluk, hogy szerzőjük 

tudományos komolysággal és apparátussal lá
tott neki, hogy feldolgozza Szeged sajtójának 
történetét. Munkálkodása ezzel a kötettel érett 
gyümölcsöt hozott: az egyes dolgozatokról és 
cikkekről kiderül, hogy egységbe rendeződnek, 
és kirajzolódik belőlük Szeged mint regionális 
központ sajtójának története a második világ
háborúig. Lengyel András kötetének beveze
tőjeként meg is írta ezt a sajtótörténeti áttekin
tést, lényegileg egy szegedi sajtótörténeti mo
nográfia vázlatát mintegy négy ív terjedelem
ben. Ez az írás megállná a helyét egy - ma még 
sajnos hiányzó, illetve torzóban maradt - ma
gyar sajtótörténeti monográfia fejezeteként is. 

A szegedi hírlapkiadás az 1870-es évtized
től mutatta az önállóságra termett sajtóélet 
képét: az évtized végére egyszerre két politikai 
lap tudott megjelenni, ezek már napilapként 
voltak képesek versengeni egymással, s hama
rosan pártpolitikai irányzatok megtestesítői 
voltak. Rovatrendszerük ugyanolyan tagolt lett, 
mint az országos napilapoké; nem szenvedtek a 
magyar vidéki sajtó általános betegségében, a 
lapot eladni képes érdekes híranyag és a szín
vonalasan megírt publicisztika hiányában, ha
nem feltűntek saját tudósítóik, majd riportereik 
az 1880-as években, és eredeti táviratokat kö
zöltek. Olyan elsőrangú szerkesztőik és publi
cistáik működtek folyamatosan, akik az orszá
gos sajtó igényeit is kielégíthették, függetlenül 
attól, hogy utóbb tovább léptek-e fővárosi új
ságíróvá vagy sem. Mikszáth Kálmán, Gelléri 
Mór, Kulinyi Zsigmond, Kabos Ede, Sas Ede, 
Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Thury Zoltán, Tö
mörkény István, Tápai Szabó László, Móra Fe
renc és Juhász Gyula csak egy részét jelenti a 
névsornak. Szeged újságolvasó (legalábbis elő
fizető) polgárainak tájékozódása is alátámaszt
ja, hogy látókörük Erdélytől Bécsig terjedt, a 
politikai és kereskedelmi tájékozódástól az ok
tatáson át a sport iránti érdeklődésig nagy te
rületeket magába foglalt. Ilyen tájékozódású 
polgárság mellett az 1890-es évekre a budapes
tihez hasonló nagyvállalkozássá vált a szegedi 
lapkiadás, a városképben is felhívta magára a 
figyelmet a sajtószékház megjelenése formájá
ban, 1896-ra pedig már innen kiindulva szer-
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vezte Engel Lajos a sajtóbirodalmát, amely Pé
csen kívül Budapesten is meg tudta vetni a 
lábát. A századfordulóra Szegeden is önálló 
foglalkozási ágként voltjelen az újságírás-lap-
szerkesztés, s az eddig említettek természetes 
következményeként Szeged lett a vidéki hír
lapírók érdekvédelmi szervezkedésének köz
pontja. A XX. század elejére több, néhány ez
res példányszámban megjelenő hírlap verseng
hetett egymással, sőt a város saját bulvárlapot 
is elbírt, amely (állítólag) húszezer példányban 
kelt el. A szerző lelkiismeretesen összegyűjtött 
adatmennyiséggel és névsorokkal bizonyítja 
egy valóságos nagyváros valóságos igényeit ki
elégítő sajtó létezését. 

Lengyel András a sajtótörténet egyetlen je
lentős vonatkozásának figyelembe vétele elől 
sem tért ki. Méltánylandó objektivitásra törek
vés jellemzi olyan, kevéssé kutatott és a félre
értések elkerülése végett általában nem érintett 
téma vizsgálatát, mint amilyen a zsidóság sze
repe a szegedi sajtóéletben. 

A témaválasztásbeli és tudósi erények na
gyobb értéket jelentenek, mint a dolgozatok 
néhány tisztázatlan szempontja vagy kisebb hi
bája. Lengyel András irodalomtörténész létére 
is megkísérelte az irodalomtörténettől külön
böző szempontrendszeren alapuló és eltérő mód
szerekkel élő sajtótörténet-írást, amit azonban 
nem vitt végig következetesen. Bár a hírlapok
ban megjelenő sajtóműfajok megjelenéséről nem 
feledkezett el, nem határozta meg őket egyér
telműen, és a gyakorló publicisták, emlékírók 
idézeteinek puszta felhasználásával olykor za
varossá tette a fogalmakat (pl. a riport és a hír
szolgálat kapcsolatáról szólva a 30. oldalon). 
Jelentős újságírói életműnek a politikai újság
írás körébe vágó részét is szépirodalomnak mi
nősítette pusztán igényes formája miatt (pl. 
Mikszáthról írva a 29. oldalon). Kár, hogy 
néhány esetben nem élt a forráskritika eszkö
zeivel, aminek következtében a nyilván egyko
rú sajtóhiba „Budapester Lloyd" címe jelent 
meg itt is a Pester Lloyd helyett, megjegyzés 
nélkül (206. oldal). Nem jellemző ugyan, de 
előfordul, hogy fontos idézetnek nem szerepel 
a forrása (Karády Viktortól, 285. oldal), és 

sajnálni lehet, hogy egyik-másik forrásközlés
nél az irat értelmezésére, elemzésére nem vál
lalkozott (pl. A Ligeti Jenő és Társai Nyomda 
1913. évi leltára, 238. skk. oldal). 

Végül is egyetlen mondatban is össze lehet 
foglalni e kötet érdemét: kívánatos lenne, hogy 
más magyar régiók sajtójának is hasonló szín
vonalú feldolgozása szülessék minél előbb. 

BUZINKAY GÉZA 

D. Tóth Judit: XVII-XVIII. századi ka
lendáriumok a debreceni könyvtárakban -
Kaiendarien aus dem XVII-XVIII. Jahrhun
dert in den Bibliotheken zu Debrecen. Debre
cen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyv
tára, 1998. 1821. /Régi tiszántúli könyvtárak, 9.1 

Az utóbbi évtizedekben a magyarországi 
kutatás sokat tett az írott és nyomtatott műve
lődéstörténeti források feltárása érdekében. Az 
Országos Széchényi Könyvtár Régi magyaror
szági nyomtatványok csoportja az 1800 előtti 
magyarországi nyomtatványok feltárt példá
nyait számon tartja, a korábban nem ismert ki
adványok adatait a retrospektív nemzeti bibli
ográfiákba (RMNY, Petrik) beépíti. Ha egy 
meghatározott témával foglalkozik kutató, e 
nyilvántartás alapján a témára vonatkozó kiad
ványok példányainak lelőhelyéről tájékozód
hat. A 18. század „legkeresettebb könyve", a 
kalendárium, bár évente sok helyütt és sok pél
dányban megjelent, ennek ellenére csak na
gyon kevés példány maradt fenn. Az egyes 
nyomdák kalendárium-sorai még az OSzK 
összesített nyilvántartásában is foghíjasak. Az 
1970-es évek második felében az ELTE Régi 
Magyar Irodalom Tanszéke, az MTA Iroda
lomtudományi Intézete és az Országos Széché
nyi Könyvtár (Gyenis Vilmos, Kókay György, 
Nagy László) egyeztetett szempontjai szerint 
1800 előtti kalendáriumainkról azok tartalmát 
részletező egyedi adatlapok készültek. A fel
dolgozás - az OSzK nyilvántartását felhasz
nálva - nyelvek és nyomdák (kiadók) szerint 
folyt. Dukkon Ágnes végezte az 1711 előtti 
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kalendáriumok feldolgozását, Szili Katalin Spai-
ser pozsonyi magyar nyelvű kalendáriumait, 
Nagy László a győri latin és magyar, továbbá a 
nagyszombati latin nyelvű kalendáriumokat ír
ta le. Az anyagiakat az Irodalomtudományi In
tézet biztosította. A kezdeményező Gyenis Vil
mos halálával (1980) a munka abbamaradt, azt 
az 1980-as évek első felében az Irodalomtu
dományi Intézet próbálta feléleszteni. Ekkor 
Kovács Zsuzsa a komáromi és kolozsvári magyar 
nyelvű kalendáriumokról készített adatlapokat, 
Tóth Judit pedig a debreceni könyvtárakban 
őrzöttekről. Az adatlapok tervezett összesítésé
re nem került sor. 

