
FEJEZETEK A Z  EROTIKUS IRODALOM  
b i b l i o f i l i Aj A b ó l  ÉS BIBLIOGRÁFIÁJÁBÓL

I.
C TAV E U zanne, a bibliofiliának ez a kiváltságos szak* 
értője, Caprices d ’un Bibliophile című munkájában új 
m űkifejezéssel gyarapította szókincsünket: az „eroto*
bibliomane“snal, értve rajta a könyveknek azt a fajta 
rajongóját, aki elsősorban és m indenekfölött — olykor 
pedig csakis — erotikus és pornográfikus munkák gyüj; 
tésében éli ki bibliofil hajlandóságait.

A  könyvgyüjtőnek ez a tipusa kétségtelenül nemzetközi: Japánban 
éppen úgy akad belőle, mint Magyarországon. A  gyűjtésnek ez a speciális 
módja igazán nincsen bizonyos fajhoz, nemzethez, országhoz kötve, vala* 
m ennyie bőségesen szolgáltatja az „erotobibliomane“sok példáit.

A  szigorú moralista netalán hajlandó volna arra, hogy az erotikus és 
pornográfikus munkák gyűjtését csakis egy indítóokra vezesse vissza: úgy» 
nevezett szennyes motivumokra. Ezt tette például — egész könyvet szén* 
telve a kérdésnek, még pedig szatirikusán ostorozó könyvet — egy S a t u  
ricus Sculptor álnév alá rejtőzött James C aulfield  nevű angol író, aki 
1814íben m egjelent Chalcographimaniatj&ban „szemérmetlen bandát” emle? 
get, amely nagy összegeket pazarol tisztességtelen könyvekre és arc» 
pirító rajzokra.

Caulfield nyilvánvalóan az ilyfajta gyűjtőkkel kapcsolatban semmi 
másra nem gondolt, mint arra, hogy az erotikumok gyűjtése a sexualitás 
kielégítésének körébe tartozik. Képmutatás volna tagadni, hogy olykor ez 
a motívum is nem érvényesül. D e ezt nem vonva kétségbe, mindenképen 
óvakodni kell a könnyűnek könnyű, de igazságtalannak is igazságtalan 
általánosítástól. A z erotikumok gyűjtőinek, az Uzanne elkeresztelte „eroto* 
bibliomane“íoknak hosszú sorában olyan sok a kitűnő egyéniség, akinek 
gyüjtőszenvedélyét lehetetlenség volna elsősorban vagy csakis sexuális 
okokra visszavezetni, olyan sok a kiváló tudós is, hogy más, jobban helyt* 
álló magyarázathoz kell folyamodnunk. Ez a magyarázat pedig kétágú: 
az egyik inkább külsőséges, a másik érdemlegesebb, amaz a ritkasági, emez 
az irodalom*, művelődés? és erkölcstörténeti, lélektani és orvostudományi 
szempont. Bizonyos, hogy éppen a leghíresebb erotikumok legelső kiadá* 
sai m eglehetősen kis példányszámban jelentek meg, sokszor nem is nyil* 
vánosan, hanem csupán titokban. Gyakran már a sajtó alól kikerülésük 
pillanatában a „rarissima" közé tartoztak, később pedig — olykor a ható* 
sági üldözésnek, amely néha m egsemm isítő eljárásba csúcsosodott ki, szin* 
tén nagy része volt benne — annyira eltűntek, hogy jóformán alig maradt 
példány belőlük. (A  világirodalom egyik leghíresebb erotikumának, John 
Cleland.- Memoirs of a W om an of Pleasure című regényének legelső ki* 
adása például, amely 1749*ben látott nagyvilágot Londonban. 1888?ig teljes; 
séggel ismeretlen volt, olyannyira, hogy még a londoni British Muséum  
sem  tudott róla és az erotikus irodalom legjártasabb, szinte mindentudó 
szakértői is hiába törték magukat utána, egyetlenegy példányára sem síké* 
rült ráakadniok.) Érthető tehát, hogy a ritkaságokat kedvelő bibliofilek 
szívesen fordulnak a felé a terület felé, ahol a buzgó keresést olykor uni* 
kumok meglelése is jutalmazhatja.

Ez azonban, mint említettük, nem mellőzendő, de inkább külsőleges 
szempont. A  fontosabb, mert érdemleges szem pont az, hogy az erotikus
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irodalom — ezúttal teljesen figyelmen kívül hagyva esetleges szépirodalmi 
kvalitásait — nemcsak a legjobb, hanem olykor még alantasabb képvise? 
lőiben is tagadhatatlan értéket jelent az egészséges és a beteg emberi 
lélek, a fénnyel és árnyékkal, tisztasággal és salakkal, renddel és káosszal 
teljes emberi élet mindennél alaposabb, hézagtalanabb, élesebb körvonalú 
és mélyebbre ható megismerésének szempontjából. A  sok klasszikus tanú 
közül például Goethének, Schillernek, Schopenhauernek is ez volt a fel* 
fogása.

A  kultúrtörténetíró nem mondhat le a művelődéstörténetnek azokról a 
bőséges forrásairól, amelyeket az erotikus irodalom kínál. A z irodalom; 
történet írója — T a in e  is példa rá angol irodalom történetében — nem meU 
lőzheti ezeket a moralista részéről csakis m egvetéssel sújtott területeket. 
A nemi életet akár lélektani, akár orvosi szempontból tanulmányozó 
sexuologus gyakran áthatolhatatlan sötétségben botorkálna, ha nem gyuj? 
tanának neki titkokat föltáró és utakat földerítő világosságot az erotikus 
irodalom standard work?jai. Vannak erotikus memoárok, amelyek a lég* 
nehezebben m egszerezhető, legértékesebb tudást, az emberismeretet job= 
bán, nyomatékosabban, szem léltetőbben közvetítik, akár a legvastagabb 
„szakmunkák".

