
 Szemle 277 

Ksz2010-2-08.doc [M. Könyvszemle 2010/2.] WW8 – Eta – Utolsó printelés: 202011.03.27. 12:27:00 [277] 

a Sturm által képviselt Unio és Concordia-esz- 

mény csak rokonítható, de nem azonosítható 

a később kibontakozó irénikus mozgalommal, de 

kétségtelen, hogy Szenci Molnár irénikus min- 

tái között Sturm gondolatrendszerének is szere- 

pelnie kell. 

Ez az új szempontú, a Szótár, a Lexikonok, 

a Psalterium és az Idea Christianorum-kiadás 

szellemi környezetét igen jól megrajzoló, érde- 

kes szintézis természetesen számos kérdést hagy 

még nyitva, amelyek némelyikére szerzője maga 

is utal. Imre Mihály is sürgeti olyan összefog- 

lalás elkészítését, amely a Szenci Molnár Alber- 

tet Marburgban ért ösztönzések és hatások elem- 

zésére irányul. Hasonlóképpen izgalmas kérdés 

a Vizsolyi Biblia szóanyagának és a Lexikonok- 

nak a viszonya. Igazat adhatunk a szerzőnek 

abban, hogy e tekintetben eredmény a két Lexi- 

kon-kiadás magyar–latin szóanyagának vizsgála- 

tától remélhető (76. lap: 166. lábjegyzet). A loci 

communesek és a molnári életmű tekintetében 

a kép teljessé tétele tekintetében elengedhetetlen 

az Analecta aenigmatica tematikus beosztásá- 

nak figyelembe vétele és a Marosvásárhelyen 

őrzött feljegyző könyvecskéé, amelynek CD-vál- 

tozata az OSzK Kézirattárában is kutatható. Meg 

kellene vizsgálni továbbá Szenci Molnár Albert 

és Újfalvi Imre literátori kapcsolatát. Erre nézve 

igen jelentős előrelépést tett Imre Mihály köny- 

ve. A korabeli magyarországi neolatin költészet- 

ben vajon megfigyelhető-e Szenci Molnár szó- 

tárkiadásainak és azok függelékeinek hatása? 

Tényleg felhasználták alkalmi költeményeikben 

a magyarországiak a Szenci Molnár által közölt 

szinonimákat stb.? 

A könyv igen értékes függeléke végül felso- 

rolja mindazokat a retorikai és irodalomelméleti 

címszavakat, amelyek Szenci Molnár Albert szó- 

táraiban előfordulnak. Jellemző a magyar nyel- 

vű retorikai szaknyelv hiányára, hogy míg a la- 

tin–magyar szakszavak jegyzéke a 12 lapot is 

meghaladja, a magyar szakszavak mindössze 

másfél lapot tesznek ki. 

A könyv végén – amint azt a Balassi Kiadó 

e sorozatában már megszokhattunk – részletes 

német nyelvű összefoglalás olvasható. Így meg- 

van a lehetősége annak, hogy Imre Mihály érté- 

kes eredményei a korral foglalkozó, németül tudó 

szakemberek előtt is ismertté váljanak, és a nem- 

zetközi tudományos vérkeringésbe is bekerül-

jenek. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyv- 

tár gyűjteményes kincsei és történetük. (Szerk.: 

BOKA László, FERENCZYNÉ WENDELIN Lídia.) 

[Bp., 2009.] Kossuth–Országos Széchényi Könyv- 

tár, 231 l. 