Megjelent viszont a mai Szlovákia területén 
nyomtatott régi kalendáriumokat leíró kötet. 
(Bibliográfia slovenskych a inorecovych kalen-
dárov, 1701-1965. Zostavili Mária KIPSOVÁ, 
Tatiana VANŐOVÁ, Zelmíra GESKOVÁ. Martin, 
Matica slovenská, 1984. 823 1., 411.) A vaskos 
kiadványban Debrecenben őrzött példányokat 
is figyelembe vettek. Az évenkénti leírások 
visszaadják a címlapon olvasható szöveget, meg
adják a méretet és terjedelmet. A címlapon 
jelöltön túl tartalmi részletezést nem találunk a 
kötetben. 

Érdeklődéssel vettük kézbe a Kossuth La
jos Tudományegyetem Könyvtárának soro
zatában megjelent kiadványt, amely a debre
ceni könyvtárak állományában fennmaradt 
115 magyar és latin nyelvű, 17-18. századi 
kalendárium részletező leírását közli. A nagy 
akríbiával készített munka önálló egységként 
tűnteti fel a kalendáriumokban önálló „cím
mel" ellátott részeket (a terjedelmet ívjelek-
kel megadva). Alcímeket is találunk néha, fő
leg a prognosztikon, a méltóságjegyzék, egé
szen kivételesen történeti források és irodal
mi művek számbavételénél. A megjegyzés 
rovat a leírt példány egyedi sajátosságairól 
(állapot, possessor, bejegyzések...) ad szá
mot. Nyolcféle mutató zárja a kötetet. 

Régi kalendáriumaink saját önmeghatározá
suk szerint időt mutató és múlató könyvecskék. 
A mutatáshoz tartozott a naptár-rész és általá
ban a prognosztikon is. Az időmúlatást kalen
dáriumtípusonként más-más toldalékösszeállí

tás szolgálta. A kalendáriumokban jelen vol
tak/lehettek praktikus tudnivalók (vásárjegyzé
kek, postajáratok, kapuzárások, parasztregulák, 
névtárak), történeti ismeretek (magyar krónika, 
elmúlt- és egykorú események leírásai), orvosi 
és nevelési tanácsok, gazdasági kérdések és 
egyéb ház körül szükséges tudnivalók, továbbá 
irodalmi és azzal érintkező műfajok (versek, 
anekdoták, találós kérdések, mesék, elbeszélé
sek, históriai leírások). A gyakorlati ismereteket 
és szórakoztatást biztosító kalendárium-tolda
lékok miatt különösen érdemes odafigyelni 
kalendáriumaink tartalmára. Az 1970-es évek 
végén végzett feltárások szükség esetén rész
letezték a fejezeteket. Például az anekdoták, 
adomák mindig egyedi címet kaptak, az ösz-
szefúggő leírások pedig (ha a címből nem nem 
volt egyértelmű azok tartalma) rövid jellem
zést. 

A Debrecenben őrzött kalendáriumokat le
író kötetben célszerű lett volna egyértelművé 
tenni a kalendárium fogalmát. A nem latin és 
magyar nyelvű kalendáriumokról említés sem 
történik. Német nyelvűeket őriznek az Egye
temi Könyvtárban is és a Református Nagy
könyvtárban is. (DEK: 728.669, Best gestellter 
Crackauer Schreib-Calender auf... 7730, Ofen, 
Nottenstein; 728.312, Alt und neuer Schreib-
Kalender auf... 1798, Schemnitz, Schultzer. -
Ref.: A 1510, Preßburger Finger-Kalender auf 
... 1785, Preßburg, Landerer.) Ezek formájuk
ban is, tartalmukban is a latin és magyar nyel
vű hazai kalendáriumainkhoz kapcsolhatók, 
ráadásul magyarországi nyomtatványok, indo
kolatlan róluk hallgatni. 

A felvett tételek között nagyon jelentős tar
talmi és formai különbségek akadnak. Nem 
szerencsés, hogy az 1626-ra nyomtatott lőcsei 
kalendáriumnak 1909-es sor- és betűhű kiadása 
bekerült az eredeti példányokat leíró számsor
ba (6. és 73. tétel). Ugyanígy Lugossy József 
jegyzetei az 1733. évre nyomtatott lőcsei ka
lendáriumról (78. tétel). A szokásostól eltérő 
kalendáriumfajták besorolása magyarázatot 
igényelne. Az „időket mutató és múlató" funk
ció különleges fajtájának tekinthető a napon
kénti imákat tartalmazó, bár önmagát kalendá-
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riumnak nevező kötet (43. tétel), vagy Kis 
János versfordításgyűjteménye, amelyet naptár 
elébekötésével tettek kelendőbbé (Kalendá-
riom és Sebbe való könyv, 113. tétel). A 18. 
századból tetszés szerint lehetett volna hasonló 
kiadványokat találni még. Például a század leg
elterjedtebb latin nyelvű imakönyvét, az Offi
cium RákóczianumoX, amelynek Debrecenben 
is több kiadását őrzik. 

Megint más a funkciója a címtáraknak. Van
nak a kötetben egyházi névtárak (egri scheme-
tizmus, 94. és 115. tétel), egyetemi címtárak 
(Buda, 1779-re, 44. tétel; Bécs, 1693-ra, 11. 
tétel) és világi méltóságokat is felsorolók {Ve-
tus et nóvum calendarium, Nóvum calenda
rium, Annus a nativitate ... sok tétel; Magyar 
Almának, 68. tétel). Ezek egy része sem felel 
meg a szűkebb értelemben vett kalendárium
fogalomnak. 

Részben a meghatározás, a pontos fogalmi 
kijelölés elmaradásával magyarázható, hogy pél
dául a DEK állományából szerepel a kötetben 
a Magyar Almának (1796-ra), a Nagykönyvtár 
1794-re nyomtatott példánya (A 6077) azonban 
hiányzik. A Calendarium oeconomicum perpe
tuum kassai kiadása bekerült a leírások közé 
(82. tétel), a Nagykönyvtárban őrzött győri ki
adás (1753-ra, P 1529) kimaradt. A magyar
országi névtárak sok tétellel vannak jelen a 
kötetben, a Kolozsvárott nyomtatott erdélyi 
(1796-ra, Nagykönyvtár, A 465) kívül rekedt 
azon; az egri egyházmegyei schematizmus két 
kiadását talán a címben található calendarium 
szó miatt találhatjuk a leírtak közt, a többi 
schematizmus említetlen maradt. 

Az Országos Széchényi Könyvtár központi 
nyilvántartása szerint - és ténylegesen is - a 
leírtnál több kalendárium található Debrecen
ben. Például a Nagykönyvtárban 28 tételt (24 
évre) őriznek az 1759-1797 közötti évek győri 
magyar nyelvű kalendáriumaiból. Mindössze 
öt tétel feldolgozását találjuk meg a kötetben. 
1979-ben az OSzK győri kalendárium-sorát (hét 
leírással) a Nagykönyvtár állományából egé
szítettük ki. 

A kalendáriumok részletező feldolgozása 
során D. Tóth Judit a tipografízálást követte és 

ez nem mindig esik egybe a tényleges tartalmi 
határokkal. A megjelent kötet szerkesztetlen-
nek tűnik a sok aláhúzott részcím és a közöttük 
lévő üres sorok monotonsága miatt. Ráadásul a 
szűkre szabott előszó kevés segítséget nyújt a 
kötet használójának. Nem tudjuk meg, hogy mi 
a különbség az aláhúzott és dőlt betűs részcí
mek között. Dőlt betűkkel a külön ívjellel kez
dődő, külön címlappal ellátott, azaz más mó
don is terjeszthető méltóságjegyzékek címle
írásai állnak. Egyébként a méltóságjegyzékek 
részletezései a kötetnek körülbelül egyharmad 
részét töltik ki. Nemcsak a sok ismétlődés 
miatt volt indokolatlan e terjedelemnövelő 
részletezés, hanem azért is, mert teljes kalendá
riumok esetében a külön cím (a kalendárium 
címlapján is jelezve) egyértelművé teszi e rész 
tartalmát, a további alcímek címként való sze
repeltetése felesleges. Gyakran találkozunk ez
zel szemben olyan tartalmi egységeket jelölő 
címekkel, amelyek önmagukban értelmezhetet
lenek. Nézzük erre példaként a 15. tételt. Fel
jegyzések (a terjedelem alapján ítélve ez vá
sárjegyzék), /745 (az évszám mögött talán az 
elmúlt esztendő eseményeit összegző „történt 
dolgok"-ról lehet olvasni), Archi-Episcopatus 
Strigoniensis, et Primas Regni (valószínűleg 
címlap nélküli névtár kezdete). Aki nem fog
lalkozott régi kalendáriumokkal, nem tudna 
mögöttes tartalmakat feltételezni. 