A  leghíresebb erotikumgyüjtők — sok följegyzett nyilatkozatuk erre 
vall — mindig tudatában voltak annak, hogy nemcsak „erkölcstelen műve* 
ket“ halmoznak fel, nemcsak lakat alatt őrzendő kuriózumokat, a könyv? 
piacról letűnt ritkaságokat rejtegetnek, hanem a tudás fájának zsenge 
gyomrokban veszedelm et okozó, de felnőtt lelkek számára dús tartalmú 
érett gyümölcseit is.

II.
A z erotikus bibliofilia terén Európában nem Franciaország, mint néhol 

olvashatni, hanem Anglia vezet a XIX. század folyamán. Erre vonatko? 
zóan meggyőző adatokkal szolgál a dr. Eugen D ü h r e n  álnév mögé meg? 
búvó híres ném et sexuologusnak, Iwan BLocHsnak alapvető háromkötetes 
munkája: Das Geschlechtsleben in England m it besonderer Beziehung 
auf London. (Berlin, M. Lilienthal Verlag, 1903.). A  továbbiakban elsősor? 
bán a nemrég korán elhunyt tudós által páratlan lelem ényességgel és el 
nem lankadó buzgalommal összehordott anyagra támaszkodunk.

A z elmúlt század legnevesebb angol nemzetiségű „erotobiblioman“?jai 
kétségkívül: H a n k e y , C a m p b e l l , P o t t e r  és F r a x i .

Frederick H a n k e y  édesapja, sir Frederick Hankey, a jónszigetek angol 
kormányzója volt, édesanyja görög nő. Katonai pályára lépett, mint 
gárdakapitány vonult nyugalomba 1850?ben, majd Párizsba költözött és 
ott halt meg hirtelen 1882?ben. Hankey életm ódja egyáltalában nem felelt 
meg a hétköznapi polgári felfogásnak. Különc volt, nem is tagadta, nem 
is igyekezett m entegetni magát, sőt — mint meghitt barátai tudták — 
szinte büszkélkedett furcsaságaival. Hajnal előtt sohasem feküdt le, déli 
egy óra előtt sohsem hagyta el az ágyat. V endégeket este tíz óra előtt nem 
fogadott, akkor is csak könyvtárszobájában, mely ilyenkor ebédlőül is 
szolgált. Érdekes, hogy Hankey, akinek marquis de S a d e  volt — bibliofil 
szem pontból — egyik legkedveltebb írója, szőke hajával, kék szem ével és 
szinte nőies vonásaival, valamint egész alakjával meglepően em lékeztetett 
a Justine szerzőjének külsejéről ránkmaradt leírásokra.

Gyűjtem énye szám szerint nem volt nagy, de annál értékesebb. Rész? 
ben eredeti rajzokkal ékesített kiadatlan kéziratokból, részben a leghíre? 
sebb erotikus munkák editio princeps?eiből állott. A  stílszerű kötések vagy
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meglepő épségben lévő korabeli kötések voltak, vagy pedig Hankey tervei 
szerint a múlt századbeli legkülönb francia könyvkötőm esterek műhelyei* 
ben, legtöbbször TRAUTZíBAUZ0NNET»nál készültek.

Amikor Hankey meghalt, Roger P o r t a l is  báró nagyon meleghangú 
nekrológot írt róla a Société des A m is  des Livres  1883. évi „annuair"» 
jébe Trois bons livres címmel. Portalis báró azt állapítja meg Hankey 
gyűjteményéről, hogy valósággal példaadó volt a maga különös nemében. 
A  gyűjtem ényből három ritkábbnál»ritkább mű, „trois bons livres“ emel» 
kedik ki.

A z első Choderlos de Laclos Liaisons dangereuses-ének egy csodála
tosan szép példánya volt: velinpapiroson nyomatva, „avant la lettre*1 
képekkel, Monnet meg Marguerite G érard rézkarcaival és eredeti rajzai» 
val, Köhler készítette kék maroquin»kötésben. A  teljesen ép példány — 
az 1796. évi kétkötetes kiadás — eredetileg G ilbert de Pixérécourt gyüj» 
teményében volt, majd 1839»ben más kézbe jutott, később Armand B e r t i n  
tulajdonába került. Hankey — mint H. Cohen a Guide de l’amateur»ben 
megállapítja — a múlt század hatvanas éveinek végén vásárolta meg ezer» 
száz frankért D u r a n d  párizsi könyvkereskedőtől. Tíz évvel később már 
ennek az összegnek tízszeresét kínálta a munkáért egy másik párizsi 
könyvkereskedő, de Hankey — aki sohasem kereskedett könyveivel — 
visszautasította a kecsegtető ajánlatot.

A  második munka, amellyel Portalis báró eldicsekszik Hankey nekro
lógjában, egyetlen létező példány: L a  P o p e l i n i é r e  híres erotikumának, a 
Tableaux des moeurs de  femps»nak eredeti kézirata, MoNNET#nak tulaj» 
donított húsz, nagyrészt színes miniatűrrel. H ogy ez az unikum mekkora 
értéket képvisel gyűjtői körökben, arról bizonyságot tesz O ctave U z a n n e *  
nak az a följegyzése is, hogy Hankey halála után Charles C o u s in  párizsi 
gyűjtő húszezer frankot — az időtájt egész vagyont  képviselő summát!
— adott a páratlan kéziratért.

