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BOLONYAI GÁBOR 

A Szapphó-corvina titka 

Naldo Naldi „De laudibus augustae bibliothecae carmina” című művének 

értelmezéséhez
*
 

Naldo Naldi (1436−1513 k.) dicsőítő költeménye, melyben Mátyás „fenséges 
könyvtárának” nagyszerűségét méltatja a firenzei költő, egyértelműen a királyi 
könyvgyűjtemény legrészletesebb és legfontosabb kortárs leírásának nevezhető. 
A négy könyvből álló, hatalmas terjedelmű (összesen 1850 soros) műről folytatott 
tudományos diskurzus kezdettől fogva elsősorban a hitelesség körül forgott: meny-
nyiben lehet segítségével a budai könyvtár épületét, belső kialakítását, felsze-relését 
és könyvállományát rekonstruálni. Az eddigi vita során az egyes álláspontok meg-
fogalmazói a következő megfontolásokból indultak ki. A hitelesség mellett különö-
sen két körülmény szól: a költemény prózai bevezetőjében Naldi világosan hivat-
kozik arra, hogy információi a legilletékesebb személytől, Taddeo Ugoletótól 
származnak, másfelől azt is megemlíti, hogy saját maga is részt vett a Mátyásnak 
készített kódexek emendálásában. Naldi, feltételezhetjük ezek alapján, akkor is 
pontosan ismerhette a könyvtár építészeti megoldásait, valamint a gyűjtemény 
egyes darabjait, ha maga személyesen nem is járt Budán. Szavainak megbízha-
tóságát ugyanakkor épp a közvetlen tapasztalatoknak ez a hiánya és ismereteinek 
másodkézből származó jellege bizonyos fokig behatárolja; nehéz elképzelni, hogy 
kizárólag hallomásból szerzett információk alapján – pusztán már csak az értel-
mezés és a képzelet öntörvényű működéséből adódóan is – minden részletet pon-
tosan és torzításmentesen alkotott volna meg. Költeménye hitelét azonban mégsem 
elsődlegesen emiatt vonták kétségbe. Sokkal inkább azért, mert az általa felsorolt 
könyvek között néhány lélegzetelállító tétel is szerepel, olyan művek, élükön 
Szapphó és Alkaiosz korpuszával, amelyek mai tudásunk szerint nem élték túl 
a bizánci kort, talán még az ókor végét sem. 

Eleinte, a múlt század első harmadában a költemény dicsőítő műfajával magya-
rázták a lista anomáliáit; Naldi, úgymond, „hízelgésből” festett a valóságosnál 
szebb és különlegesebb képet a könyvtárról.

1
 Ezzel a kétkedő állásponttal fordult 

szembe Csapodi Csaba, aki először vizsgálta meg tüzetesebben a mű néhány rész- 

 
* A tanulmány a „Corvina Graeca” című (K 75693) OTKA-pályázat keretében készült. 
1 FÓGEL József: A könyvtár története az 1471-iki összeesküvés után Mátyás király haláláig. In: 

Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. Szerk. BERZEVICZY Albert, KOLLÁNYI Fe-

renc. Bp. 1927. 91. Hasonló fenntartásokat fogalmaz meg előtte valamivel óvatosabban HUSZTI 

József: Platonista törekvések Mátyás udvarában. Pécs, 1925. 87. 



430 Bolonyai Gábor  

[430] Ksz2010-4-01.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:19:00 

letét.
2
 Rövid tanulmányában elsősorban a könyvtárterem helyéről és beosztásáról 

szóló leírás hitelességét elemzi, szemtanúk nem sokkal később származó adatai 
tükrében.

3
 Az egybevetés után arra a következtetésre jut, hogy Naldi leírása meg-

bízható, mert egy alapvető ponton valamennyi forrás alátámasztja Naldi szavait: 
a könyvtár az összes tudósítás szerint „közvetlenül a várkápolna szomszédságá-
ban volt.”

4
 Csapodi egy további apró részlet egyezésére is felhívja a figyelmet 

Naldi és Oláh Miklós leírása között (a könyveket díszes függönyök védték a por- 
tól), amely szerinte épp jelentéktelensége miatt szolgálhat a hitelesség erős bizo- 
nyítékául. Konklúzióját végül a könyvgyűjtemény leírására is kiterjesztette („ha 
egyszer megbízható, miért ne lenne mindig az?” – elv alapján), és komolyan 
számolt annak lehetőségével, hogy a ma elveszettnek hitt művek valahogy mégis 
csak ott lehettek Mátyás polcain. Ebből kiindulva, angol nyelvű monográfiájában 
(amely a mai napig alapvető hivatkozási pontnak számít a Corvina-könyvtár tör-
ténetére vonatkozó nemzetközi szakirodalomban) Naldi adatait hitelt érdemlő for-
rásként kezeli, és rájuk való hivatkozással sorolja be például Szapphó és Alkaiosz 
műveit is önálló tételként, a 21. és 585. sorszámon, az elveszett, de hiteles kó-
dexek közé.

5
 

Teljesen más szemlélettel közelített Naldi költeményéhez Karsay Orsolya. Ő nem 
könyvtári katalógust lát Naldi leírásában, ahogy Csapodi,

6
 hanem egyfajta költői 

látomást, fikció és valóság határán mozgó víziót az eszményi humanista könyv-
tárról és az új irodalmi kánonról, melyet egybe lehet ugyan vetni a könyvtár tény-
leges állományával, de ezzel nem igazán juthatunk közelebb a mű irodalmi cél-
jainak megértéséhez.