Folytassuk a sort azzal, hogy minek a rész
letezését hiányoljuk. A nagyszombati latin 
nyelvű kalendáriumok az 1740-es években vá
logatott ószövetségi történeteket közöltek. To
vábbi cím a leírásokban: pl. Narratio LXXX-
LXXXI-LXXXII. Ebből nem tudjuk meg, hogy 
melyik történetek kerülnek elő (14. és 16. té
tel). De ugyanígy jó lett volna közelebbit ol
vasni az alábbiakról: Furtsa kalendáriomi 
matériák (70. tétel), Az olvasók kedvéért való 
históriátska (75. tétel), Furtsa történetek (107. 
tétel), Mulatságos történetek (87. és 101. té
tel), Világi história (99. tétel), Jeles emlegeté
sek (105. tétel), Idő-töltés, vagyis tréfás törté
netek (106. tétel). Jó megoldás a 23. és a 67. 
tételek részletezése, mert ott alcímeket ad a 
kalendárium is. Hogy a részletezés, vagy jel-
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lemzés mennyire fontos, példával illusztráljuk. 
Általában a megjelenés előtti év eseményeinek 
felirata szokott lenni a „történt dolgok". Az 53. 
tételben (győri, 1785. évre szóló kalendárium) 
a Történt dolgok cím alatt tíz anekdota áll. 
Csak érdekességként: ezek közül az első egy 
Debrecenben a karácsonyi hidegben mendikáló 
diákról szól. 

Nem következetes a magyar nyelvű hónap
versek feldolgozása. Előfordul, hogy a januári 
strófát közli (40, 58, 74, 107. tétel), gyakran 
csak jelzi (esetleg említés nélkül hagyja) a rig
musok meglétét vagy hiányát. Néhány esetben 
latin nyelvű hónapversekre is utal. Az RMNY 
gyakorlatát követve célszerű lett volna mindig 
közölni a naptárversek januári kezdősorait. 

A terjedelem jelölésében a kalendáriumok 
formátumát ívrét méretben és nem a gerincen 
mért centiméterrel kellett volna megadni. Néha 
gondot okoz a kollacionálás (pl. 11. tétel). A 20. 
tételben a vásárjegyzék és a magyar krónika 
(emlékezetes dolgok) címei kontaminálódhat-
tak, valószínűleg a vásárjegyzék terjedelem
adata maradt el. A 98. tételből az E és F ívek 
egy részén a leírásból kihagyott Világi história 
cím alatt 19 anekdota áll. A szakirodalom alap
ján fel lehetett volna oldani Spaiser 1780 kö
rüli kalendáriumaiban a monogrammokat, a 
budai egyetem professzorainak, Katona István
nak, Horváth Ker. Jánosnak, Halitzky András 
Frigyesnek kezdőbetűit (46, [49], 54. és 56. té
tel). A 113. tétel versfordításait Kis János ké
szítette, a Magyar Almának (68. tétel) szerzője 
Decsy Sámuel. Itt-ott sajtóhibák, tévesztések is 
előfordulnak. Nincs pl. Benedik, Benedek vagy 
Benedick Mihály nevű kiadó, hanem Benedict 
Mihály. 

A figyelmes olvasó sok érdekességet felfe
dezhet a leírásokban. Miközben nehezményezi, 
hogy gyakran csak annyi szerepel a naptár-rész
nél, vagy a megjegyzés rovatban, hogy kézírá
sos bejegyzés, az 1772. és 1775. évi győri ka
lendáriumokból (90. és 36. tétel) kétszer illetve 
háromszor bejegyzett strófák közzétételét ol
vasva elgondolkozik azon, hogy azok a naptár 
használatának évében, vagy később kerülhet
tek-e a kalendáriumokba, s vajon azonos kéz 

írásai-e. Mert közülük egyik, a „Keresztények 
sírjatok" kezdetű, Faludi Ferenc versének meg
jelenés előtti elterjedtségére nyújthat újabb 
adalékot. 

A kötetet és a fentebb leírtakat 17-18. szá
zadi művelődéstörténettel foglalkozó kutatóink 
figyelmébe ajánljuk. A tömegkiadványnak szá
mító kalendáriumok alapos tartalmi feltárása és 
a feltárások közzététele fontos feladat, mert, 
miként azt Edvi Illés a reformkor elején meg
fogalmazta: „a kalendáriom nem kicsiny rubri
ka literarúránkban". 

SZELESTEI N . LÁSZLÓ 

Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Fe
rences Könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980-
1985. Budapest - Kolozsvár, 1999. Balassi 
Kiadó, Polis Könyvkiadó. 247 1., 83 kép. 

Egy könyvtár kincse az írott és nyomtatott 
könyvanyag. Itt is erről van szó, bár egyszerre 
többről és kevesebbről. Többről, mert egy kö
zépkori könyvtár elveszettnek hitt legértéke
sebb darabjai újra megtalálásáról, s kevesebb
ről, mert csak ezekről, s nem a könyvtár teljes 
állományáról. Igaz, egészen speciális helyzet
nek és esetnek vagyunk tanúi. A csíksomlyói 
Ferences Könyvtárban ugyanis nagyon kevés 
könyv van ma. Könyveiket 1961-ben a csíksze
redai Csíki Székely Múzeumba szállították, 
majd 1978-ban az újabb kori könyveket a csík
szeredai Megyei Könyvtárba. Régi könyveiket 
és kézirataikat, köztük ezeket az újra megta-
láltakat, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum 
kezeli és teszi hozzáférhetővé a kutatás számá
ra. Egy nyugat-európai embernek mindez bizo
nyára nehezen követhető. Közép- és Kelet-Eu
rópában azonban a történelem sok furcsaságot 
szült. A II. világháborút követően a csíksom
lyói ferencesek könyveit lelkiismeretes és bátor 
muzeológusok mentették meg többször is, de 
1961-ben, 1980-ban és 1985-ben hathatósan. 

A Ferences rend romániai feloszlatása után 
1951-ben a szerzeteseket összegyűjtötték és in
ternálták. A csíksomlyói államosított kolostor 



112 Szemle 

épületében a kutatók külön engedéllyel hasz
nálhatták a zárt és lényegében halott könyvtá
rat, mígnem párthatározatra a könyveket a ma
rosvásárhelyi könyvtárakba akarták elszállítani 
és szétosztani. 1961-ben a csíkszeredai Csíki 
Székely Múzeum akkori vezetőinek sikerült el
érni, hogy a csíksomlyói könyvanyagot a szom
szédos Csíkszeredába, hozzájuk vigyék. A mú
zeumiak jól érveltek, amikor műemléknek te
kintették a csíksomlyói kolostort és könyvtárát, 
mert így tőlük telhetően gondját tudták viselni. 
A történelmet is emberek csinálják, s néhány 
okos és jó ember, nemtől és nemzetiségi ho
vatartozástól függetlenül, csodát tehet. 

A csíksomlyói Ferences Könyvtár anyaga 
ma legalább három helyen van. (De van, és az 
eredeti helyhez közel!) 

A ferencesek Erdélyben az 1241-42-es első, 
„nagy" tatárjárás után telepedtek meg. A csík
somlyói ferences templom és kolostor alapítása 
nagy valószínűséggel Hunyadi János nevéhez 
fűződik. Első említése 1444-ből való, IV. Jenő 
pápa hétévi búcsút engedélyezett nekik, ekkor 
szó esett a templom felszereléséről és könyvei
ről is. A kolostor könyvtára tehát nem tartozik 
a nagyon korai alapítások közé, nem is veteke
dett soha a legnagyobb magyar kolostori könyv
tárak gazdagságával, mégis az egyik legértéke
sebb, mert Erdélyben ez az egyetlen középkori 
katolikus könyvtár, amely túlélte a reformációt 
(és aztán még egyet s mást). Művelődéstörté
neti jelentőségét növeli, hogy a csíksomlyói 
könyvtár saját régi állományán kívül több meg
szűnt, magyarországi és erdélyi rendház - do
monkos, ferences, karthauzi, pálos - középkori 
eredetű köteteit is megszerezte és megőrizte. 
A kutatók tudták mindezt, a szakirodalom fog
lalkozott a csíksomlyói könyvtár anyagával, a 
19. század második felétől sokan keresték fel. 

Amikor tehát 1961-ben a csíksomlyói ko
lostor könyveit átszállították a csíkszeredai 
Csíki Székely Múzeumba, a korábbi kutatások, 
cikkek, leltárak alapján tudták, hogy nem ke
rült minden oda. A szakirodalomban is számon 
tartott ősnyomtatványok nagyobb része, a leg
értékesebb kéziratok (15-16. századi kódexek, 
Kájoni-kéziratok, csíksomlyói iskoladrámák) 

hiányoztak. Ezek kerültek elő 1980-ban és 
1985-ben ! 