Portalis felsorolásában harmadik helyre került, de éppen úgy akár 
első helyre is kerülhetett volna, L a F o n t a in e  Contes*jainak 1746»ból való, 
Jean Louis G a ig n a t  megrendelésére velinpapiroson készült kéziratos, de a 
nyom tatott betűket utánzó másolata, amelyet gouache»miniatürök ékesí» 
tenek. A  két kötetre osztott munka páratlanul szép kék maroquin»bőr» 
kötése az idősebb D e r ö m e  mesterműve.

N em  annyira a bibliofilt, mint inkább a bibliográfust érdekelheti a 
Hankey könyvtárába került részletes katalógus, amelyet Bérard állított 
össze a világirodalom obszcén könyveiről és képeiről. Ezt a lajstromot 
sohasem nyomtatták ki. Mindig kéziratban maradt, egyetlenegy példány* 
bán és amikor szerzője meghalt, Hankey vásárolta meg, aki meghitt barát» 
jai részére hat pontos másolatot készíttetett Bérard lajstromáról („Cata» 
logue de D essins, Manuscrits et Livres qu’on est obligé de cacher: on 
logue de Dessins, Manuscrits et Livres qu’on est obligé de cacher: ou 
Bibliomane quelque peu Bibliographe11)-

Hankey éveken keresztül ábrándozott arról — barátainak gyakran 
em legette —, hogy maga részletes catalogue raisonné»t készít gyüjtemé» 
nyéről. A z erotikus bibliográfiának pótolhatatlan vesztesége, hogy ez a 
terv, amelynek megvalósításához egyszer»másszor hozzá is fogott Hankey, 
mindig csak jámbor szándék maradt.

Hankey levelezésében nem egyszer szerepel James C a m p b e l l , akinek 
sokat köszönhet az angol bibliográfia. A  Campbell név álnév, amely m ögött 
J. C. R e d d i e  neve rejtőzik. Ez a fáradhatatlan gyűjtő sohsem járt egye* 
temre, mégis tudás dolgában bátran fölvehette a versenyt diplomás embe=
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rekkel is. M int autodidakta elsajátította a latinon és a görögön kívül a 
francia, olasz és ném et nyelvet, aminek aztán nagy hasznát vette biblio* 
gráfiai tanulmányainak során.

A z erotikus irodalom ismeretében alig akadt valaki, aki túlszárnyalta 
volna. Ezen a téren otthon volt a múltban és a jelenben egyaránt. Ami 
erotikus újdonság bárhol bárminő nyelven is m egjelent, az kiterjedt 
nemzetközi összeköttetései útján a legrövidebb idő alatt tudomására 
jutott, úgyhogy mindjárt meg is szerezhette rendkívül nagy terjedelmű 
könyvtára számára. Minden egyes szerzem ényét könyvészetileg feldől* 
gozta, a fontosabb munkák régebbi kiadásai mellé m egszerezte az újab* 
bakat is, hogy betűről*betűre való összehasonlítás után pontosan megálla* 
pítsa az eltéréseket.

Míg Hankey nagy ügyet vetett könyveinek külső díszére is, — renge
teget áldozott a művészi kötésre — Campbellnek elsősorban a tartalom  
volt a fontos. Mint F r a x i megírja róla, úgyszólván filozófiai szem pontból 
gyűjtötte az erotikus irodalom termékeit, amelyekben szerinte legélesebb 
ben tükröződik az emberi term észet, minden legrejtettebb gyöngeségével 
egyetem ben.

Am int ő szerette igénybe venni idegen gyűjtők szívességét, — mások 
tulajdonában levő unikumokat a tulajdonos engedelm ével sajátkezűleg 
másolt le olykor! — maga is a m egtestesült előzékenység volt gyüjtőtársai 
iránt. Ha kölcsönkértek tőle akár ritka könyvet is, sohasem tudta az ilyen  
kérést megtagadni, bár nem egyszer m egesett vele, hogy kölcsönadott 
értékes munkák többé nem kerültek vissza hozzá.

Rendkívül sokrétű tudását sem tekintette féltékenyen a maga kin
csének. Bárki fordult hozzá felvilágosításért és útbaigazításért, nem része» 
sült visszautasításban. Ritkaságok fölkutatásában nem egyszer szolgált 
nemcsak ismerősöknek, hanem ismeretleneknek is hatásos és sikeres 
segítséggel.

Bár nevével önálló bibliográfiai munka nem került a könyvpiacra, 
közrem űködött több könyvészeti standard work létrejöttében. Biblio* 
graphical N o te s  címmel három vastag kéziratkötetben foglalta össze 
gyűjtői tapasztalatainak tanulságait és eredm ényeit. A z első és második 
kötet általánosságban foglalkozik az erotikus irodalommal, a harmadik 
pedig saját gyűjtem ényének illusztrált erotikus műveivel. Rövid idővel 
1872*ben bekövetkezett halála előtt a kéziratot átadta P is a n u s  FRAxisnak, 
aki a benne talált tömérdek adatot Catena librorum tacendorum  című 
munkájában értékesítette.