7
 Ezzel együtt ő is egybevetette az eszményt a valósággal, 

éspedig azzal az eredménnyel, hogy a Naldi által felsorolt szerzők többsége való- 
színűleg megvolt a budai könyvtárban, de nem mindegyikük. Számításai szerint 
az általa említett 60 szerző közül 6 olyan auktor van, akinek meglétére csak Naldi 
 
 

 
2 CSAPODI Csaba: Naldus Naldius hitelességének kérdése. = MKsz (76.) 1960. 293–303. 
3 Antonio Bonfini, Oláh Miklós, valamint Wratislaw báró tudósításával. 
4 CSAPODI: i. h. 1960. (2. jegyzet) 298. 
5 CSAPODI Csaba: The Corvinian Library. History and Stock. Bp. 1973. Akadémiai Kiadó, 121 

és 350. Csapodi egy másik körülményben is a hitelesség bizonyítékát látta: abban, hogy sem 

Szapphó, sem Alkaiosz, sem pedig Muszaiosz művei nem szerepelnek a Medici-könyvtár 1494-es 

jegyzékében. Mindez azt bizonyítja, szól az érv, hogy Naldi nem a kézenfekvő megoldást választ-

va a Laurenzianát írta le, hanem Mátyásét. CSAPODI: i. h. 1960. (2. jegyzet) 297. Az érvelés azon 

a kimondatlan feltevésen alapul, hogy Naldi mindenképp egy valóságos könyvtár állományát kí-

vánja pontosan leírni. 
6 „Az olasz humanista tehát nem pusztán értéktelen, alkalmi dicsőítő iratot szerkesztett, hanem 

elkészítette az első magyar vonatkozású könyvtárismertetést.” – méltatja Naldi jelentőségét CSA-

PODI: i. h. 1960. (2. jegyzet) 302. (kiemelés az eredetiben). 
7 „Lehet, hogy a kutatás többet nyer, ha nem a valóságot igazítja a fikcióhoz, hanem a fikciót 

igyekszik megérteni fikció-voltában.”, KARSAY Orsolya: A fenséges könyvtár dicsérete. = MKsz 

(107.) 1991. 323. 
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költeménye alapján következtethetünk (Muszaiosz, Pindarosz, Nikandrosz, Szap-
phó, Thuküdidész és Varro).

8
 A hat szerzővel kapcsolatban (ha jól értem a tanul- 

mány gondolatmenetét ezen a ponton) annak lehetőségét veti föl, hogy ők csupán 
képzeletben kaptak helyet a könyvtárban; mindenesetre akár bebizonyosodik meg-
létük, akár nem, ez a fajta bizonyosság (ahogy erről már szó volt) lényegtelen 
a költemény költői mondanivalója szempontjából, amely egy eszmény megfogal-
mazására irányul, nem pedig egy tényleges gyűjtemény valósághű leírására. Kar-
say Orsolya tanulmánya, túllépve a pozitivista megközelítés dilemmáin, ennek az 
eszménynek mutatja be sajátos összetevőit. Közülük talán két hellénisztikus kori 
gondolat felelevenítésére esik a legnagyobb hangsúly: Naldi méltatásában újjáé-
led szentély és könyvtár összetartozásának eszméje, az uralkodói könyvtár pedig ki-
tüntetett szerephez jut a szellemi javak átörökítésében, személyek révén történő 
áthagyományozásában (aminek értelmében az uralkodó könyvtárának vezetője egy-
úttal a trónörökös szellemi nevelését is ellátta). 

A Szapphó-corvinával kapcsolatban később Mikó Árpád vonta le a következ-
tetést, amely Karsay Orsolya tanulmányában implicit módon már többé-kevésbé 
benne rejlett: a költőnő említésével Naldi egyértelműen elszakad a valóságtól és 
retorikai túlzásba esik.

9
 Mikó Árpád ezzel egy olyan állítást fogalmazott meg, amit 

talán addig is sokan gondoltak az ókorkutatók közül, csak éppen valamiért nem 
írtak le: annak valószínűsége, hogy Szapphó művei megvoltak Mátyás könyvtárá-
ban, szinte a nullával azonos. 

Pajorin Klára tanulmánya két szempontból vetette föl másképp a hitelesség/fik-
ció kérdését, részint kiegészítve, részint korrigálva az addig elhangzottakat. Egy-
felől nem egymást kizáró ellentétként kezeli a tényleges és az eszményi könyvtár 
fogalmát.

10
 Ennek szellemében veti egybe Naldi listáját a hiteles corvinák cso-

portjával, és jut arra az eredményre, hogy számos esetben több körülmény alapján 
is valószínűsíthető, hogy egy adott szerző műve nem csak a firenzei költő képze-
letében, hanem fizikailag is ott lehetett Mátyás könyvtárának polcain. A tanulmány 
másik újdonsága, hogy kísérletet tesz a Naldi-féle humanista könyvtáreszmény 
közelebbi meghatározására, szellemi környezetének felderítésére. Kimutatja, hogy 
Naldi leírása számos ponton Angelo Decembrio (1415−1467) műveltségeszményé- 
 

 
08 A szerzői lista kérdésére később visszatérek. 
09 „Sapphó Budán őrzött művei éppúgy a retorikai fikció körébe sorolandók, mint Alkaios 

munkái”, MIKÓ Árpád: A Corvina-könyvtár történetei. In: Uralkodók és Corvinák. Potentates and 

Corvinas. Szerk. KARSAY Orsolya. Bp. 2002. OSzK, 123–124. 
10 PAJORIN Klára: Az eszményi humanista könyvtár. = MKsz (120.) 2004. 1–13. Hozzá kell 

tennünk, hogy a könyvtár belső berendezésével és a belső olvasószobában elhelyezett műtárgyak-

kal kapcsolatban Karsay Orsolya is ehhez hasonló álláspontot elfoglalva érvel amellett, hogy a 

Naldi-féle eszményi leírás – fiktív jellege ellenére – egyúttal a valóságot is tükrözhette, de azzal a 

fontos kiegészítéssel, hogy Naldi képzelete a környező itáliai könyvtárak és studiolók valóságából 

indult ki, KARSAY Orsolya: Uralkodók és studiolók. In: Uralkodók és Corvinák, i. h. (9. jegyzet) 

19–35, különösen 27–30. 
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vel állítható párhuzamba, melyet a ferrarai iskolában szerzett tapasztalatai alap-
ján az 1447 és 1464 között megírt De politia litteraria című művében fejtett ki 
Guarino egykori tanítványa.