Nincs könyvtáros és muzeológus, aki az el
veszett tárgyakat illetően ne reménykedne, 
hogy még előkerülnek. (Kétségbeesett bizako
dással szoktuk mondogatni a könyvtárban, 
hogy anyag nem vész el, csak lappang.) Zak
latottabb időkben és vidékeken az értékek lap
pangása kitervezett elrejtés következménye is 
lehet. 1980. augusztus 22-én a csíksomlyói ko
lostor-templom Mária szobrának talapzatában, 
javítás során az asztalosok rátaláltak a lappan
gó könyvek egy részére - j ó állapotban. A könyv 
szerzője már ennél az első leletegyüttesnél is 
részt vett a müvek azonosításában és leltározásá
ban. Ezt követően a többi könyvet már keresték 
a ferencesek a csíkszeredai muzeológusokkal 
karöltve, jó szándéktól vezetve, de félig-med
dig magánakcióként, főleg tudományos elkö
telezettségből. Feltételezték, hogy azokat is a 
kolostoron belül rejthették el. 1985 áprilisában 
a kolostor refektóriumának egyik elfalazott ab
lakmélyedésében (a refektórium akkoriban a 
16-os számú iskolához tartozott, s ők is ebéd
lőnek használták), falkutatás és falbontás után 
meglelték a keresett könyveket és kéziratokat -
siralmas állapotban. A csíkszeredai Múzeum 
részéről a szerző volt jelen, ezt követően az ő 
sorsa a könyvlelet kétségbeejtő állapotánál is 
rosszabbra fordult. Aki valamennyire is tájéko
zott a romániai rendszerváltást közvetlenül 
megelőző néhány év Ceaúsescu-féle terrorjá
ról, az elképzelheti, hogy a román hatóságok 
hogyan léptek fel egy állami alkalmazásban 
lévő muzeológussal szemben, aki értékek után 
kutat, s ráadásul meg is találja. Muckenhaupt 
Erzsébet erről csak annyit ír könyvében, hogy 
inkább felejteni akarja az ezzel kapcsolatos 
eseményeket. 

Az 1985-ös könyvleletből a nedvesség miatt 
vegyileg és biológiailag súlyosan károsodott, 
penészes könyveket restaurálás céljából a bu
karesti Nemzeti Könyvtárba, továbbá a jászvá
sári, nagyszebeni, craiovai és temesvári restau
rátorműhelyekbe vitték. A bukaresti Nemzeti 
Könyvtár ingyen végezte el az irdatlan restau
rálási munkát, a többiért Hargita megye fíze-
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tett. Az utóbbi években a csíkszeredai Múze
umban is rendeztek be restaurátorműhelyt, s 
tizenöt kötet helyreállításán most már ott dol
goznak. 

A könyv a könyvtörténeti részből és a két 
Adattárból: I. (1980) és II. (1985) áll. A Füg
gelékbe került a felhasznált irodalom, a rövi
dítések és képek jegyzéke, valamint a mutatók: 
név-, posszesszor-, helynév- és címmutató. 

Az 1980-as könyvlelet, e könyvben az Adat
tár I., 50 kéziratot és 12 nyomtatványt foglal 
magában. A kéziratokat, amennyire lehet, idő
rendbe sorolva tárgyalja Muckenhaupt. Ezek a 
csíksomlyói könyvtár legértékesebb darabjai, 
pl. Graduale, Nocturnale, Psalterium, Cantio-
nale, négy kéziratos Kájoni-mű: Kalendárium, 
Herbarium, Hymnarium és az ún. Fekete könyv 
(az erdélyi custodia története), a csíksomlyói 
Péter-Pál plébániatemplom első domus história 
kézirata, a Salvator kápolna capitalis pénzéről 
való registruma és társulati albumok. Tehát mind 
a kolostor működésével kapcsolatos, helyben 
készült, de legalábbis erdélyi kéziratos köny
vek. Aztán, amint a szerző oly szépen írja, „a 
Boldogasszony-szobor védelmébe helyezték a 
csíksomlyói iskoladrámákat is". A 'Liber typo-
graphiae Conventus Csik Somlyoviensis' az 
1676-ban alapított nyomda és könyvkötőmű
hely bevételi és kiadási naplója. A 12 nyomtat
vány közül öt csíksomlyói. Két köteg levéltári 
irat, és a sokoldalú tudós ferences, Kájoni 
János 185*138 mm nagyságú pergamenlapra, 
1673-ban festett portréja is előkerült a szobor 
talapzatából. Olvasva ezeket, szükségtelen a 
magyarázat, hogy micsoda eszmei értéket je
lentenek e művek. Önmagukért beszélnek! 

Az 1985-ös könyvlelet első felmérése után 
123 kötetet és a csíksomlyói orgona innen elő
került feliratát vették leltárba. A könyvekből 
33 darab menthetetlennek bizonyult. Az Adat
tár II-ben 88 kötetben összesen 111 mű van 
felvéve: 84 ősnyomtatvány, tíz XVI, századi, 
nyolc XVII. századi nyomtatvány és kilenc 
kézirat. E kéziratok közül öt Kájoni János 
munkája(!). Erdélyben a II. világháborúig a 
csíksomlyói ferences kolostor rendelkezett az 
egyik legnagyobb ősnyomtatvány-gyüjtemény-

nyel. Ezek az ősnyomtatványok főleg a teoló
gia tárgyköréből valók, s látszik, hogy gyakor
lati célt szolgáltak a kolostorban. Sokuknál 
vagy a posszesszor bejegyzés, vagy a magyar
országi, egykorú kötés bizonyítja a korai ma
gyar, illetve erdélyi használatot. Külön na
gyobb, alfejezetekre tagolt rész foglalkozik a 
tulajdonos bejegyzésekkel. Ezek rendkívül ér
dekesek és sokrétűek: szólnak pestisjárványról, 
peres ügyekről, tartalmaznak nyelvemlék ér
tékű magyar glosszákat, némelyek művészet
történeti vonatkozásúak, pl. a torjai Apor-kúria 
falfestményeiről, stb. A történeti leírás majd
nem felét a könyvkötésekről szóló beszámoló 
teszi ki. Az örvendetes, hogy sok egykorú, 
eredeti kötés fennmaradt, mégha olykor töre
dékesen is, de talán itt mégsem indokolt ösz-
szefoglalni a gótikus és reneszánsz kötések ál
talános tudnivalóit. Annál izgalmasabb a 'Ma
gyarországi és erdélyi kötések' alfejezet, amely
ben 12 vélhetően hazai gótikus kötésről sze
rezhetünk tudomást. A magyar kötéstörténet 
egy új fejezete, az erdélyi gótikus kötések kü
lönböző (kolostori) műhelyeinek tevékenysége 
látszik kibontakozni. De a reneszánsz kötések 
és a későbbiek között is vannak újonnan felfe
dezett erdélyi készítésűek. A XVII. századból 
Kájoni János és a csíksomlyói könyvkötőmű
hely tevékenysége nagyon fontos. Nehézzé te
szi az olvasást, hogy a szerző sok analógiát hoz 
a 'saját' kötések meghatározásának bizonyítá
sára más könyvtárakból, s az olvasó egy idő 
után elveszti a fonalat, hogy miről is van szó. 
Az érvelésnek ez a módja egy disszertációban 
helyes volna így, de egy könyv főszövegében 
elegendő lett volna a végeredmény közlése. 
Lábjegyzetben és nem szövegbe ágyazva, ha
nem egyenlőségjel után, tételesen felsorolva az 
azonosságokat, talán jobb megoldás lett volna. 
Ennek a résznek a fejezetekre bontása is prob
lémás: a 'Gótikus kötések' 'Könyvkötő műhe
lyek' c. alfejezetében olvashatunk a külföldi, 
német, osztrák, morva stb. könyvkötő-műhe
lyek gótikus kötéseiről, majd az 'Átmeneti 
gótikus-reneszánsz stílus' után következnek a 
'Magyarországi és erdélyi kötések', s ennek al
fejezetei: 'Gótikus kötések', 'Reneszánsz köté-
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sek', 'XVII-XIX. századi kötések'. Vagyis a 
'Gótikus kötések' és a 'Magyarországi és erdé
lyi kötések' egyenrangú fejezet, holott a logikai 
besorolás alapja nem ugyanaz. Gótikus, rene
szánsz és 'XVII-XIX. századi kötések' mint 
egyenrangú fejezetek kellettek volna, s ezeken 
belül tagolni magyar, ül. erdélyiekre és külföldi
ekre a kötés csoportokat, valamint szólni az 
egyelőre meghatározhatatlanokról, amelyeket vi
szont stílus szerint be tudott sorolni a kellő hely
re a szerző. (Egy kicsit a posszesszorok fejezet 
tagolásával is hasonló gondom van.) A kötések 
azonosításával, a bejegyzések kiolvasásával és 
értelmezésével járó munka és türelem azonban 
minden elismerést megérdemel. Példás. 