J. G ay híres és sokat idézett francia nyelvű bibliográfikus munkája 
(Bibliographie des ouvrages relatifs à l’Amour, aux Femmes, au Mariage 
et des Livres Facétieux, Pantagruéliques, Scatologiques, Satyriques), amely* 
nek 1871—73. m egjelent harmadik kiadása jóval teljesebb, mint az 
1897— 1900. kinyom atott negyedik kiadása, csonka maradt volna Camp* 

beli nélkül, aki G ay munkáját az angol erotikus irodalom főműveinek 
lajstromával egészítette ki. Gay egy régebbi, 1868*ban m egjelent művé* 
nek, az Iconographie des estam pes à sujets galants*nak számos adaléka 
is Campbell kutatásainak gyümölcse.

Erotikus könvvgyüjtői és bibliográfusi tevékenysége során Campbell 
maga is erotikus íróvá lett.

A  The Exquisité  című 1842—44. Londonban m egjelent erotikus folyó
irat számára novellákat írt, lefordította Andréa de N erciat francia író 
regényeit (Les Aphrodites, Felicia, Monrose), W . Dugdale londoni kiadós
nál pedig m egjelentette egy sebész „tapasztalatait" leíró obszcén regényét
14  ̂ 209



(The A m atory Expériences of a Surgeon, w ith Eight Coloured Plates. 
Printed fór the N ihilists. M oscow 1871). A z első, term észetesen nem  
Moszkvában, hanem Londonban nyom atott kiadás m indössze százötven  
példányban jelent meg, a későbbi utánnyom atok már jóval több példány
ban kerültek ki a sajtó alól.

Szintén nemcsak bibliofil, hanem erotikus író is volt W illiam S. 
P o t t e r . Ez a dúsgazdag gyűjtő, aki 1805«ben született és 1879?ben halt meg 
az olaszországi Catania*ban, a polgári életben kivitellel és behozatallal 
foglalkozó londoni nagykereskedő cég tulajdonosa volt. N agyszerűen értett 
az üzlethez, de éppen annyira a gyűjtéshez is. Beutazta jóformán az egész 
világot és még üzleti útjain is mindig akadt ideje arra is, hogy újabb meg 
újabb szerzem ényekkel gyarapítsa igen terjedelm es gyűjtem ényét, amely? 
ben válogatott erotikus könyveket, képeket, rézkarcokat, fotográfiákat 
halm ozott össze.

G yűjtem ényének jelentékeny része a szadisztikus irodalom körébe 
vág, am elyet maga P o t t e r  is The romance of Lust című, főképen flagelláns 
jelenetekben bővelkedő regénnyel gyarapított. Ez a regény a szerzőnek 
Japánban tett tanyulmányútja alatt készült. Indiában is hosszabb időt tök  
tött a dús hófehér hajával patriárka hatását keltő Potter, aki 1876sban 
barátai részére szám ozott példányokban kinyom atta útirajzait, amelyek 
elgondolkodtató adalékokat szolgáltatnak a nemi ösztönnek a kegyetlen- 
kedéssal való párosulásáról.

A  Potter-féle gyűjtem ény legkiválóbb és legritkább darabjai azonban 
nem könyvek, hanem képek voltak, B o u c h e r  tömérdek másolatban és 
reprodukcióban elterjedt ama műveinek eredetiei, am elyeket ez a kitűnő 
francia erotikus művész X V. Lajos megbízásából P o m p a d o u r  asszony 
részére festett és am elyeket utóbb XVI. Lajos „mint illetlenségeket11 eltá? 
volíttatott a Palais de l’Arsenal?ból.

Félszázad múlva meglehetősen kacskaringós utakon eljutottak ezek 
a mesterművek Potterhez. akinek halála után, Potter örököseinek révén, 
egy edinburghi könyvkereskedő közvetítésével egy amerikai gyűjtő vásá
rolta meg a képeket. Ez a gyűjtő azonban sohsem  láthatta meg szerze? 
m ényét. A  newyorki vámhivatalban fölbontották a képeket tartalmazó 
ládákat. Megbotránkoztak Boucher alkotásain, ismét becsomagolták őket 
és visszaküldték abba az angolországi kikötőbe, ahol a ládákat föladták 
N ew  Yorkba. A z angol hatóságok, nem törődve a képek ritka művészi 
becsével, szó nélkül m egsem m isítették az egész küldeményt.

Aki Potter hagyatékának erről a nem mindennapi balsorsáról részle
tesen megemlékezik, P is a n u s  F r a x i , nemcsak az angolországi erotikus biblio
filiának és bibliográfiának legjelentékenyebb képviselője, hanem Gustave 
B r u n e t , Roger P o r t a l is  báró, O ctave U z a n n e  és Eugen D ü h r e n  bizonyára 
jól m egfontolt és túlzásnak nem mondható megállapítása szerint ezen a 
dzsungelszerű területen talán minden korszak és minden nem zet lég? 
nagyobb szakértője.