Gyűjtők, adományozók, könyvtárosok emlé- 

két kívánja szolgálni nemzeti könyvtárunk evvel 

a szépen megírt, megtervezett és előállított kö- 

tettel, amely azonban nem előzmény nélküli. Né- 

hány évvel ezelőtt ugyanis már egy reprezenta- 

tív albumban mutatta be legféltettebb kincseit 

– kódexeket, nyomtatványokat és egyéb ki- 

adványokat –, ezután került sor az Országos 

Széchényi Könyvtárhoz kötődő, legfontosabb, 

legértékesebb gyűjtemények, gyűjteményrészek 

illetve a mögöttük álló könyvgyűjtők felidézé- 

sére is. E két kötet, a szellemi, kulturális örökség 

(2002), s a mecénási, támogatói önzetlenség 

(2009) alapján egymás kiegészítésének tekint- 

hető. A Gyűjtők és gyűjtemények címet viselő 

„második” rész tartalmaz néhány, már koráb- 

ban megjelent, de ma is helytálló tanulmányt, 

amelyek érvényessége nem fakult, adataik pon- 

tossága nem sérült, – ám döntően e válogatás 

számára írt ismertetésekből áll. A kötetkezdő 

írások a legnagyobb alapítókról szólnak, majd 

azok a támogatók kerülnek sorra, akik a mai kü- 

löngyűjtemények állományához járultak hozzá 

jelentős mértékben. 

Somkuti Gabriella Széchényi Ferencről, Ber- 

lász Jenő Jankovich Miklósról és Illésházy Ist- 

vánról, Wix Györgyné pedig a kevésbé reflek- 

torfényben álló, ám azért a nemzeti könyvtárat 

gazdag adományokkal bővítő, 19. századi könyv- 

gyűjtőkről közöl összefoglalást. Széchényi, Jan- 

kovich és Illésházy a nemzeti könyvtár kezdeti 

gyűjteményének meghatározói voltak, a könyv- 

tártörténeti érdeklődés nem véletlenül fordul fe- 
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léjük. Ők hárman egyébként nagylelkű, kultú- 

rapártoló és műveltségterjesztő szándékukat is 

meghaladó dilemmákat hagytak az utókorra. Szé- 

chényi Ferenc például az életútjával, amely a re- 

former szellemű társadalmi változásoktól egy 

viszonylag szabadabb, eredményes – többek kö- 

zött a nemzeti könyvtár létrehozási tervét is jó- 

váhagyó – kormányzáshoz vezetett, majd meg- 

tapasztalva a visszavonásokat, az alkotmányos 

és az alkotmány nélküli erőszakot egyaránt, azt 

az ellentmondást felmutatva, hogy a védekezés 

legkézenfekvőbb útja: betagozódni abba a tár- 

sadalmi rendbe, amelyet korábban meg akart vál- 

toztatni. Az persze véletlen, hogy ekkor mellette 

feltűnik a pesti könyvtárőr is, aki – bár a gyűj- 

teményt gondozza – nem veszi figyelembe az 

adományozó kívánságát, s nem segít annak meg- 

valósulásában. Van, akinél a vagyon alakítja ki 

az értelmiségi tudatot, van, akinél a hiúság, mel- 

lőzöttség érzése ugyanazt. Isten útjai kifürkész- 

hetetlenek. 

Jankovich Miklós és Illésházy István könyv- 

tári gyűjteményének története ellenben arra vi- 

lágít rá, hogy a nagy magánkönyvtárak sorsát az 

eladás-elajándékozás sem rendez(het)i megnyug- 

tatóan, ha nincs egy elkötelezett hivatalnok, vagy 

könyvtáros, aki (legtöbbször) minden ellenszol- 

gáltatás nélkül, önmaga által választott feladat- 

nak tekinti annak gondozását és feltárását, azaz 

legalább tételeinek regisztrálását. Mert bizony 

előfordul, hogy a megajándékozott intézmény 

nem egészen jóhiszemű, vagy a feldolgozáshoz 

nincs elég személyi, raktározási kapacitása, egyéb 

kényszerekről nem is beszélve. Ebből pereske- 

dések keletkezhetnek, amelyek időbeli elhúzó- 

dása nem használ a porosodó, használat nélkü- 

li, romló állagú, csökkenő számú könyveknek. 