Az adattár tételeinek szerkezete: jelzet, a 
könyv vagy kézirat bibliográfiai adatai, nyelve, 
terjedelme, a hiányok feltüntetése, a szöveg dí
szítettsége, a bejegyzések, kötésleírás, mérete, 
datálása és lokalizálása (ha lehetséges), kéz
iratok esetében a tartalom részletes közlése, 
végül irodalmi hivatkozás, ősnyomtatványok
nál természetesen az általánosan kötelező ka
talógusok száma. Közli, ha a kötéstáblából 
kéziratos vagy nyomtatott töredéket emeltek ki. 
E téren is jelentős felfedezések történtek ! 

Szerencsére sok az illusztráció. Jó minősé
gűek, mind a feketék, mind a színesek. A kötet 
végén találhatók. Az nem a szerző hibája, hogy 
mire végigolvastam a könyvet, kiestek a kép
táblák. A Függelék első alfejezete az 'Iroda
lom'. Sajnos általában hiányzik a sorozatok meg
jelölése, például Csapodi 1973/2 (az MTAK 
Kézirattárának katalógusai 5.), vagy Koroknay 
1973 (Művészettörténeti füzetek 6.), Schunke 
és Schunke-Rabenau (Beiträge zur Inkunabel
kunde, dritte Folge 7, illetve 10.) stb. A 41. ol
dal 105. lábjegyzetéhez hiányzik az Troda-
lom'-ban a hivatkozás feloldása, bizonyára 
Soltész Zoltánné: XVI. századi könyvgyűjtők 
kötetei a gyöngyösi műemlékkönyvtár antikva-
gyűjteményében. OSZK Évkönyv 1965-66. 
Bp. 1968-ban megjelent cikkéről van szó; Mazal 
1997 is sorozat, de nagyobb baj, hogy a cím 
rossz, helyesen: Einbandkunde. Die Geschich
te des Bucheinbandes; a három kötetes Hel-
wignél csak oldalszámot találunk, hiányzik a 

kötetszám a lábjegyzetekben; 'Jacobus de Vo-
ragine'-nál nincs alcím a könyvön, de tekintve, 
hogy ez csak válogatás, és a mű eredeti nyelve 
latin, nem lehet elhagyni, hogy „Válogatta, az 
előszót, a jegyzeteket és mutatókat írta Madas 
Edit", valamint a fordítók közül legalább az 
első kettőt stb. jelezni kell; egyébként megjele
nési helyéül sem adható meg Békéscsaba (ahol 
nyomták), hanem Budapest, annál is inkább, 
mivel az egyik legpatinásabb kiadónál, a Heli
konnál jelent meg. (A kiadók mindenütt hiá
nyoznak.) Egy-két szóhasználat hibás, például 
a 'tükör' nem használható a kötéstábla 'közép
mező' kifejezése helyett, mert a tükör az elő-
és háttábla belső oldalát jelenti; egy könyvnek 
elő- és háttáblája van és nem két kötéstáblája 
(37. p.); a vaknyomásos eljárás nem a „mele
gített szerszámok bőrbe történő nyomása" mi
att vaknyomás (56. p.), hanem mert nincs 
festve vagy aranyozva. (Ezt a szerző tudja, az 
olvasók közül nem tudja mindenki.) Nem va
gyok biztos, hogy a bukaresti Nemzeti 
Könyvtárban a törékenyebb lapokat tényleg 
'fátyollal' erősítették-e meg (89. p.), vagy ja
pánpapírral, mert két sorral lejjebb japánpapír
ról is szó esik. (Lehet.) Az Adattár I. 5 A V 
1/5248 tételének gyönyörű kötése e kötet bo
rítóján látható, a hivatkozott 81. kép ennek 
csak a metszése. Egy-két kötés kép a fején áll, 
pl. a 75. Jó lett volna, ha az 1. képet a kolostor 
alaprajzával a szokásos észak-déli függőleges 
irányban és nem 45°-kal elfordítva közlik. 
Ezek nem a szerzőn múltak. 

Mégis a lényeg, az Adattár adatai szinte kifo
gástalanok, és mint már korábban mondtam, ez a 
könyv aszkétikus munkát követelt. Bárcsak sok 
ilyen könyves szakember volna itthon és Erdély
ben, mert ha magyar földön ilyen kevés könyves 
emlék maradt fenn, akkor százszoros energiával 
kell kibányászni minden kis pergamen- és papír
darabot a viharos múltból. Erre az áldozatos 
munkára mutatott most példát Muckenhaupt 
Erzsébet. - Az előszót az Erdélyi Múzeum-
Egyesület elnöke, a Magyar Tudományos Aka
démia kültagja, Benkő Samu írta. 

ROZSOND AI MARIANNE 
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Rózsa György: Grafikatörténeti tanulmá
nyok. Fejezetek a magyar vonatkozású gra
fikai ábrázolások múltjából. Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1998. 165 1., 193 kép közlésével. /Mű
vészettörténeti füzetek, 25./ 

A kiadvány az alábbi három tanulmányt és 
azok képmellékleteit tartalmazza: „A Thuró-
czy-krónika illusztrációnak forrásai és a közép
kori magyar királyok ikonográfiája", „Zeller 
Sebestyén" és „Binder János Fülöp". A Thuró-
czy-krónika fametszeteit a szerző a középkori 
uralkodóképmások legfontosabb magyarorszá
gi sorozatait áttekintve elemzi. Szól az ábrá
zolás előzményeiről, a Képes Krónika miniatú-
ráiról, majd a reneszánsz korban kialakult 
portré-sorozatokról. Áttekinti a Thuróczy-kró-
nika brünni és augsburgi kiadásának történetét 
és fametszetes ábrázolástípusait (uralkodókép
mások, címerképek, történeti jelentek). Rész
letes összehasonlító elemzést olvashatunk az 
augsburgi kiadás illusztrációiról és azok forrás
vidékéről, mindenütt gondosan mérlegelve az 
esetleges magyarországi előképek lehetőségét. 
Csak kivételesen fordul elő eredetileg is a ma
gyar történelem ábrázolására készült képtípus. 
A Thuróczy-krónika két kiadásának képei más 
jellegűek, mint a Képes Krónikáéi. A brünni 
kiadásban fellelhető az uralkodó rangjára utaló 
kompozíció (Attila képe az első, Mátyásé, mint 
„secundus Attiláé" az utolsó), az augsburgiban 
már nincs jelen. A Képes Krónikában az Anjou
ház uralkodásának jogszerűségét bizonyították 
az illusztrációk is. A képsorok utóéletének 
vizsgálata során szó esik a Nádasdy Ferenc ál
tal 1664-ben kiadott Mausoleum illusztrációi
ról, azok jellemzőiről és korábbi (17. század 
eleji) keletkezésükről, a képeket megrendelő 
Ferencffy Lőrinc kancelláriai titkár szerepéről, 
az ekkor már meglévő konkrét hazai ikonográ
fiái hagyomány jelenlétéről. A tanulmányt a 
brünni és augsburgi kiadások 42 ill. 66 famet
szetének pontos leírása zárja. 

A következő két tanulmány a 18. század két 
legjelentősebb magyarországi rézmetszőjének 
működését és műveit tekinti át. Az önmagát 
többször kamarai rézmetszőnek feltűntető Zel

ler Sebestyén a 18. század közepét követően 
sok építészeti rajz- és térképmásolatot készí
tett, kamarai tisztviselők megrendelésit teljesí
tette. Legtöbb műve nyugat-magyarországi vo
natkozású szakrális jellegű grafika. Műveinek 
a kötetben közölt katalógusa 140 tételes, ebből 
datált rézmetszet 95, datálatlan rézmetszet 27, 
rajzmásolat 18. Binder János Fülöp (11811) 
volt a 18-19. század fordulójának legtöbbet 
foglalkoztatott hazai grafikusa. Sok nyomdai 
megrendelést kapott (pl. a Budára költözött 
Egyetemi Nyomdától), rengeteg szakrális il
lusztrációt készített. Binder körül már önálló 
hazai rézmetsző műhely alakult ki. Eddig 388 
rézmetsztét vette számba a kutatás. Közülük 
datált 304, datálatlan 72, a Binder-műhelyben 
keletkezett 12. 

A műmellékleten található képek (a Thuró
czy-krónika illusztrációihoz hasonlító anyag is) 
a Művészettörténeti füzetektől megszokottan jó 
minőségűek. A három tanulmány (a szükséges 
változtatásokkal), továbbá a 193 képről készí
tettjegyzék németül is olvasható a kötetben. 

SZELESTEIN. LÁSZLÓ 

A magyarországi latinság szótára/Lexi-
con latinitatis medii aevi Hungáriáé. V. Ké
szült a Magyar Tudományos Akadémia Ókor
tudományi Tanszékcsoportjában. Szerkesztő 
bizottság elnöke HARMATTA János. Kiadásra 
előkészítette SzovÁK Kornél. Bp., Argumen
tum Könyvkiadó, 1999. 465 1. 