11
 A hasonlóság kiterjed a könyvek tárolására, gondo-

zására, sajátos értéktárgyként való kezelésére, valamint a kitüntetett fontosságú 
szerzők listájára is. A tanulmány nyitva hagyja a kérdést (egészen pontosan: több-
féleképp fogalmaz), hogy Decembriónak mintegy négy évtizeddel korábban kelet-
kezett műve közvetlenül is hatott-e Naldira, vagy áttételesebb hatást kell-e inkább 
feltételeznünk közöttük, vagy esetleg csak az irodalmi ízlés, kulturális orientá-
ció stb. két, párhuzamos megjelenésével kell számolnunk. 

Az alábbiakban szintén eszményi és valóságos könyvtár viszonyáról lesz szó. 
A vizsgálat előtt egy dolgot szeretnék előrebocsátani: magát a kérdést feltétlenül 
megválaszolhatónak gondolom, de csak úgy, ha minden egyes mű, illetve kódex 
esetében egyedi válaszokat adunk. Egyetlen részlet hitelességéből vagy költött jel-
legéből nem következik, hogy mindez egy másik részletre is éppúgy érvényes. 
Ugyanakkor az is világos, hogy ezt a választ lehetetlen a költeményben megszólaló 
hang, valamint a könyvtár egészére vonatkozó átfogó koncepció pontos feltérké-
pezése és meghatározása nélkül megadni. Erről a két témáról azonban csak érintő-
legesen ejtek majd szót, pusztán olyan mélységben és terjedelemben, amilyenben 
erre a fő kérdésünk szempontjából szükség lesz; a Naldi műben kibontakozó sajá-
tos irodalom-felfogást egy külön tanulmányban szeretném megvizsgálni. 

Lássuk tehát Szapphót – melyik művéről is tesz említést Naldi? Érdemes szó 
szerint is idézni az amúgy sem könnyen hozzáférhető mű szövegét:

12
 

„Non te transierim, gravibus miscenda poetis, 
Sappho, nec ingenio inferior nec versibus aureis, 
ipsa licet teneros ardens cantaris amores, 
atque Phaona tuum graviter conquesta rogando 
feceris insignem, fama super astra ferendo 
alta, rogis lacrimans procul esse nigrantibus illum 
 

 
11 PAJORIN Klára: i. h. (10. jegyzet) 10. 
12 Naldi költeményét utoljára BÉL Mátyás adta ki 1737-ben (BELIUS, Matthias: Notitia Hunga-

riae Novae Historico Geographica. Tom. 3. Viennae Austriae, 1737. Petrus Gehlen, 589–642), 

előtte Peter JAENNICH jelentette meg a mű editio princepsét 1731-ben (Meletemata Thorunensia 

III. 1731. 97–185). A mű szövegének mintegy két ötödét tette közzé ÁBEL Jenő 1890-ben, de éppen 

a könyvgyűjteményről szóló rész mellőzésével (Olaszországi XV. századbeli íróknak Mátyás királyt 

dicsőítő művei. Irodalomtörténeti Emlékek II. Bp. 1890. 261–296; a közölt részek: 1.1–463, 2.1–100 

és 4. 151–405, 420–451, 465–500, 508–534, 538–588; kimaradt: 2.101–388, 3.1–414, 4. 1–150, 

406–419, 452–464, 501–507, 535–537). Ábel csak kevés helyen kollacionálta a jelenleg Cod. 

Lat. R. Fol. 21. 107 jelzettel a toruńi Biblioteka Kopernikában őrzött kézirat szövegét (erre maga 

hívja föl az olvasó figyelmét), a kiadások olvasatait gyakran pontatlanul idézi, és szemmel látha-

tóan félig kész munkát tett közzé. A tanulmány megírásához segítségül vettem a kódexnek egy 

sok helyütt sajnos olvashatatlan mikrofilm-másolatát, melyet az OSzK Mikrofilmtára őriz. A szöveg 

központozásán a mai helyesírási elvek szerint változtattam. (A kézirat lezárása után, 2010. júniu-

sában a Kujawsko-Pomorska Digital Library föltette honlapjára a kódex digitális másolatát.) 
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iusseris, et nomen fatis immortale Phaonis 
carmine reddideris, variis agitata querelis: 
nam tu consorti patriae coniuncta lyraeque 
haesisti merito simul una sedilibus altis.” (Naldi, Laud. 2.188−198) 

Naldi tehát a Phaónhoz írt Szapphó-verse(ke)t képzeli el a könyvtár polcán, ilyen 
verse(ke)t azonban mai tudásunk szerint Szapphó – soha nem írt. Az ellenállha-
tatlan vonzerővel rendelkező fiatalember iránt fellobbanó végzetes szerelem le-
gendája a regényes részletekben különösen gazdag, olykor bizarr elemekkel is 
tarkított Szapphó-életrajzi hagyománynak viszonylag késői fázisában alakult ki; 
először Menandrosz tesz említést róla a 4. század második felében.

13
 Logikusan 

vetődik föl a kérdés: akkor kinek a művéről beszél Naldi? A kérdésre egyértelmű 
válasz adható. Naldi egy olyan kifejezés szó szerinti átvételével zárja Szapphó jel-
lemzését („consors patriaeque lyraeque”), amely nem hagy kétséget afelől (amit 
már a történet olvasása közben is sejteni lehet), hogy „a méltán magas polcra he-
lyezett” ‘carmen’, ahonnan az idézet származik, nem más, mint Ovidius Szapphó-
levele: „nec plus Alcaeus, consors patriaeque lyraeque, / laudis habet, quamvis 
grandius ille sonet.” (Her. 15.29–30). A latin szerző beférkőzése a görög aukto-
rok közé nyilvánvalóan magyarázatra szorul. Hogyan értelmezzük Naldi lépé-
sét: félreértés áldozata lett, vagy nagyon is tudatában volt a „csúsztatásnak”, és 
retorikai fogással próbálta szaporítani a görög tételek számát? 