P is a n u s  F r a x i (az apis és fraxinus szavakból alakított latin anagramma) 
álnév, amely A shbee nagykereskedőnek, a Charles Lavv & Co. londoni 
nagykereskedő cég főnökének nevét takarta. (Született 1834., meghalt 
1900.) Mint Potter, ő is nagyszerűen képviselte cégének kereskedelmi 
érdekeit és ő is gyakori utazásainak során nemcsak üzleteket kötött, 
hanem könyvgyüjtő hajlamait is igyekezett kielégíteni. M egfordult Euró* 
pának valamennyi fővárosában, ism ételten bejárta Észak* és Délamerikát, 
Tuniszt, Egyiptom ot, Indiát, Kínát és Japánt. Színes és szellem es útirajzai 
nyomtatásban is m egjelentek (A  Ride to Peking, London 1881: The M etró?
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polis of the Manchus, London 1882; Travels in Tunisia, London 1887; 
A Bibliography of Tunisia, London 1889). A z európai országok közül lég? 
jobban Spanyolországot kedvelte, amelynek nyelvében és irodalmában 
éppen úgy otthon volt, mint az angol nyelvben és irodalomban. Különösen 
sokat foglalkozott C e r v a n t e s j s z c I. Idevágó tanulmányainak gyümölcse 
leonography of Don Quixote  című műve (London 1895), amely a madridi 
spanyol királyi akadémia tagságát juttatta neki.

Pisanus Fraxi párját ritkító tudással, finomult ízléssel, rendkívül nagy 
anyagi eszközökkel és amellett szinte csodálatos szerencsével hordta 
össze hatalmas gyűjtem ényét, amely hosszú évekig Londonban, a Bedford 
Square?en levő házában volt elhelyezve, ahonnan aztán élete vége felé 
nagyrészt Hawkhurst?ben levő villájába szállította. Rendkívül élénk társas? 
életet élt és nagyon szívesen látta, ha klubtársai vagy azoknak a tudós> 
társaságoknak tagjai, amelyekbe ő is tartozott (Royal Society, Society of 
Antiquaries, Bibliographical Society, Ex Libris Society), fölkeresték feje? 
delmien berendezett lakásán és vele együtt, az ő szakavatott kalauzolása 
mellett, gyönyörködtek kincseiben. A  gyűjtem ény m egtekintését nem egy? 
szer fényes lakoma követte.

Európa és Amerika híres bibliofiljeivel állandó összeköttetésben volt 
Pisanus Fraxi. Szinte rejtélyés, hogy ennek a hihetetlenül elfoglalt ember* 
nek, aki cégének bonyolult ügyeit intézte, mindennap sportolt, klubokba 
járt, tudományos egyesületek ülésein résztvett, hogyan jutott ideje arra 
is — pedig mindig jutott —, hogy három világrészbe elágazó, soknyelvű  
levelezést folytasson gyűjtem ényének kiegészítése és gazdagítása érdeké? 
ben: bibliofilekkel, nyilvános könyvtárak vezetőivel, könyvkereskedőkkel, 
antikváriusokkal, írókkal, művészekkel, tudósokkal, tanácsokat kérve és 
adva, útbaigazítást keresve és nyújtva.

G yűjtése módját legtömörebben maga jellem ezte egy levélben, ame
lyet barátjának és utóbb lelkesedő hangú méltatójának, dr. Eugen D ü h r e n » 
nek írt kevéssel halála előtt. Elmondja ebben a levélben, hogy fűzött, körül 
nem vágott, tiszta borítékkal ellátott könyveket igyekezett megszerezni, 
amelyeket, az eredeti boríték gondos megóvása mellett, saját tervei sze? 
rint drága anyagba köttetett, sokszor pedig főképen előkelő francia művé? 
szék eredeti rajzaival ékesíttetett.

Két részből állott Pisanus Fraxi gyűjteménye: a legkisebb terjedelmű 
nem?erotikusból és a jóval terjedelmesebb erotikusból. A  nem?erotikus 
rész, mint B. H. G a u s s e r o n  Octave Uzanne Le Livre Modernetjének  az 
angolországi bibliofiliára vonatkozó fejezeteiben kiemeli, bővelkedett rit? 
kaságokban. Ezek közül is kim agasodott N i c h o l s  Literary A necdotes  
című kuriózum?gyüjteménye, amely kilenc kötetből állott eredetileg, de 
aztán ötezer arc? és tájkép beiktatása következtében R o g e r  d e  C o v e r l e y  
által pompásan bekötött harmincnégy kötetre dagadt. Fraxi a párizsi 
bibliofil társaság, a Société des Am is des Livres tagja volt és ebben a 
minőségében e nagyon exkluziv társaság igen mérsékelt példányszámban 
m egjelent luxuskiadványainak mind birtokába jutott. Fraxinak azonban 
még ezek a díszkiadások sem voltak eléggé ékesek. Jeles művészekkel, 
mint CHAuvETíval, Paul A vrilíM , SnERBORNínal külön az ő számára készí? 
tett tollrajzokkal és vízfestm ényekkel bővíttette a maga példányait. Párat* 
lan volt S a i n t e - B e u v e  Livre d.’Amour-ja. ugyanennek a nagy kritikusnak 
Portraits de Femmes?jával együvé kötve, páratlan azért, mert ez a pél? 
dány a szerzőnek kéziratos javításait tartalmazza. A  maga teljességében  
egyedülálló volt C e r v a n t e s  valamennyi művének, bármikor és bárhol meg
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jelent összes kiadásainak, valamint e munkák illusztrációinak hiánytalan 
gyűjtem énye.

A  nem?erotikus könyvgyűjtem ényt a képgyűjtem ény egészítette ki. 
A  legelőkelőbb angol és nem?angol festők és rajzolók műveinek ez a soro? 
zata — köztük C h o d o w ie c k i  rajzainak dús töm ege — Fraxi halála után 
végső rendelkezése alapján a N ational Gallery és a South Kensington  
Muséum tulajdonába ment át.