Másfelől a Jankovich- és Illésházy-gyűjtemény 

szétszóródása arra a kérdésre is ráirányítja a fi- 

gyelmet, hogy vajon hol a határ egy-egy, bizo- 

nyos szempont(ok)ból összetartozó gyűjtemény 

egységben való megőrzése, valamint a közgyűj- 

temények ettől eltérő igényei és lehetőségei kö- 

zött? Az egyre bővülő állományú intézmények- 

nek – nem csak könyvtáraknak – természetesen 

ki kell alakítaniuk saját rendjüket, amelyben leg- 

feljebb néhány, különlegesen indokolható, nem 

a könyvtár által létrehozott gyűjteményrész egy- 

ben tartására van lehetőség. Nem lehet kíván- 

ni, egyébként is irracionális, hogy például egy 

nemzeti könyvtár dokumentumállománya apróbb- 

nagyobb személyi felajánlások szeparáltságában 

létezzen. Ugyanakkor minden, ajándékként ka- 

pott gyűjteményt felbontó könyvtáron ott a fele- 

lősség és mulasztás, ha nem készítette el a szét- 

szórással már soha vissza nem állítható bibliofil 

szándék, törekvés katalógusát. Mivel az adomá- 

nyozó kívánságának figyelmen kívül hagyása 

minden esetben a kiválasztott könyvtár létrejöt- 

tének, fennállásának alapjait kérdőjelezi meg, 

vagy törekedni kell olyan reális megegyezésre, 

amely mindkét szándéknak megfelel, vagy nem 

kell olyan feltételeket elfogadni, amelyek telje- 

sítésre nincs sok lehetőség. Igaz, reménykedni 

lehet legalább a kései elégtételben, amire jó példa 

volt a Magyar Nemzeti Galéria 2002-ben ren- 

dezett Jankovich Miklós-kiállítása. 

Az Országos Széchényi Könyvtárra hagyott 

gyűjtemény jelentősége, a tulajdonos társadal- 

mi helyzete miatt az előbbi ismertetésekhez kap- 

csolódik W. Salgó Ágnes Apponyi Sándorról 

szóló írása. Az ő könyvei, amelyek valamikor 

a lengyeli kastélyban voltak, eredeti egységük- 

ben, az ott is használt bútorok között tanulmá- 

nyozhatók az úgynevezett Apponyi-teremben. 

Tulajdonosának páratlan Hungarika-kollekció- 

ja a magyar művelődéstörténeti kutatások egyik 

fontos bázisa. A tanulmány írója részletesen is- 

merteti e könyvtár történetét, kialakulását, alá- 

húzva a családi minta szerepét. Szó esik az egyko- 

ri tulajdonos saját könyvjegyzékéről, a megjelent 

katalógusáról, s a feleség, Esterházy Alexandra 

szerepéről, alapítványáról. Az összefoglalás plasz- 

tikus képet fest a korabeli, hasonló gyűjtemé- 

nyekről, s vallomások, emlékezések színezik; gaz- 

dagon dokumentált, kiemelkedő írás. 

„A jó polgár fölér egy hadvezérrel” – ez az 

idősebb Szinnyei Józseftől származó megállapí- 

tás lehetne mottója azoknak az írásoknak, ame- 

lyek néhány, értékben vagy mennyiségben az 

előzőekhez nem mérhető, ám bizonyos szem- 

pontokból azokat kiegészítő adományokat ismer- 

tetnek. Kocsy Anikó például éppen Szinnyei 

József hírlapkönyvtárát, és Lamotte Károly fel- 
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ajánlását, Bácsváry Anna Todoreszku Gyulának 