Erre a kérdésre már csak jóval hosszabban lehet felelni. Az Epistula Sapphus, 
melyet a kutatók többsége ma inkább Ovidius műveként tart számon és a Hősnők 
levelei (Heroides) sorozatába illeszt be,

14
 évszázadokra kiesett az irodalmi köztu-

datból. Szövegét mindössze két kézirat őrizte meg teljes egészében (néhány pedig 
kivonatosan), ám az egyiket csak 1420 táján fedezte föl valószínűleg Antonio Bec-
cadelli, a másik pedig még később, valamikor 1515 előtt bukkant elő újra, amikor 
Andrea Navagero használta föl velencei Ovidius-kiadásához. Beccadelli felfede-
zése

15
 a maga korában igazi szenzációt keltett és hatalmas lelkesedést váltott ki, 

a másolók szinte kézről kézre adták a szöveget. Ma összesen 151 olyan 15. századi 
példányról tudunk, amelyet közvetve vagy közvetlenül erről a bolognai kódexről 
másoltak, a „vulgata” kéziratcsalád őse azonban később ismét (és talán örökre) 
elveszett. Az apográfok tartalmi sokféleségéből ítélve, a mesterkódex nem Ovi- 
 

 
13 DÖRRIE, Heinrich: P. Ovidius Naso, der Brief der Sappho an Phaon: mit literarischem und 

kritischem Kommentar im Rahmen einer motivgeschichtlichen Studie. München, 1975. /Zetemata 

58./ 17. 
14 A kisebbségi véleményt képviseli KNOX, Peter E.: Ovid: Heroides. Select Epistles. Cambrid-

ge, 1995. 278–282 és KENNEY, Edward J.: Ovid: Heroides XVI–XXI. Cambridge, 1996. 1; a vita 

modernkori fejleményeiről lásd legutóbb TARRANT, Richard John: The Authenticity of the Letter 

of Sappho to Phaon (Heroides 15). = Harvard Studies in Classical Philology (85.) 1981. 133–153. 
15 A kéziratra Bolognában talált rá a palermói humanista, de a felfedezés pontos körülményei 

nem tisztázottak, lásd SABBADINI, Remigio: Le scoperte dei codici Greci e Latini nei secoli XIV e 

XV. Firenze, 1905. I. 99. és DÖRRIE: i. m. (13. jegyzet) 55–56. 
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dius műveivel együtt tartalmazhatta a levelet (főleg nem a teljes korpusz része-
ként), viszont szerzőként a kéziratok többségének tanúsága szerint őt jelölhette 
meg. Teljes egyetértés azonban biztosan nem alakult ki a korabeli olvasóközönség 
körében arról, hogy miféle művet tartanak is a kezükben. A címmegjelölések tar-
kasága (az 1971-es kritikai kiadás hatvanféle változatot számolt össze) arra utal, 
hogy sokan vitatták Ovidius szerzőségét, és a levél fiktív vagy valódi jellegét il-
letően sem értettek egyet. 

A szerzőség problémájára a 40-es évekből ismert számunkra az első reflexió. 
Francesco Filelfo (1398−1480) 1443-ban publikált Convivia Mediolanensia című 
dialógusának egyik helyén vetődik föl a kérdés Szapphó személyével kapcsolat-
ban, vajon mikor élt és ki is volt pontosan az a költőnő, aki a mixolüd dallamokat 
feltalálta. A ma talán furcsának tűnő kérdést az magyarázza, hogy az ókori biog-
ráfiai hagyományban az idők folyamán két különböző kép bontakozott ki Szapphó- 
ról: egyfelől erkölcstelen házasságtörő asszonyt faragtak belőle, aki szemérmetlen 
módon fiatal lányokkal ápol intim kapcsolatot, másfelől a férfiszerelem tragikus ál-
dozatát, aki nem éli túl Phaón visszautasítását, és leveti magát Leukasz szikla-
fokáról.

16
 A Szapphó szerelmi költeményei nyomán megformált kétféle kép az 

életrajzi hagyomány egyik ágában (mely számunkra leginkább a Suda-lexikonban 
ragadható meg) olyan feszültségbe került egymással, hogy szakadásra került sor 
közöttük, ennek következtében pedig a költőnő személye megkettőződött.

17
 A ho- 

moerotikus kapcsolatairól elhíresült Szapphót Leszbosz Eresszosz nevű városából 
származtatták, míg a végzetes szerelem áldozatának szülővárosa a szintén lesz- 
boszi Mitüléné lett. Szapphó megkettőződése viszont azzal a következménnyel is 
járt, hogy ez a második költőnő igazi életmű nélkül maradt. Ezt a hiányt érzékelve 
juthatott Filelfo az újból napvilágra került Szapphó-levél olvasásakor arra a gon-
dolatra, hogy a levél még értékesebb, mint ahogy azt felfedezésekor gondolták, 
amennyiben a mások által Ovidiusnak tulajdonított munka valójában a mitülénéi 
Szapphó addig elveszettnek hitt művét közvetíti számunkra. A levél jelentőségét, 
talán nem véletlenül, egy olyan humanista vélte fölfedezni, aki nemcsak görögül 
tudott kiválóan, de a Suda-lexikont is ismerte.