A  könyvtár java része erotikus munkákból állott, Eugen D ü h b e n , aki* 
nek szakértelm ét bajos volna elvitatni, azt állítja, hogy a világon sehol 
sem  voltak a tizennyolcadik és tizenkilencedik század angol erotikái ak? 
kora töm egben találhatók, mint Pisanus Fraxi könyvespolcain. A m it 
honfitársainak erotikus fantáziája irodalmi termékké alakított, azt ez a 
legelhagyottabb ösvényeket is fölkereső, legrejtettebb helyekre is el* 
jutó, legtitkosabb forrásokat is föltáró kutató mind megtalálta, olykor a 
legnagyobb nehézségekkel is dacolva m egszerezte, gyűjtem ényébe a 
kellő helyre beosztotta és beállította. A z angol erotikus irodalmat egyet» 
len bibliofil sem  gyűjtötte össze nagyobb teljességben. A  rarissima mel? 
lett az unikumok is — olyanok, am elyeket a legtájékozottabb szakértők  
is végképen elveszettnek hittek —  Fraxi csodálatos lelem ényessége és 
olykor esztendőkig tartó fáradozása útján előkerültek az ism eretlenség  
sötétségéből.

A z angol irodalom m ellett az idegen irodalmakat sem hanyagolta el az 
erotikának ez a, túlzás nélkül, valósággal polihisztora. G ustave B r u n e t  a 
francia erotikus irodalom legritkább kincseit is megtalálta a Bedford 
Square könyvesházában. A z idevágó óriási terjedelmű ném et irodalom? 
nak pedig alig volt olyan akár szerzőjénél, akár tartalmánál, akár 
ritkaságánál fogva értékes terméke, amely Fraxi bibliotékájában stíl» 
szerűen kötött és korszerűen illusztrált ép példányokban ne lett volna kép? 
viselve. A  nem könyveket élénkítő, hanem önálló erotikus képeknek  
szintén nem volt se szeri, se száma ennek a szó nem es értelmében „eroto? 
bibliomane?nak házában, aki elsősorban arra vetett ügyet, hogy ezek a 
képek és rajzok necsak erotikumot, hanem m űvészetet is jelentsenek.

Pisanus Fraxi akkor is figyelemre igen m éltó jelenség, ha csakis a 
tizenkilencedik század legkülönb angol bibliofilje lett volna. Jelentősége 
azonban még sokkal nagyobb méretűvé válik, ha tekintetbe vesszük, hogy  
nemcsak mintaszerű bibliofil volt, hanem biblofiliájának tudományos gyű# 
m ölcseit is learató és közkinccsé tevő, az erotika terén eddig senkitől fölül 
nem múlt legelsőrendű bibliográfus is.

Három bibliográfiai munkát tett közzé. Pompás kiállításuknál és csekély  
példányszámuknál fogva (250 példányos kiadások!) maguk is bibliofil ritka? 
ságok, dús tartalmuknál, alaposságuknál, föltétien megbízhatóságuknál, ér? 
tékes anyaguk feldolgozásának szigorú m ódszerességénél fogva pedig tudó? 
mányos szem pontból is mintaszerűek.

Időrendben az első munka címe: Index Librorum Prohibitorum, 
being N otes Bio?Biblio?Iconographical and Critical, on Curious and Un? 
common Books. By Pisanus Fraxi, London: Privately Printed :
M DCCCLXVII." A  negvedrétalakú kötet 76 oldalas bevezetésen kívül 542 
oldalnyi szöveget tartalmaz.

A  m ásodik munka címe: Centuria Librorum A bsconditorum :  being 
N o tes  Bio?Biblio?Iconographical and Critical, on Curious and Uncom m on  
Books. By Pisanus Fraxi. London: Privately Printed: M DCCCLXXIX. 
A  kötetben, amely szintén negyedrétalakú, 60 oldalas bevezetésen kívül 
593 oldal szöveg van.
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A  harmadik munka címe; Catena Librorum Tacendorum: being N otes  
Bio?Biblio?Iconographical and Critical, on Curious and Uncom m on Books. 
By Pisanus Fraxi. London: Privately Printed: M DCC C LX X X V. A  negyed? 
rétalakú kötet 57 1. bevezetésen kívül 593 1. szöveget tartalmaz.

Mindhárom kötetben a szöveg között híres erotikus bibliofilek művészi 
arcképei, egyes legritkább könyvek címlapjainak hű reprodukciói, ismeret? 
len kéziratok pontos fakszimiléi, képek színes másolatai fokozzák a szerző 
előadásának szem léletességét. Á  három kötet közül mindegyiknek más? 
más a specialitása. A z Index  különösen azt az óriási irodalmat gyűjti 
egybe, osztályozza és írja le, am elyet elsősorban Angliában term ett a fia» 
gellációban megnyilvánuló szadizmus. Sokat foglalkozik Fraxinak ez a kö? 
tete Edward S e l l o n  (1818— 1866), az öngyilkossá lett antropológus, erotikus 
író és rajzoló különösen sokrétű, részben az indológiát is érdeklő munkási- 
ságának lajstromozásával, ism ertetésével és jellem zésével.