és feleségének speciális gyűjteményét, Csepre- 

gi Klára Seitz Ottó gyűjteményét, Elekes Irén 

pedig Boldizsár Kata Piroska különleges célú 

könyveit. Szinnyei József életútja azt példázza, 

hogy az érdeklődés, valamint az elkötelezettség, 

a szakmaszeretet és a kínálkozó alkalom, miként 

hozza egyik munkát a másik után: a repertórium- 

szerkesztés a hírlapok gyűjtését, a megtapasztalt 

adathiány a tágan értelmezett életrajzi lexikont, 

a gyakorlatban végzett könyvtári munka egy or- 

szágos hírlap- és folyóiratgyűjtemény létreho- 

zását. Szinnyei tevékenységének fontosságát mi 

sem mutatja jobban annál, hogy életrajzgyűjte- 

ménye, repertóriumai nélkülözhetetlenek marad- 

tak, s a Hírlaptár is őrzi rendszerező munkájának 

eredményeit. Hozzá hasonlóan Todoreszku Gyula 

is gyermekkorától kezdve a régi könyvek, nyom- 

tatványok vonzásában élt, s jól megválasztott, 

behatárolt bibliofil érdeklődése következtében 

– az 1711 előtt megjelent magyar és magyaror- 

szági nyomtatványokra specializálódott – a nem- 

zeti könyvtár már meglévő állományát egy igen 

fontos ponton egészíthette ki adománya segít- 

ségével. Szenvedélyében élete végéig társa volt 

felesége, Horváth Aranka, aki férje halála után 

is támogatta a könyvtárat, részben ingó, rész- 

ben ingatlan vagyontárgyakkal. A Seitz Ottóról 

szóló írás forrástanulmányként is olvasható, e 

gyűjtemény ugyanis némiképp állományidegen 

az OSzK gyűjteményében, ezért korábban nem 

sokszor említették; éppen ezért nóvum az itt 

olvasható részletes beszámoló. Csepregi Klára 

összefoglalója ennek megfelelően az életút ál- 

lomásairól, a személyiség megfogható jegyeiről 

s a könyvtár történetéről szélesebb körben egy- 

aránt ismeretlen tényeket gyűjt össze. Ehhez 

a tanulmányhoz kapcsolódik a kötet legérdeke- 

sebb illusztrációja, amely egy szétnyitható papír- 

modellekkel dokumentált, repülőgépekről szóló 

kiadvány egyik oldalát mutatja. S míg e gyűjte- 

ményrész jó állapotban, könyveit illetően fel- 

ajánlási egységében található meg ma is a nem- 

zeti könyvtár állományában, nem mondható el 

ugyanez a Boldizsár Kata Piroska által létreho- 

zott Magyar Asszonyok Könyvtáráról. Elekes 

Irén sokszínű összefoglalója, amelyben Nagy 

Anikó korábbi írását is felhasználta, egy, a maga 

korában és napjainkban is időszerű kezdemé- 

nyezésről szól. A Magyar Asszonyok Könyv- 

tára létrehozójának célja ugyanis az volt, hogy 

olyan, a nőkérdés és nőnevelés számtalan aspek- 

tusát érintő gyűjteményt hozzon létre, amely is- 

meretterjesztés, nevelés és szórakoztatás harmó- 

niáját teremti meg, elsősorban a középosztály 

számára. Adománya két részből állt, könyvtár- 

ból és levéltárból, mindkettőről részletes szemle 

olvasható. A gyűjtemény további sorsába sajnos 

beleszólt a történelem. Átadása után még gya- 

rapodott, az OSzK különgyűjteményként kezelte, 

tervezték katalógusának megjelentetését is; 1945 

után azonban igen hamar megszűnt, felolvadt, 

érdekérvényesítés nélkül maradt az a társadal- 

mi közeg, amelynek az alapító szánta, s az új 

könyvtári feladatok és direktrívák következté- 

ben elvesztette szerepét, jelentőségét, használata 

okafogyottá vált – ezt a jelenséget hívják ha- 

gyományszakadásnak – s „ma nagy hiányokkal 

a rezerv raktárban található”. Lamotte Károly 

Seitz Ottóhoz hasonlóan nem tartozik a sokszor 

emlegetett mecénások közé. Ebben valószínű- 

leg szerepet játszott az a tény, hogy 1945 előtt, ha 

nem is első számú vezetőként, de fontos posztokat 

töltött be a főváros vezetésében s más intéz- 

ményekben is. Hivatali életútja emberi tisztes- 

séggel és szakmaszeretettel párosult, nyugdíjba 

vonulása után főként bibliofil szenvedélyének 

élt. Könyvtárának egy részét 1958-ban megvette 

az OSzK, s avval főként a Hírlaptár anyagát 

gazdagították. A Lamottéról szóló írás rövidsé- 

gét ellensúlyozza, hogy – talán a feltárt anyag- 

nál fogva is – ez az egyik legváltozatosabban 

illusztrált fejezet. 