18
 Filelfo Thebaldus Bononiensis 

szájába adva adja elő az ötletet beszélgetőtársának, Dominicus Ferusinusnak, an-
nak bizonyítására, hogy valóban két Szapphó létezett, és a Phaon-levél az „ifjabb” 
Szapphó szerzeménye. A két Szapphóról szóló fejtegetéseit, amely lényegében 
a Suda idevágó szócikkének szó szerinti fordítása, a következő megjegyzéssel zár- 
 

 
16 DÖRRIE: i. m. (13. jegyzet) 33–49; a források egy részét közli magyarul NÉMETH György: 

Szapphó fennmaradt versei és töredékei görögül és magyarul. Bp. 1990. Helikon Kiadó, 168–169, 

lásd még 176. 
17 MOST, Glenn W.: Reflecting Sappho. In: Re-reading Sappho: reception and transmission. 

Ed. by Ellen GREENE. Los Angeles, 1996. Berkeley, 11–35. 
18 Filelfo saját példányban is beszerezte a Sudát, amely 1481-ben bekövetkező halála után a Me- 

diciek tulajdonába került, lásd FRYDE, Edmund B.: Greek Manuscripts in the Private Library of 

the Medici 1469–1510. Aberystwyth, 1996. 576. 
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ja: „Altera vero Sappho Mitylenea longe iunior fuit, cuius pulcherrimum opus ad 
amicum Phaonem adhuc in Latinum conversum apud nos exstat.” 

Az ötlet nem mindenkinek nyerte el tetszését.
19

 Giorgio Merula (1430/1−1494), 
Taddeo Ugoleto mestere 1471-ben megjelent, de valószínűleg már korábban el-
készült kommentárjában fejezte ki ellenvéleményét.

20
 Merula azzal érvel, hogy 

egy későbbi művében, az Amoresben Ovidius saját maga említi meg a Szapphó-
levelet alkotásai között: 

„Sunt, qui putent hanc epistolam e Graeco in Latinum ab Ovidio conversam.21 Alii 
autem, quorum sententiae accedimus, excogitatam ab hoc poeta fuisse, ut aliae fuere 
epistolae, quibus heroides illae vel maritos alloquuntur vel amorem suum aliter ces-
sisse conqueruntur. Et testimonio eiusdem auctoris probari potest, qui ad Macrum 
scribens dum enumerat a se compositas epistolas: hanc se ut reliquas excogitasse 
innuit sic dicens: 

Quaeque tenens strictum Dido miserabilis ensem 
Dictat et aeonio lesbis amata viro22 
et infra 
Tristis ad hipsiphilen ab iasone littera venit; 
Dat votam phoebo lesbis amata lyram.”23 

Szapphó szerzőségének elvitatása azonban nem akadályozta meg Merulát abban, 
hogy az ovidiusi szövegben szapphói vonásokat, allúziókat és kölcsönvételeket 
fedezzen föl: „Et puto multa ex poematis Sapphus in hanc epistolam ab ingenioso 
poeta fuisse traducta,” bár ezekre a nyelvi sajátosságokra ebben a művében egye-
lőre nem tért ki. 

Hasonló határozottsággal utasítja el a mű szapphói eredetét Domizio Calderini 
(1446−1478) 1475-ben megjelentetett, de szintén korábbi előadásai szövegét tar-
talmazó kommentárjában (amelyet mellesleg nem akárkinek: Beatrix öccsének, 
 

 
19 Az ötlet valószínűleg Filelfo előtt másokban is felmerült, csak éppen egyszerűbb okokból: 

a vers levélíró personáját naívan azonosították az életrajzi személlyel. Az ő véleményüket azon-

ban közvetlenül nem ismerjük, lásd GRAFTON, Anthony: Angelo Poliziano and the Reorientation 

of Philology. In: Joseph Scaliger, a Study in the History of Scholarship. I. Textual Criticism and 

Exegesis. Oxford, 1983. 19; FRITSEN, Angela: The Renaissance Afterlife of Heroides 15: Two Huma-

nist Responses to Sappho. (Commendatio Marci Siculae poetae and Epistula Phaonis ad Sappho.) 

= Manuscripta (49.) 2005. 41–58, különösen 52. 
20 Georgii Alexandrini in Sapphus interpretatio; lásd az alább említett kódex 218r oldalán. 
21 Merula előzőleg szó szerint idézi Filelfo véleményét, ezért a szövegösszefüggés alapján egy-

értelmű, hogy az „egyeseken” őt és követőit kell értenünk. Arról, hogy Merula tudományos súlya 

és rangja mennyit köszönhetett a Filelfóval és Calderinivel szemben indított támadásainak, lásd 

GRAFTON: Angelo Poliziano…, i. h. (19. jegyzet) 19–21. 
22 Amores 2.18.25–26, a kéziratok egy része „dictat” helyett „dicat”, „Aeonio” helyett pedig 

„Aeolio” vagy „Aeoliae” vagy egyéb olvasatot hoz, a „quaeque” helyett pedig egységesen „quod-

que”-t. 
23 Amores 2.18.33–34. Alternatív olvasatok: más kódexekben „hipsiphilen” helyett „Hypsiphy-

len”, illetve „dat” helyett „det” áll. 
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Aragóniai Ferencnek ajánlott). Egy lépéssel tovább is lépve, a levélnek ő még 
a helyét is kijelöli a Heroides darabjai között (azóta is a kiadók egy része a 15. da-
rabként tartja számon): 

„Tam autem abest, ut hanc epistolam putem a Sapho scriptam, ut etiam statuam 
inseri oportere epistolis Ovidii, et statim locandum post Didonem, nam eo ordine 
poeta scripsit, siquidem eius versibus credimus paulo ante a nobis recitatis.”24 

Calderini átveszi Merula megállapítását a sapphói kölcsönzésekről is, majd en-
nek egy példájára is rámutat. Szerinte a 39–40. sorban: 

„Si nisi quae facie poterit te digna videri 
nulla futura tua est, nulla futura tua est” 