A  Centuria  zsúfolt anyagából kiem elhetők : S c h u r ig  Márton erotikus 
polihisztor munkásságának legteljesebb áttekintése, a katolikus teológiai 
művek sexuális kazuisztikájának legkimerítőbb bibliográfiai felsorolása, 
valóságos kis monográfiák John W il m o t , Earl of RocHESTERsről (1647— 
1680), az obszcén szatírának egyben legcinikusabb és legelegánsabb mű? 
velőjéről, a hírhedt Sodom  című dráma szerzőjéről, továbbá dr. W illiam  
King?ről (1685— 1763), S w if t  m eghitt barátjáról, a vérrel, epével, gennyel, 
sárral írott Toast  című erotikus gúnyírat tudós szerzőjéről, valamint Tho? 
más RowLANDsoxsról (1756— 1827), a legnagyobb obszcén humorista képző? 
művészről és a tizennyolcadik század angol nemi életének színes enciklopé? 
diájával fölérő munkáiról.

Végül a Catena  sűrű lapjai közül kimagasodik a tizenhetedik és tizen? 
nyolcadik század nemi életére bármilyen szem pontból vonatkozó törté? 
neti, m űvelődéstörténeti, jogi és orvosi munkák lajstroma, a tizennyolcadik  
és tizenkilencedik század angol nyelvű kifejezetten erotikus irodalmi ter? 
mékeinek jóformán hézagtalan bibliográfiája, amelynek sok lapját foglalja 
le a kétségtelenül leghíresebb, legtöbb kiadást ért, legtöbb kultúrnyelvre 
lefordított, talán legértékesebbnek is tekinthető angol erotikus regénynek, 
John C l e l a n d  (1707— 1789) Memoirs of a W om an of Pleasure (M emoirs of 
Fanny Hill) című munkájának bibliográfiai feldolgozása.

Em lítettük már, hogy Pisanus Fraxi valóságos rajongással viseltetett 
Spanyolország iránt, — életének utolsó esztendeit jórészt ott töltötte — a 
spanyol nyelvet éppen oly jól beszélte, mint angol anyanyelvét, a spanyol 
irodalom ismeretében még a legtöbb született spanyolt is fölülmúlta. Meg? 
tagadta volna önmagát, ha nem lett volna járatos a spanyol erotikus iro? 
dalomban is. Erről tesz feddhetetlen módon tanúságot a Catena?nak abban 
a fejezetében, amely a régi és új spanyol erotikumoknak Fraxi előtt sen? 
kitől össze nem állított bibliográfiáját nyújtja.

Bibliográfiai munkáiban Fraxi a legnagyobb igényeket tám asztotta ön? 
magával szemben. Más bibliográfusok, mint például J. G ay már előbb idé? 
zett francia erotikus bibliográfiájában vagy a ném et Hugo H ayn (Biblio? 
theca Germanorum Erotica és ennek pótléka: Bibliotheca Germanorum  
G ynaecologica et Cosm etica) nem dolgoznak mindig elsőkézből, hanem  
másod?, sőt harmadkézből is. Á tvesznek oly adatokat is, amelyeket nekik 
maguknak ellenőrizniök nem volt módjukban, megem lékeznek olyan mun? 
kákról is, — megbízva forrásaikban — am elyeket ők maguk nem vehettek  
szemügyre.

Ezzel szemben Pisanus Fraxi páratlanul áll a bibliográfusok között. Ami 
könyvet, röpiratot, képet, rajzot csak felsorol három bibliográfiai standard
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work*jában, azt egytől*egyig nemcsak hogy látta, végigolvasta, tanulmá* 
nyozta, hanem az kivétel nélkül — ó irígylésreméltó bibliográfus! — neki 
magának tulajdona, bibliofil gyűjtem ényének olykor unikumot képviselő  
példánya volt. Ennyire első kézből és csakis első kézből, csupa maga sze* 
rezte anyagból és anyagon dolgoznia kevés tudósnak adatott! A m ellett 
Fraxi term észetesen szuverén ura és felhasználója volt mindannak a 
számbaveendő bibliográfiai tudásnak, am elyet elődei és kortársai halmoz* 
tak fel és am elyet ő, az idegen kutatások eredm ényeit a maga tanulmányai* 
nak tanulságaival gondosan összevetve, a legalaposabb, legmélyebbre ható, 
legóvatosabb és egyben legélesebb kritikával igyekezett fölhasználva ér* 
tékesíteni. Idézetei Barbier, Bayle, Brunet, Gay, Hayn, Lacroix, Peignot, 
N odier, Lowndes, Quérard, W att bibliográfiai munkáinak a hézagokat ki* 
pótló, a tévedéseket helyreigazító, a hibákat kijavító ismeretéről tesznek  
imponáló bizonyságot.

Fraxinak — a saját munkásságáról, a maga munkáiról ítélve teljes jog* 
gal — nagy vélem énye volt a bibliográfiáról „in its highest sense“, a „köny* 
vek ismeretének tudom ányágról, amelynek abban látta hivatását, hogy  
pontosan, hűen és tárgyilagosan tájékoztasson a könyvek külsejéről és bel* 
sejéről egyaránt. A  tájékoztatás fogalmát azonban nagyon széleskörűen  
értelm ezte. K önyveinek felsorolásával egyáltalában nem éri be. A  tőle kö* 
zölt munkáknak valósággal végigkiséri egész pályafutását : az editio prin* 
ceps*től a legutolsó kiadásig, szám ot adva a szerzők, a könyveket illusz* 
tráló művészek, a kiadók, a könyvnyom tatók nevéről, esetleg álnevéről, a 
munkák jogosított kiadásairól és jogtalan utánnyomásairól, a kiadások 
igazi vagy koholt helyeiről.