A Térképtár nem csupán részgyűjteménye az 

Országos Széchényi Könyvtárnak, hanem mű- 

vészi szempontokból az egyik legmutatósabb 

állományával is bír, köszönhetően a földgöm- 

bök, atlaszok, térképlapok lényegi, ábrázolással 

járó sajátosságának. Két tanulmány is innen me- 

ríti témáját, az egyik egy közismertebb, a másik 

valószínűleg meglepetést okozó adományozót 

hoz közel az olvasóhoz: Tóth Gergely a keszt- 

helyi Festetics-gyűjtemény kéziratos térképeit, 

míg Pászti László Kossuth Lajos főként nyom- 
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tatott dokumentumokból álló hagyatékát ismer- 

teti. A keszthelyi Helikon, az oktatási intézmény 

s a könyvtár létrehozása, fenntartása a Festeti- 

csek különleges érdeme a hazai művelődéstör- 

ténetben, a családi levéltár azonban, érthetően, 

a szakembereken kívül nem váltott ki nagyobb 

érdeklődést. A tanulmány szerzője a család és 

az archívum históriáját párhuzamosan tárgyalja, 

mindkettőt a hazai történelembe ágyazva, rámu- 

tatva a kölcsönhatásokra, amelyeket a jól kivá- 

lasztott mappák meggyőzően támasztanak alá. 

E gyűjteménynek aktuális, használati értékén túl 

reprezentatív jellege is volt, szemben Kossuth 

térképeivel, utóbbiak kizárólag tulajdonosuk- 

nak érdeklődést elégítették ki, s munkaeszközül 

szolgáltak különböző írásaihoz. A szerző Kos- 

suth Lajos száműzetésben töltött éveinek esemé- 

nyeit, könyvtári hagyatékát egyaránt forrásként 

használja fel a Térképtárban található gyűjte- 

mény történetéhez. Mintegy csattanóként rész- 

letesen ismerteti annak egyik érdekes darabját, 

egy polgári térképet, amelyet nagy valószínűség- 

gel hadműveleti segédeszközként is használtak. 

Ez az írás kitűnik jól dokumentált, a szövegben 

említett lapokat pontosan azonosító jegyzetanya- 

gával. 

Kossuth Lajos különben egy másik írásnak 

is tárgya. Elbe István számol be a hazájától tá- 

vol élő kormányzó torinói könyvtáráról, pon- 

tosabban azokról a könyvekről, amelyek az OSzK 

gyűjteményét gazdagítják. Ez az érdekfeszítő írás 

is több szimpla ismertetésnél, hiszen az egykori 

tulajdonos személyisége, anyagi gondjai, olvas- 

mányai, olvasási szokásai keretezik könyveinek 

jegyzékét és annak elemzését. Hatásosan egészí- 

tik ki mindezt a jól válogatott képek, amelyek 

igazi „könyvtárgyak” mellett Kossuth sajátke- 

zű margináliáit is megörökítik, utalva a gyűjte- 

ményt kísérő kéziratokra. Külön érdekesség, hogy 

e könyvtár ma is „gyarapodik”, olyan könyvek- 

kel, amelyek egykor a száműzetésbe vonult kor- 

mányzó tulajdonában voltak, így Kazinczy Ferenc 

mellett – akinek szelleme sötét éjszakákon meg- 

jelenik, hogy némely levéltár régen bolygatott 

fondjában elhelyezze egy-egy, addig ismeretlen 

levelét –, Kossuth Lajos is a pártolók főnixként 

visszatérő, túlvilági tagjai között található. 