Ovidius az állítás nyomatékosítására ismétli meg ugyanazt a tagmondatot: „Prior 
pars huius versus sub conditione profertur, altera sub affirmatione … affirmando 
negat: nullam omnino amabis, nulla enim tam formosa est quam tu” – szól Cal-
derini magyarázata, majd a 90. sorban olvasható „iussus erit somnos continuare 
<sc. Phaon>” tagmondatra hivatkozik, amelyben Calderini szerint Szapphótól vett 
szavak érzékeltetik Phaon szépségét: 

„curabit enim luna, ut semper dormiat Phaon, qui formosior est, ut hunc oscule-
tur; nimirum hunc locum accepit Ovidius ex poemate Sapphus, nam apud Graecum 
scriptorem ita legitur: … 25 

Merula nem marad adós a válasszal. Ovidius nem a nyomatékosítás kedvéért 
fordult ehhez az alakzathoz, sokkal inkább a stílusimitáció miatt. Szapphó stílu-
sának sajátos „báját” (kharisz) ugyanis, érvel az alexandriai tudós, már phaléroni 
Démétriosz szerint is gyakran éppen ez a stíluseszköz adja: 

„Hic ego aliquid subiungam ex occultis Graecorum commentariis sumptum, con-
duplicationem istam non tam ad emphasim esse factam ab Ovidio, quam ut gemi-
nando [ed.: germinando] eadem verba characterem Sapphus demonstraret, quae, ut 
Demetrius Phalaereus author est, gratiam suis carminibus ἐκ σῆρ ἀναδιπλώςεωρ quae-
sivit. Nam ubi πεπὶ φάπισορ λόγοτ praecepta tradit, de charactere Sapphus, Haec, 
scribit, sermonis gratiae, quae per figuras fiunt manifestae, et plurimae sunt apud 
Sap,; quemadmodum anadiplosis, ubi nympha ad Partheniam ait: 

παπθενία παπθενία ποῖ με λιποῦςα οἴφῃ; 
Quae respondet ad eam per eandem figuram: 
οὐκέσι ἥξω ππὸρ ςέ, οὐκέσι ἥξω. 
Maior enim gratia apparet, quam si semel esset dictum et sine figura …” 

 
24 52r. Calderini művét az 1485-ös kiadás lapszámozása szerint idézem (Publius Ovidius Naso: 

Sapho. Comm. Domitius Calderinus. Venezia, Thomas de Blavis, 10. Jun. 1485). 
25 55r–55v, a kettős pont után idézetnek szánt betűhalmazt (πεπιΔεοστιςςεληνηρ ππορ ατσον 

επωσοςι ρ σαπειρ απωωςθειρ ατσοτκαιβκασεπφεκσαι πορ ατσοντκσω ανσηνειςυωεν νμενονκπε-
λαιον εκμμτνσαι διαπανσορ διναμσσν) egyelőre nem sikerült azonosítanom. 

http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1270613956_672032919&DB_ID=2&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=KK%20Thomas%20de%20Blavis&HTML_SEARCH_TYPE=SIMPLE
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Merula érvelése több szempontból is figyelemre méltó. Először is érdemes 
egy pillanatra hátrébb lépnünk, és bizonyos távolságból felmérnünk a két tudós 
között folyó vita kereteit és tétjét. Merula azonnal és hatalmas lendülettel támadja 
meg Calderini frissen közzétett kommentárját; cáfolatának egy teljes vitairatot 
szentel.

26
 A késhegyre menő szellemi összecsapásban, ahogyan szinte valameny- 

nyi korabeli tudományos vita esetében, nem csak a felek tudományos rangja forog 
kockán. Ebben az időszakban, amikor minden professzorral évente kötnek szer-
ződést évente frissített feltételekkel, minden presztízsvereség vagy -nyereség azon- 
nal konvertálható és konvertálódik is az állásajánlatok piacán. A kihívó fél ezúttal 
Merula, aki saját egykori mestere, Filelfo tekintélyének megingatásával igyekszik 
komoly nevet szerezni magának, illetve az üstökösként feltűnő Calderini helyreté-
telével megőrizni kivívott helyzetét.

27
 Az értelmezési viták szintjét mégsem volna 

szerencsés a felszínnek tekinteni az egzisztenciális harc mélységeihez képest. A po-
lémia értelemszerűen azokat a szövegeket vonzotta magához (vagy azokhoz von-
zódott), melyek a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthattak. A Szap-
phó-levél értelmezése körül kibontakozott vitát így a mű kitüntetett helyzetének 
jeleként tekinthetjük a korabeli szellemi életben. Hozzá kell tennünk ugyanakkor 
azt is, hogy Merula és Calderini összecsapása nem a Szapphó-allúziók kérdésében 
csúcsosodik ki, bár a polémia hevessége azért ide is átsugárzik.

28
 Különösen szem-

betűnő ez akkor, ha arra gondolunk, hogy a leglényegesebb ponton voltaképp 
egyetértettek; mindketten Ovidius művének tekintették a levelet, melyet átszőnek 
olykor Szapphó-reminiszcenciák, de semmiképpen sem Szapphó-fordításnak. Vé-
leménybeli különbségük tehát arra korlátozódott, miben nyilvánul meg a szöveg 
szapphói jellege. A vita leszűkülése azonban ezúttal, ha Merula viszonválaszát 
nézzük, a vita színvonalának emeléséhez is hozzájárult (merthogy másutt, a Iuve-
nalis-vitában a hangnem eldurvulásához vezetett).

29
 Merulát láthatólag arra kész-

tette a polémia, hogy gondosan utánanézzen Szapphó fennmaradt töredékeinek, 
sőt ókori recepciójának is, és ennek során fedezte föl, hogy egyik „obskurus ma-
gyarázója” mennyire releváns információt kínál a „megkettőzés” kérdésében. Sti-
lisztikai magyarázatát a mai napig érvényesnek fogadják el az Ovidius-értelme-
zők.