Ez azonban Fraxi műveinek bár rengeteg munkát képviselő, de úgyszól* 
ván csak formális része. A  legjava mégis azokban az olykor egész érteke* 
zésekké, szinte kis monográfiákká dúzzadó m egjegyzésekben van, amelyek* 
nek során Fraxi elegánsan, tömör stílusban történeti, m űvelődéstörténeti, 
lélektani, embertani, néprajzi és irodalom történeti szem pontból jellemzi a 
tárgyalta erotikus műveket. Különös ügyet vet arra, hogy a szerző egyéni* 
ségéből, életviszonyaiból, sőt — aminek Fraxi nagy jelentőséget tulajdonít
— nem zetiségéből magyarázza meg a munkájában kifejezésre jutó erotiká* 
nak különös m ilyenségét. Szinte fölösleges megemlíteni, hogy Fraxi soha, 
egy pillanatig sem nézi a moralista szem ével az erotikus irodalmat, hanem  
a mindenképen elfogulatlan irodalom* és kultúrtörténetíró szem ével. És 
term észetes az is, hogy nyom atékosan hangoztatja, mennyire távol kell tar* 
tani az ilyfajta irodalmi term ékeket az éretlen ifjúságtól és a szellemileg 
szintén éretteknek nem tekinthető műveletlen felnőttektől, akikre — csöp* 
pet sem tagadja, — az ilyfajta munkák méregként hatnak. Csakhogy, véli 
Fraxi, vannak más mérgek is, am elyeket szintén alaposan kell tanulmá* 
nyozni, de csak oly emberek kezébe adjuk, akik pontosan ismerik e mér* 
gek káros hatásait, uralkodnak rajtuk és ellensúlyozhatják őket.

A z erotikus irodalomról való felfogását az irodalmi erotikának ez a 
szenvedélyes kedvelője, szerencsés gyűjtője és tudós kommentálója a 
Catena  elején közölt — itt szabad fordításban  reprodukált — alábbi vers* 
ben fejtette ki :

Az olvasóhoz.
Nemes mesterségem jó társa:
Gyűjtő, tudós vagy „boquiniste“,
Könyvmoly, lángoló műbarát,
Kit gyakran bosszant műveletlen tacskó —
E vastag könyvet nektek írtam.
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(S még más kettőt.) Könyves állványotok  
Legfelső polcán kérek titkos otthont 
E munkámnak, hol bizton el lehet 
Henye tolakodó manóktól,
S hol soha meg nem lelheti 
A  süldő lány, a zsenge ifjú,
Sem az, aki Prokrustesságyba 
Törné belé a tudás vágyát,
S eggyé szürkítne minden írást,
Csakis a maga gusztusára.
Nincs semmi könyv, akármilyen rossz,
Miből ne meríthetne jót is,
Aki megértőn tud olvasni benne.
Q testvér, hadd legyen jutalmam :
Hogy tiszta és pártatlan szemmel 
Helyesen olvass mindig engem.

Pisanus Fraxinak nem lehetett oka panaszra: sok író, sok tudós megér* 
tést tanult, tudással gazdagodott munkáiból — a bibliofilia bibliográfusának 
e remekeiből —, amelyek nélkül például egy Eugen D ü h r e n , egy Havelock  
E llis  a maga fáradságos sexuologiai kutatásai során jóval több akadályt 
lett volna kénytelen leküzdeni. (Annál érthetetlenebb, hogy Bemhard 
S t e r n  lllustrierte Geschichte dér erotischen Literatur aller Zeiten und VöU 
kér című zsúfolt munkájában meg sem említi nagy elődjének büszke 
nevét.) Szilágyi Géza.

VÁRADI PETER KALOCSAI ÉRSEK 
KÖNYVTÁRÁNAK MARADVÁNYAI.

ÁTYÁS király uralkodásának ideje Magyarorszá* 
gon egyúttal a neoplatonizmus divatjának idejét is 
jelenti.1 Ez a szellemi mozgalom áll az érdeklődés 
központjában. Maga a király, Vitéz János, Janus 
Pannonius, Garázda Péter, Báthori Miklós váci 
püspök, Nagylucsei Orbán egri püspök2 és Váradi 
Péter kalocsai érsek mind hívei e mozgalomnak. 

Váradi Péter életét jól ismerjük.3 Az alacsony sorsból származott 
tehetséges ifjút Vitéz János neveltette Olaszországban s ő volt az, 
ki azt a fényes pályát egyengette számára, melyet rövid idő alatt 
befutott. Mátyás vonzalma és bizalma szédítő gyorsasággal ragadta 
a magasba, alig harminc éves korában 1479íben titkos kancellárrá, 
1480#ban főkancellárrá, 1481sben kalocsai érsekké tette meg s

1 E mozgalom széleskörű fejtegetését lásd Huszti József: Platonista törekvések 
Mátyás király udvarában. Minerva. 1924— 1925.

2 Hoffmann Edith. Nagylucsei O rbán könyvtárának maradványai. Magyar 
Bibliofil Szemle. 1924. 166— 169. E cikkem írásakor elkerülte figyelmemet, hogy 
Marsilius Ficinus kódexén már Schönherr felfedezte a Nagylucsei címert. V. ö. 
Gulyás Pálnak „N agylucsei Orbán egy kéziratos könyve a bécsi udv. könyvtárs 
ban.“ című jegyzetét. Magyar Könyvszemle. 1914, 192—193. lap.

3 Életrajzát lásd Fraknói Vi lmos: Váradi Péter élete. Budapest, 1884.
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