A nemzeti könyvtár egykor volt könyvtáro- 

sai sorában Gulyás Pálnak elévülhetetlen ér- 

demei vannak. Hangodi Ágnes vele foglalkozó 

írása tulajdonképpen visszahelyezi személyét 

és munkásságát a magyar művelődéstörténetbe, 

miközben megörökíti életének állomásait, sok- 

oldalú érdeklődését, speciális kutatásait, iroda- 

lomtörténeti és bibliográfusi munkásságát. Utób- 

bit művelve nem egy esetben kezdeményező sze- 

repet vállalt, mások feltárását folytatta, vagy az 

ő munkáját vitték tovább mások. Gazdag és ér- 

tékes magánkönyvtárát egykori munkahelyére, 

az OSzK-ra, kéziratos írói gyűjteményét az MTA- 

ra hagyta. A tanulmány kitér a hagyaték átadásá- 

nak történetére, a könyvhagyaték elemzésére is. 

 Némiképp kilóg Kövi András és Maurer Zsu- 

zsa írása a személyekre épülő kötetből, tárgyuk 

azonban két, a könyvtárak életét jelentősen be- 

folyásolható körülményre, az ideológia- és po- 

litikatörténetre vet fényt. Bízvást lehet mondani 

mindkettőről, hogy az átlagolvasó számára ér- 

dekes újdonságokat tartalmaznak. Kövi Ádám 

az 1919-ben tervbe vett, majd nem sokkal később, 

de nem az első megálmodók szándéka szerint 

létrehozott Proletármúzeum anyagával, annak 

viszontagságaival, az intézményi érdek(különb- 

ség) megjelenésével foglalkozik. Sorait olvasva 

az eltérő indokú használatkorlátozások értelmén 

lehet töprengeni. Maurer Zsuzsa a velencei egyez- 

mény több szempontú, részletes elemzésével 

a magyar állami kultúrjavak első világháború 

utáni sorsát dokumentálja, főként könyvtári, de 

részben múzeumi vonatkozásaiban is. Nem ke- 

rüli ki a csere tárgyának magyar vonatozásait, 

azaz az Ausztriának átadott kéziratokat sem, az 

evvel kapcsolatos kritikai hang jogosságában 

nem lehet kételkedni. 

A kötetzáró írások a Kézirattár egy-egy fon- 

tos hagyatékát, Dohnányi Ernőét, Babits Mihá- 

lyét, Keresztury Dezsőét ismertetik, s olaszországi 

hungarika hagyatékok sorsát összegzik. Kelemen 

Éva, Nemeskéri Erika és Fülep Katalin alapos 

tárgyismerettel dokumentált írásai sok érdekes- 

séget foglalnak magukba, ezek közül is kiemel- 

kedik a Babits-hagyaték 1945 utáni sorsa, vagy 

a 20. századi magyar történelem az italianisztika 

fénytöréséből nézve. Az egymás után sorakozó 
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tanulmányok meggyőzően mutatják a nemzeti 

könyvtár egyik legfőbb működési jellemzőjét: 

fel- és leépülés egymás melletti, egyidejű léte- 

zését. Ez persze az emberi kultúra legfőbb vonása 

is. (Mi, magyarok, az elmúlt században talán 

kissé sokat is kaptunk mindkettőből.) Az ado- 

mányozók, a mecénások az OSzK állományát 

az elmúlt két évszázadban folyamatosan gyara- 

pították, könyvtárosai a bekerült gyűjteményeket 

legjobb tudásuk szerint feltárták és szolgáltat- 

ták, a körülvevő társadalmi késztetés azonban, 

főképpen a 20. század közepétől, a korábbi tö- 

rekvések folyamatosságát először megkérdője- 

lezte, majd részben el is lehetetlenítette. Mi sem 

mutatja jobban közművelődési intézményeink 

nélkülözhetetlen fontosságát… 

Hapák József az elmúlt években lassan végig- 

fotózta a nemzeti könyvtár legféltettebb kincseit. 

E kötet illusztrációi is méltó társai az emlékező 

és feltáró írásoknak. 