30
 

Ha csupán eddig követjük nyomon a Szapphó-levél 15. századi fogadtatását, 
már ebből is kitűnik, a Naldi előtti és a vele kortárs humanista nemzedékeknek 

 
26 A kötet 1476-ban jelent meg először In epistulam Sapphus contra Domitianum annotationes 

címmel.  
27 GRAFTON: Angelo Poliziano…, i. h. (19. jegyzet) 19. 
28 Vitájuk Iuvenalis- és Martialis-értelmezéseikre is kiterjedt. 
29 Calderini halála után Cornelio Vitelli indított ellentámadást Merula ellen (In defensionem 

Plinii et Domitii Calderini contra Georgium Merulam ad Hermolaum Barbarum epistola. Vene-

zia, 1482 k.); az ő szájából már csakúgy röpködnek a Merdulák a Merulák helyett, lásd GRAFTON: 

Angelo Poliziano…, i. h. (19. jegyzet) 19. 
30 GRAFTON: Angelo Poliziano…, i. h. (19. jegyzet) 21; Knox nyitva hagyja a Szapphó-imi- 

táció kérdését, lásd KNOX, Peter: Ovid, i. m. (14. jegyzet) 288. 
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a görög irodalomról alkotott képüket is meghatározó, fontos élménye volt a latin 
nyelvű Szapphó-szöveg újrafelfedezése. A Filelfo-féle radikális álláspont szerint 
a latin fordításnak köszönhetően egy teljes Szapphó-költemény lépett elő a fele-
dés homályából, míg a visszafogottabb kommentátorok „csupán” Szapphó-töredé-
keket és -idézeteket üdvözöltek benne.

31
 De még az utóbbi vélemény képviselői 

sem fogalmaztak negatívan vagy csalódottan, a levél ‘életrajzi’ hitelét és értékét 
pedig végképp nem jutott eszébe senkinek sem kétségbe vonni. A Phaón-
történetet az összes olyan életrajzi mozzanattal együtt, amelyet nem támasztanak 
alá Szapphó-töredékek szövegei, elsőként majd csak Welcker fogja legendá-
nak minősíteni 1816-ban. Addig évszázadokon át általánosan uralkodott a 15. 
század ösztönös reakciója és hite, hogy a levél Szapphó valóságos személyéről 
ad – a kifinomult jellemrajz, a stílusimitáció és a belső nézőpont segítségével – 
minden más forrásnál plasztikusabb képet. Dicsőítő költeményében Naldi látható-
an a lelkesebb tábor véleményét szólaltatja meg (hogy tudósként vagy magán-
emberként mit gondolt, az más kérdés), de a fentiek alapján még óvatosabb kor-
társai sem tarthatták kirívónak vagy túlzónak Szapphó budai megérkezéséről 
szóló leírását. 

Ráadásul, biztosan tudhatjuk, hogy Szapphó valóban megérkezett Budára, sőt 
azt is, hogy nem egyedül. Elkísérte két kommentár: Meruláé és Calderinié. A két, 
kifejezetten Mátyásnak készített és egyértelműen hiteles corvinaként számon tar-
tott díszkódex, amely a Szapphó-levél magyarázatain kívül más kommentáro- 
kat is tartalmaz a két rivális humanistától, ikonográfiai érvek alapján ugyanarra 
a néhány éves időszakra keltezhető, 1485 és 1490 közé, mint a toruńi Naldi-kó-
dex.

32
 Mindkét kommentárgyűjteményt Naldi firenzei kollégája, Bartolomeo Fon-

zio (1446−1513) másolta, s bár egyiket sem szignálta, jellegzetes kézírása egy- 
értelműen beazonosítható.

33
 Illuminációjukat Attavante műhelyében készítették, 

 
31 A Szapphó-levél sikeréhez más tényezők is hozzájárultak, mint például az eleve róla kialakí-

tott kedvező kép, mely jórészt Petrarca Szapphó-kultuszának hatására vált népszerűvé (Trionfo 

d’Amore 25–30, és Laura occidens 85–91), lásd GODMAN, Peter: From Poliziano to Machiavelli: 

Florentine Humanism in the High Renaissance. Princeton, 1998. 73. 
32 Naldi költeményének keletkezési ideje valamivel pontosabban is meghatározható. A datálás 

terminus post quemjét Poliziano 1487 augusztus elejére elkészült Héródianosz-fordítása adja (Mostra 

del Poliziano nella Biblioteca Medicea Laurenziana. Ed. Alessandro PEROSA. Firenze, 1954. nos. 

90–95, 243, 248; GIONTA, Daniella: Pomponio Leto e l’„Erodiano” del Poliziano. In: Agnolo Po-

liziano poeta scrittore filologo. Atti del Convegno di Montepulciano, 3–6 novembre 1994, a cura 

di Vittorio FERA e Mario MARTELLI. Firenze, 1998. 425–458; lásd még PAJORIN Klára: Humanis-

ta irodalmi művek Mátyás király dicsőítésére. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király ha-

lálának 500. évfordulójára. Szerk. RÁZSÓ Gyula és V. MOLNÁR László. Bp. 1990. 350.), melyre 

a 2. könyv végén hivatkozik Naldi (2.360–377). A négy könyv megírása nyilvánvalóan több hó-

napot vett igénybe (akár 1487 augusztusa elé, akár mögé tesszük is az alkotási időszakot), maga 

a kódex viszont értelemszerűen csak hónapokkal később készülhetett el. 
33 A Merula-kódexet Modenában őrzik (Biblioteca Estense Universitaria, Cod. Lat. 441), a Cal- 

derini-kódexet Firenzében (Biblioteca Laurentiana, Aquisiti et doni 233). Megjegyzendő, hogy 

a Merula-kódex másolóját a corvina-szakirodalom jelentős része név nélkül tartja számon, bár az 
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csakúgy, mint a más kéz által írott Naldi-kódexet.
34

 Minden okunk megvan tehát 
azt feltételezni, hogy Naldi tudott arról, hogy a Mátyás számára megrendelt mű-
vek listáján a Szapphó-levél kommentárjait tartalmazó díszkódexek is rajta van-
nak. Önálló Szapphó-corvinára vonatkozó adatról továbbra sincs tudomásunk,

35
 

de a szöveg terjedelméből kiindulva (mindössze 220 sorról van szó!) egy ilyen 
kódex létezésének nagyon kicsi a valószínűsége. A mű fennmaradt 151 kézirata 
között mindenestre egy sincs ilyen; valamennyi példány más művek társaságában 
szerepel.