A középkori magyarországi latinság szótá
rának immár ötödik kötete látott napvilágot. Ez 
már önmagában is nagy jelentőségű esemény, 
hiszen a hazai mediévisztika meghatározó vál
lalkozásáról van szó. Azon lehet vitatkozni, 
hogy a Középkori Latin Szótárbizottság 1934. 
január 20-i alakuló ülése óta eltelt időszakhoz, 
az azóta elkészült 750 ezer cédulához képest 
lassan vagy gyorsan készülnek a kötetek. Min
denesetre tény, hogy a szótár füzeteinek illetve 
köteteinek megjelenése 1987-tel megkezdő
dött, s azóta az ABC nem elhanyagolható ré-
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szenek szóanyaga megjelent (1991, 1992, 1993), 
kezdetben az Akadémiai Kiadónál, majd a har
madik kötettől az Argumentum Kiadónál. 

A szóanyag gyűjtése természetesen nem le
zárt folyamat, hiszen - örvendetes módon - fo
lyamatosan jelennek meg újabb és újabb szö
vegkiadások, oklevél-regeszta kötetek, amelyek 
bővítik, pontosítják egyes szavak értelmezését, 
legkorábbi előfordulásait. Erről tanúskodnak a 
kötetek elé helyezett források rövidítésjegyzé
keinek bővítései, így jelen kötet figyelembe 
veszi már a szegedi mediévisztikai műhelyben 
kiadott Anjou-kori okmánytár köteteit, a legko
rábbi magyarországi oklevelek kritikai kiadását 
Győrffy György szerkesztésében, az Erdélyi 
Okmánytár 1997-ben megjelent első kötetét, a 
Zsigmond-kori oklevéltár Borsa Iván gondozá
sában kiadott köteteit, hogy csak néhányat em
lítsünk a legjelentősebb gyarapodásból. 

A kötet szóanyaga első pillantásra látszólag 
érdektelenebb a többi kötetnél, tekintettel az 
„i"-s prepozíciók súlyára („in" 92-110. lap, 
„inter" 326-328. lap), de terjedelménél fogva 
tartogat bőven érdekességet, új jelentésválto
zatokat. Jogtörténeti szempontból különösen ta
nulságos a „iudex, ius" és szócsaládjának alapos 
feldolgozása (418-662. lapok). A kötet gya
korlati hasznával akkor jövünk tisztába, amikor 
összevetjük a többi Magyarországon kiadott 
latin szótár szóanyagával, amelyeket mennyi
ségileg és minőségileg (feldolgozás alapossá
ga, jelentésváltozatok azonosítása) messze fe
lülmúl. Ötletszerűen válogatva a következő 
példákkal kívánjuk állításunkat igazolni: „in
testatus" -qui testamentum non fecit, „aki nem 
készített végrendeletet" 30 soros szócikk, 
1237-től 11 példával szövegkörnyezetében il
lusztrálva jelentését, s a példák száma értelem
szerűen gyarapítható lenne a kifejezés jogi 
fontossága miatt. Bartal Antal magyar és német 
modern reprintben hozzáférhető kitűnő szótára 
nem ismeri, noha hozza ilyen jelentését Finály 
Henrik szótára, hiszen Cicerónál való előfor
dulása miatt a klasszikus latin szótárak általá
ban tartalmazzák. 

Az „incattus" -in causam attractus 'alperes' 
alakot megtaláljuk Bartal szótárában is, ahol 

azonban elegánsan csak Hajnik klasszikus per
jogi munkájára találunk utalást. Az új szótár 
azzal szemben 6 soros szócikkében három elő
fordulását olvashatjuk. Az előbbi példával szem
ben az „indagare" - investigare, 'felkutat, für
kész'jelentését 17 sorban, 1236-tól kezdődően 
8 példával illusztrálja az új szótár, míg Bartal 
említetlenül hagyja. Hasonló a helyzet - s az 
ilyen típusú példákat hosszan lehetne sorolni - , 
amikor Bartal szótárában hiányzik a kötetben 
előforduló szóalak, mint az „induspes" 'tolvaj, 
gazember' esetében is megállapítható. 

A problémák és kérdések alapvetően a cé
dulák forrásául szolgáló nyomtatott kiadások 
forráskezelési gyakorlatával kapcsolatosak. Ma
gában állónak tűnik az „inspeculor" - specula-
ri, 'kémlel, fürkész' jelentése, ami a Hazai Ok
mánytár (VI, 153.) István ifjabb király Sándor 
szabolcsi ispánnak szóló 1268-as oklevelén 
alapul: „Precertis (!) mortis eventibus se pone-
bat inspeculandis seu conzandis et aliis insur-
gentibus nobis viriliter", vö. RA II/l, 40. Az 
„inspeculor" értelmezésében segít V. István if
jabb király egy 1267-es oklevele „...idem End
re cum ad conzas (?) et ad explorandum misse-
remus..." (RA II/l, 47.). A mondatszerkezet 
helyesen minden bizonnyal V. István ifjabb 
király Sándor szabolcsi ispánnak adott okleve
lében olvasható (RA II/l, 36.): „...quod pre 
ceteris mortis eventibus se posuisset in spe-
culandis et aliis eidem domino Stephano duci 
insurgentibus viriliter et potenter...". 

A mondat és az „inspeculor" problémás 
volta megmutatkozott utóbbi oklevélnek 1992-
ben megjelent modern magyar fordításában 
{Középkori históriák oklevelekben, Nr. 28., 61. 
lap), ahol is a következőt találjuk: „...férfiasan 
és bátran halálos veszedelemnek tette ki magát 
István úr őrzésében, s mindazokkal szemben, 
akik István herceg úr ellenében felkeltek..." 
A fordítás ezen a ponton egyébként megkérdő
jelezhető, hiszen az ispán a halálos veszede
lemnek akkor tette ki magát, amikor felderítette, 
szemmel tartotta az István herceg úr ellen fel-
lázadtakat. Ha ez így van, akkor nem létezik az 
„inspeculor" alak, legalábbis a hivatkozott ki
adás alapján. Az első két, éppen a „speculor"-
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ra vonatkozó gyanús „conza/conzare" (talán 
egy velencei nyelvjárásbeli „conzar", 'meg
őriz', esetleg átvitt értelemben 'helybenhagy, 
ellátja a baját' jelentésű kifejezést tartalmazó 
oklevél közül az egyik egyébként is kétes hi
telű, s ha hiteles is, szövege akkor is másolási 
hibákkal terhes átírás. Aki persze forgatta már 
Fejér György oklevélkiadásait, az éppen jelen 
szótár anyaggyűjtőinek és szerkesztőinek lele
ményét és kritikai érzékét fogja dicsérni, hogy 
a feltűnően egyenetlen oklevélkiadásokat oly 
biztos kézzel kezelték, s ilyen jellegű problé
más helyek alig fordulnak elő. 

Remélhető, hogy a magyarországi köz- és 
szakkönyvtárak egyre bővebb körében tudato
sul, hogy polcaikon ott a helye a középkori 
szótár köteteinek, amivel hatszáz év hazai latin 
irodalmának szóanyagát tehetik hozzáférhetővé 
a kutatók, egyetemisták, helytörténészek vagy 
éppen a középiskolai tanárok számára. Öröm
mel lehet látni, hogy lassan a nyugat-európai 
egyetemi könyvtárak polcain is feltűnik, ami 
érthető is, hiszen nemzetközi összehasonlítás
ban is a legjobb szótárak közé sorolható, terje
delmében, részletességében és munkamódsze
rében is a kitűnő lengyel középlatin szótárhoz 
hasonlítható. A kötet - esetleges - jövőbeni 
CD-ROM változata sem fogja veszélyeztetni az 
eddig megjelent nyomtatott kiadások létjogosult
ságát, sokkal inkább egymásnak fognak reklámot 
csinálni. A kötet szinte kifogástalan nyomdai 
kiállításáért köszönet illeti a szerkesztőt s a tudo
mányos vállalkozást felkaroló, pártoló kiadót. 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

Erdész Ádám: Kner Albert: Könyvművé
szet, reklám, látványtervezés. Gyomaendrőd, 
1999. 1111. /Kner Nyomdaipari Múzeum Füze
tei, 31./ 

A Kner név hallatán művészi kivitelű köny
vekre gondolunk, hiszen a modern könyvmű
vészet fogalma szinte összeforrt a gyomai Kner 
Nyomda nevével. Ebből a nyomdából indult 
Kner Izidor hatodik gyermeke, Albert, aki a 

mesterség minden fortélyát kitanulva, a rek
lámgrafikán át eljutott az amerikai csomago
lástechnika forradalmasításáig, a családi vállal
kozástól a világ egyik legnagyobb vállalatáig. 
Életét a könyv írója Jellegzetesen amerikai 
sikertörténetnek" nevezi, s életrajzában végig
kíséri a legkisebb Kner-fiú útját a családi mű
helytől a chicagói CCA (Container Corpora
tion of America) Tervezési Laboratóriumáig, 
amelynek az Államok szerte elismert vezetője, 
a csomagolásipar megújítója lett. 