BUDA ATTILA 

Tanulmányok Nagyvárad újkori történe- 

téből. Szerk.: EMŐDI András. Nagyvárad, 2009. 

Partium Kiadó, 316 l. /Miscellanea Historica Va- 

radinensia I./ 

A kötet előszava szerint a „Miscellanea His- 

torica Varadinensia” címmel induló sorozat pri- 

mer források kutatásán alapuló történeti tanulmá- 

nyoknak és forrásközléseknek ad helyet, amelyek 

elsősorban Bihar megye és Nagyvárad köz-, mű- 

velődés-, intézmény-, egyház- és művészettör- 

ténetére vonatkoznak. Az első kötet négy tanul- 

mányt tartalmaz. 

Emődi András „A váradi egyházmegye 18. szá- 

zadi alumnusainak – papnövendékeinek és böl- 

csészhallgatóinak – névtára” című adattárának 

bevezetője röviden áttekinti a váradi egyházme- 

gye történetét, a szomszédos egri egyházmegye 

papnevelésének helyzetét, a váradi papnevelde 

alapításának körülményeit, néhány kiragadott pél- 

dával illusztrálja az egyházmegye lélekszámát, 

kitér a váradi papnevelde tanáraira, oktatási rend- 

 

szerére (teológia és bölcsészkar), továbbá az egy- 

házmegye növendékeire Váradon és Kassán. 

Az adattár az időközben kutathatóvá vált nagy- 

váradi iratállomány és két kassai kézirat (az egyik 

a kassai jezsuita gimnázium és akadémia 1693– 

1745 közötti matrikulája, a másik a Kisdianumba 

felvettek esküszövegét és az elbocsátó nyilatko- 

zatokat tartalmazó, (1708)–1714–1763 között 

vezetett nyilvántartás) alapján készült, kiegészít- 

ve a szakirodalomból vett esetleges pótlólagos 

adatokkal. A szerző névsorában 678 18. századi, 

a váradi egyházmegyéhez kötődő alumnus vagy 

alumnusjelölt nevét azonosította, így a század- 

ban ott tevékenykedő alsópapságot gyakorlati- 

lag hiánytalanul számba vette. 

Az adattárban a személyek betűrendben kö- 

vetik egymást, nevük után fel van tüntetve val- 

lásuk, továbbá társadalmi jogállásuk, nemzetisé- 

gük, születési helyük, születési évük, szüleik 

vallása, a tanuló által ismert nyelvek és az isme- 

ret szintje. Ezen kívül szerepelnek a tanulmányi 

adatok, amelyek az elemi és gimnáziumi tago- 

zatra, a bölcsész-, néha jogi, valamint a teoló- 

giai stúdiumokra vonatkoznak. Jelölve van a ta- 

nulmányi szint és a doktori fokozat elnyerésének 

ténye is. Ezt követi a tanulmányok helyszíne. 

Külön sorban sorakoznak az egyházi rendek fel- 

vételének időpontjai, valamint az egyházmegyei 

alumnus státusz elnyerésének, illetve az inkar- 

dinációnak az éve. Vázolva van a teológiát vég- 

zettek pályafutása az egyházi méltóságok betöl- 

tésének kezdő évével és a fontosabb kinevezések 

dátumaival. Az adatsort az elhalálozás éve zárja. 

 Kormányos László „Nagyvárad-Olaszi római- 

katolikus és református lakosságának demográ- 

fiai fejlődése a 18. század végén és a reform- 

korban, az egyházi összeírások és anyakönyvek 

tükrében (1780–1800, 1819–1853)” című ta- 

nulmánya is rendkívül adatgazdag. A címben jel- 

zett források alapján a szerző állításai alátámasz- 

tására hatvannál több táblázatot és grafikont kö- 

zöl. 

A 18. század Várad-Olaszi számára is az újjá- 

szerveződés, az újjászületés kora volt. A város 

népessége, amely az 1692-es ostromot követően 

aligha volt száz fő, 1785 körül 5024 főre, 1840 

 