A szerző mintegy 100 oldalon keresztül 7 
fejezetre bontva, csevegő stílusban, fotókkal 
illusztrálva tárja elénk Kner Albert életének fő 
állomásait, a háttérben felvázolva a család rö
vid történetét, bepillantást adva a 20. század 
első felének nyomdai és kiadói világába, 
amelyben az 1882-es alapítású gyomai nyom
da, a „dualizmus kori Magyarország legkorsze
rűbb vidéki nyomdája" később kiadó is, tekin
télyt vívott ki. Többször utal a gondosan ápolt 
„eredetmítoszra", amelynek formálása és to
vábbvitele az utódoknak is szívügye volt. A ko
rabeli polgári társadalomban a gyerekek termé
szetes módon folytatták a családi hagyományt, 
Imre a legidősebb testvér már 13 évesen inas
kodott és 17 évesen művezető volt, s Albert 
példaképe. Ő taníttatta öccsét és Erzsébet hú
gát. Öccséhez írt levélrészletekből árad a kor 
hangulata, a polgári élet szigora, következetes
sége, a tudás és tanulás szeretete. Imre a legki
tűnőbb tanárokhoz küldi öccsét, hogy a „könyv
készítés" minden területén képzett legyen. A Pesti 
Örkényi Műteremtől Bécsen át a lipcsei könyv
művészeti főiskoláig vezet a tanulás útja, ott
honi gyakorlatokkal megszakítva. Kner Imre 
ennél többet nem nyújthatott öccsének, aki ta
nulmányai végeztével sokoldalúan képzett nyom
dász, könyvtervező és grafikus lett. 

Erdész Ádám könyvéből a két Kner-testvér 
emberi arca is kirajzolódik, Imre a szisztemati
kus, szorgalmas, szigorú életvitelű nyomdatu
lajdonos és Albert a minden újra nyitott, kí
sérletező zseni. Útjaik nem véletlenül válnak 
el, de Albert soha nem lett hűtlen a kis gyomai 
műhelyhez. Nagyívű pályáját a pesti Glóbusnál 
kezdi, majd a temesvári Helicont fejleszti fel, s 
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visszatérve Pestre, 1927-ben a Hungária Hír
lapnyomda Rt. művészeti vezetője. A reklám 
érdekli, szerinte a jó grafikus „tömegpszicho
lógus" is, ez a gondolat már előrevetíti ameri
kai pályafutását. Személyiségét saját tervezésű 
ex librise is tükrözi: fiatal siető férfi, két keze 
tele lapokkal, tervekkel, s ahogy előrelép 1-2 
lap kihull a kezéből. Ilyennek mutatja be élet
rajzírója is: sok területet átfogó, reformer egyé
niség, ahol megfordult, mindenhol újított va
lamit. 

1931-ben a párizsi nemzetközi könyvművé
szeti kiállításon nagy sikert arat. Harminc 
évesen mindent tud a szakmáról, a fametszettől 
a reklámgrafikáig, fotómontázsig. 

Szüksége is volt sokrétű tudására, újrakezdő 
természetére, munkabírására, hiszen 40 évesen 
valóban mindent elölről kellett kezdenie, új 
hazában. Nem kísérletező kedvvel indult fele
ségével és két kis gyermekével, hanem az éle
tüket féltette, amikor 1940 tavaszán hajóra 
szállt. Előtte megtanult angolul és mintakollek
ciókat készített, doboz- és játékterveket. Chi
cagóban új és színes elképzelései megnyitották 
számára a CCA csomagolástechnikai vállalat 
kapuit. Megszerette a szabad Amerikát, ez de
rül ki a levélidézetekből. 1940-ben egy raktári 
„konyhaasztal" mellett kezdte, amelytől tehet
sége rövid idő alatt a cég vezetői közé emelte. 
Itt a valóságban is kipróbálhatta a tömegpszi
chológus-reklámgrafikus elméletét. A tervezési 
labort számára hozták létre. Szabadon kísérle
tezhetett a fogyasztói viselkedéssel, 1955-ben 
már 155 fő segíti munkáját. Észrevette, hogy a 
csomagolás adja el a terméket, összhangba 
hozta az árut a vásárlókkal, művészetté emelte 
az addig egyhangú és egyszínű barna csomago
lást. Színes, ötletes, az árukhoz szabott „öltö
zékkel" forradalmasította az amerikai piacot. 
Amerika-szerte előadásokat tartott és publikált. 

A sikertörténet tragikus oldala, hogy itthon 
maradt családtagjai közül többen nem élték túl 
a második világháborút. Erzsébet húgát át tud
ta segíteni Amerikába. 1964-ben nyugdíjba vo
nult, s vele lezárult az amerikai látványtervezés 
első nagy korszaka. 1974-ben még hazalátogat, 
s rá két évre végleg eltávozott. Életrajzírója 

méltán helyezi őt a Kner-életmű nagy egyéni
ségeinek sorába. Fia folytatta a hagyományt, a 
Packing Design c. lap művészeti igazgatója
ként. A legkisebb Kner-fiú élete nemcsak szak
mabelieknek, hanem a könyvkészítés iránt 
érdeklődőknek is tartalmas, érdekes olvas
mány, amelyet családi és könyvművészeti fo
tók egészítenek ki. 

MUTH ÁGOTA GIZELLA 

Scherer, Eugen: Ferenc Pulszky 1814-1897. 
Eine politische Biographie des 19. Jahrhun
derts. Wien, 1999. Ungarisches Nationalmu
seum-Ungarisches Kulturinstitut Collegium 
Hungaricum, 28 1. 

A hetvenötödik születésnapját ünneplő bé
csi Magyar Kulturális Intézet az osztrák-ma
gyar kapcsolatokat és önnön múltját, jelenét és 
jövőjét tervező aktusait bemutató értekezlet 
mellett kiállítással ünnepelte önmagát, még
hozzá a Basics Beatrix és Szabó Júlia megter-
vezte-kivitelezte Pulszky-emlékkiállítással. En
nek kísérőjéül született meg a Csúri Károly 
igazgató előszavával és Eugen Scherer tanul
mányával gazdag kötet, amely a kétnyelvű, 
legalább két kultúra és több nyelv élményével 
pályára bocsátott Pulszky Ferenc életútját/pá
lyája emlékezetét körvonalazza. 

Ami szempontunkból talán a leglényege
sebbnek tetszik: Pulszky annak a generációnak 
sokoldalú reprezentánsa, amely megtette az 
utat a némileg még dilettáns műveltség-gya
rapítástól a szakmailag kompetens értelmiségi 
lét és magatartás között. Kiemelendőnek tet
szik ebben a vonatkozásban részint a műgyűj
tő-eszmény változása a XIX. század közepének 
Magyarországában, részint tevékenysége a 
Nemzeti Múzeum élén. Ezt a tevékenységet 
(1869-től nyugdíjazásáig, 1894-ig töltötte be) 
- mint a kísérő tanulmány pontosan állítja - a 
Londonban előadott, a kiállításokra vonatkozó 
modern „filozófia" jellemzi, amelynek része 
nemcsak jelentékeny gyűjtemények megvásár
lása, hanem (talán még fontosabbnak tetszik) 
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szakképzett személyzet alkalmazása és szak
könyvtár kiépítése. Igaz, kora ifjúkori műgyűjtő 
munkálkodása még nagybátyjának „felügye
lete" alatt indult. Fejérváry Gábor jól képviselte 
a lelkes, ügybuzgó, jó ízlésű, kora átlagművelt
sége fölé emelkedő utazó és így a helyszíneken 
is vizsgálódó magyar nemesembert. Ám a mű
gyűjtésnek, az intézményszervezésnek elméleti 
alapokra helyezése, ennek következtében egy 
széles nemzeti művelődési programba illeszté
se már Pulszkyék nemzedékének, köztük az 
íróként, politikusként is nevet szerzett Pulszky 
Ferencnek viszonylag kevesebbet hangsúlyo
zott, ám a jövőben monografikus feldolgozást 
igénylő érdeme. Nyilván az előbb nagybátyjá
val tett itáliai, majd az 1836-os nyugat-európai 
utazás nemcsak az európai életmód, hanem an
nak szerves részeként a tudományszervezés
műveltséggyarapítás terén is számottevő Pulszky 
pályáján, majd az emigráció éveiben, szükség
ből erényt kovácsolva, alaposabban megismer
kedhetett a „Nyugat" vívmányaival e téren. így 
1869-ben (számolva a hazai, szűkebb lehető
ségekkel) felkészülten foglalta el a Nemzeti 
Múzeum igazgatói székét. A Pulszky-kiállítás, 
ez a füzet nem utolsósorban azért jelentős, 
mivel ráirányítja a figyelmet a kiegyezés utá
ni magyar művelődéstörténet/intézménytörté
net hiányaira. Berlász Jenő magisztrális mo
nográfiája 1867-ig tárgyalja az Országos Szé
chényi Könyvtár történetét. A monográfia kö
vetkező kötete egyelőre várat magára, jóllehet 
előtanulmányokkal már rendelkezünk. Ugyan
csak kívánatos volna (felhasználva Kabdebó 
Tamás idevonatkozó kutatásait) Pulszky Fe
renc nem egyetlen diszciplínához fűződő élet
művének szintén monografikus bemutatása, 
amelyet egyszerre könnyít és nehezít meg, 
hogy önéletrajza kijelölni látszik a kutatás „fő" 
vonalait. Ám Pulszky sokfelé irányuló érdek
lődése (amelyről Mikszáth Kálmán írt igen 
tanulságosan), figyelmének megosztottsága a 
tudományágak között, kapcsolatrendszerének 
változatossága és nem utolsósorban a Csúri 
által emlegetett kétnyelvűség, illetőleg kettős 
kulturáltság mindenekelőtt korrajzi háttér föl
vázolását igényli, esettanulmányként is segíthe

ti a XIX. század magyar (művelődéstörténeté
nek jobb és pontosabb értését. A magyar mű
gyűjtés- és intézménytörténet viszonylag keve
sek által müveit diszciplína, de a Pulszky-kiállí
tás is jelzi (és e brosúra ebben megerősít), hogy 
nem kerülhető meg a hívebb múltismeret szem
pontjából. A Nemzeti Múzeum ügye mindig is 
közügy volt, a szakkönyvtári munkálkodás nélkül 
a szakképzett értelmiség megteremtődése nem 
képzelhető el. Mindkét részterületen Pulszky 
hozzájárulása elsőrendű fontosságú. 

FRIED ISTVÁN 

Strelka, Vojtech - Saktorová, Helena -
Komorová, Klára: Tlace 16. storocia v 
trnavsky knizniciach. H. n. [Martin], Matica 
Slovenská, 1998. 151 1. /Generálny katalóg 
Tlaöí 16. storoöia zachoványch na území Slo
venská. Zväzok IX. b./ 

Az itt megnevezett három szerző közül ket
ten, Komorová és Saktorová reprezentatív kö
tetben dolgozták fel a szlovákiai piarista rend
házak könyvtáraiban ránk maradt 16. századi 
könyveket. Az 1997-ben megjelent műben össze
sen 1861 darab 16. századi nyomtatvány bib
liográfiai adatait közölték. Ebben a kisterjedel
mű könyvben mindössze 207 darab Nagyszom
batban található 16. századi mű kapott helyet. 

Kniznica Spolku sv. Vojtecha anyaga több 
kisebb könyvtár egyesítése után duzzadt olyan 
méretűvé, amely már fontos kutatási bázist 
jelenthetett. Anton Bernolák, Gejza Navratil, a 
katolikus teológiai könyvtár, Hadrián Radvani 
valamint a Frantisek Strelka gyűjteményeiből 
jött létre a katalogizált nagyszombati könyvtár. 
Azonban a kötet munkatársai feldolgozták még 
a Szent Miklós egyházközség könyvtárát is, 
amelyben két inkunabulum és huszonöt 16. 
századi nyomtatvány is található. De ebben a 
könyvtárban is megtalálhatók még az eszter
gomi káptalan, a nagyszombati szent Mihály 
egyházközség, a nagyszombati jezsuiták novi-
ciátusának, nemesi kollégiumának, Szabó Pál 
kanonoknak, Frantisek Pribely, Stefan Neméé-
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kai prépostoknak, Perényi Imre püspöknek, 
FrantiSek Augustin Oéovsky prépostnak vala
mint Alojz Zelliger történész prépostnak a köny
vei is. A szerző-hármas feldolgozta a nagyszom
bati kerületi levéltár könyvtárának valamint Nyu
gat-Szlovákia nagyszombati múzeuma könyvtá
rának 16. századi gyűjteményét is. 

Módszerét tekintve ebben a kötetben is 
ugyanúgy dolgoztak a bibliográfusok, mint a 
piarista könyvtárak antikváinak kiadott kataló
gusában. Minden könyvnek kiírtak a teljes címét, 
terjedelmét, méretét, jelezték azt, ha bármilyen 
illusztráció található a számba vett kötetben, 
felsorolták az esetleges adományozók, a dedi-
kátorok és címzettek neveit, a kötés jellegzetes 
vonásait, a könyv provenienciáját azaz az egy
kori könyvadományozók és a megajándéko
zottak vagy a vásárlók nevét. S végül minden 
könyvnek megadták a bibliográfiáját, azaz azt, 
hogy melyik könyvészeti szakkönyv hol szá
mol be erről a kiadványról. Az előbbihez vi
szonyítva ebben a kisebb kötetben a mutatók 
bizonyos tekintetben módosultak. A névmuta
tók között külön fejezetet kaptak az előszavak 
íróinak és a könyv címzettjeinek a nevei is. 
Külön mutatóban szedték betűrendbe a nyom
dák, nyomdászok neveit is. Ezt egy kronoló
giai, majd posszesszor-mutató követi. 

Egynéhány könyv posszesszora talán még a 
családkutatók, esetleg az irodalomtörténészek fi
gyelmét is felkeltheti. Claude Paradin és Gabriel 
Simeon 1562-ben Antwerpenben Christophor 
Plantinus nyomdájában kiadott könyve (147. sz.) 
a Balassi-család tulajdonában is volt. A posz-
szesszorok között találunk egy bejegyzést Gyar
mati Balassa Ferenctől 1570-ből. 1656-ban Gyar
mati Balassa Pálé volt a kötet, 1634-ben Gyar
mati Balassa Bálint comes és fizikus tulajdonába 
került, majd 1662-ben Gyarmathi Balassa Gab
riel Grazban jegyezte be a könyvbe a nevét. 

A nyelvi regiszter segítségével bukkantunk 
néhány magyar nyelvű könyvre is. A 24-es 
tételszám alatt Bornemisza Péter prédikációi 
(Detrekő 1584), 112. tétel alatt a Pécsi Lukács 
által lefordított 1589-re kiadott kalendáriumot, 
113. szám alatt ugyancsak a Pécsi Lukács for
dította 1595-ös kalendáriumot találtuk. A 176. 

tétel alatt Telegdi Miklós vasárnapi és ünnep
napi prédikációinak (Nagyszombat 1578) cím
lapja olvasható. A raktári mutatóból az derít
hető ki, hogy a katalogizált könyveket melyik 
nagyszombati könyvtárban találjuk. 

Ez a kötet is igyekszik a címlapon talált szö
veget eredeti állapotában visszaadni. Azaz a rö
vidített szavakat eredeti és a rövidítést jelző for
májában jelentették meg megnehezítve ezzel a 
kutatók és a könyvtárosok munkáját. Azt gon
dolom, hogy ennél a katalógusnál, mint a pia
rista antikva katalógusnál érdemes lett volna a 
szerzőknek a rövidítéseket feloldani, ezzel is se
gítve azokat, akik ezt a müvet haszonnal akarják 
majd forgatni, használni. A 2. számú tétel alatt 
Albertus Magnus Opus tripartitum profundissi-
mum című munkája leírását olvashatjuk számta
lan rövidítéssel, mint például Theologorü, scrip-
torib, omnib, supersubstátiali, ho°. stb. Ezeket a 
rövidített szavakat a következőképpen kellett 
volna feloldaniuk: Theologorum, scriptoribus, 
omnibus supersubstantiali, hoc. A magyaror
szági gyakorlat szerint sohasem kell az átírásnál 
a paleográfiai hűségre törekedni, az olvasót és az 
ilyen rövidítéstípusokat nem ismerő kutatót 
nincs értelme ezzel is terhelni. Ha semmi másért, 
már a szövegkiadás problematikájának megtár
gyalása kedvéért is érdemes lenne egy nemzet
közi textológiai megbeszélést tartani és a kiala
kított gyakorlatot figyelembe venni. 

Arra is törekedtek a kiadók, hogy a kiadvány 
esztétikai tekintetben is élményt nyújtson olva
sójának. A szerzők betűrendjében következik 
egymás után a 16. századi nyomtatványok leírása 
s minden betűkezdéshez kerestek megfelelő 
iniciálét. Minden kezdőbetűt külön lapon kezd
tek, s ha emiatt bármelyik oldal félbemaradt, a 
kínálkozó helyre egy oda megfelelő könyvdíszt, 
metszetet nyomtattak. Kár, hogy ezeknek az esz
tétikai értékű és célú metszeteknek az eredeti 
helyét a kötet szerzői nem adják meg. Nyilván 
örömmel veszi a kutató kezébe ezt a kötetet, 
hiszen nemcsak megbízható, precíz filológiai 
munkával kiadott, hanem esztétikai tekintetben 
is hibátlan művet tanulmányozhat. 
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