36
 Mindezek tükrében feltevésünket, hogy ti. Naldi az Epistula Sapphus 

alapján beszél arról, hogy Mátyás könyvtára Szapphónak is helyet ad, azzal pon-
tosítjuk, hogy a levél két kommentárjának készülőfélben lévő vagy frissen elkészült 
díszpéldányai lebeghettek szeme előtt, amikor a tizedik görög ‘vates’-t a fenséges 
könyvtár polcozatán elhelyezte.

37
 Naldi tehát nem eresztette el kortársainál jobban 

képzeletét, sem hízelkedésből, sem egy merész költői ötletnek engedve – Mátyás-
nak tényleg volt Szapphó-verse. Naldi túlzása mindössze abban áll, hogy azt a lát- 
 

                                                                                                                                  
íráskép alapján szinte biztosra vehető, hogy Fonzióval azonos. CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára öt kó- 

dexet vesz föl a Fonzio által másolt corvinák listájára; a Merula-kódex nincs közöttük. [UŐ: Mátyás 

király könyvtárának scriptorai. = MKsz (73.) 1957. 163.] Valószínűleg ennek a tanulmánynak 

eredményeire támaszkodik CSAPODI Csaba [i. m. 1973. (5. jegyzet) 232.], amikor a másoló meg-

nevezése nélkül írja le a kódexet. A kérdésben Ernesto Milano sem foglal állást (MILANO, Ernesto: 

Az olasz könyvtárakban őrzött Corvinák. In: A holló jegyében. Szerk. MONOK István. Bp. 2002. 

109). Az idevágó monográfia viszont Fonziónak tulajdonítja, CAROTI, Stefano–ZAMPONI, Stefano: 

Lo scrittoio di Bartolomeo umanista fiorentino. Milano, 1974. 12., valamint legutóbb MADAS 

Edit is: La Bibliotheca Corviniana et les corvina authentiques. In: Matthias Corvin. Les biblio-

thèques princières et la genèse de l’État moderne. 15–17 novembre 2007. Éd. J-F. MAILLARD, I. 

MONOK, D. NEBBIAL. Bp. 2009. 55. 
34 A díszítésnél alkalmazott motívumok és színek, valamint a kompozíció első pillantásra feltűnő 

hasonlósága szintén szorosabb kapcsolatra utal a három kódex között. Ugyanebbe a csoportba tartozik 

a Fonzio által másolt Porphyrio-kommentár Horatiushoz (Milano, BT Cod. 818), valamint a saját 

kommentárjait, előadásait és egyéb műveit tartalmazó kötet (Wolfenbüttel, HAB Cod. 43. Aug.20). 
35 CSAPODI Csaba megemlíti ugyan „Ovidius Epistolae” művét Ippolito d’Este listájáról, de ez 

a könyv nyilvánvalóan nem Mátyás könyvtárába tartozott [i. m. 1973. (5. jegyzet) 232]. 
36 Az egyikük feltétlenül említést érdemel: Fonzio másolta le a Heroides utolsó darabjaként 

(Plut. 36.02) Francesco Sassetti számára 1472 és 75 között; a díszkódex utána Lorenzo Medici bir-

tokába került, lásd DE LA MARE, Albinia: New Research on Humanistic Scribes in Florence. In: 

DE LA MARE, Albinia–GARZELLI, Annarosa: Miniatura fiorentina del Rinascimento: 1440–1525: 

un primo censimento. 1. vol. Firenze, 1985. La Nuova Italia, Giunta Regionale Toscana. 
37 Ezen a ponton fontos kitérnünk a költeményben megszólaló hang kérdésére. Naldi dicsőítő 

hangja részben a műfaj egyik lényegi sajátosságából adódóan ambivalens: ti. minden dicséret, 

mely megszépíti a valóságot, egyfajta megelőlegezésnek és közvetett buzdításnak is tekinthető, 

részben pedig a valós konkrét helyzetet tükrözve: a vers megírásával egy időben Mátyás számára 

száznál is több kódexet készíthettek és rendeltek meg. A párhuzamosság és időbeli átfedés miatt 

ezekben az esetekben lehetetlen lett volna elkülöníteni a már elkészült köteteket az éppen készü-

lőktől, vagy a megrendelt, de még csak tervezett kódexektől (és az átmeneti esetek típusait nyil-

ván tovább lehetne szaporítani). 

http://opac.bml.firenze.sbn.it/Record.htm?idlist=0&record=19135666124919538489
http://opac.bml.firenze.sbn.it/Record.htm?idlist=0&record=19135666124919538489
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szatot kelti, mintha Szapphó ‘carmen’-je önálló kötet formájában kapott volna el 
helyet a könyvek között, miközben a valóságban két humanista írásai között és 
írásaiba beleszőve húzódott meg, teljes egészében ugyan, de lémmákra szabdalva. 
 De valóban beszél-e Naldi önálló kötetről? Nos, ha pontosan nézzük a szöveget, a 
megfogalmazás szerint a polcon nem egy könyv, hanem maga Szapphó foglal 
helyet. Első pillantásra és így önmagában nézve a részletet valószínűleg egyetlen 
olvasónak sem tűnik föl a metonímia, vagy ha igen, nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget neki, hisz ezzel az egyszerűsítő szóképpel lépten-nyomon találkozunk, 
sőt még használjuk ma is. A költemény egészét áttekintve azonban már nem lehet 
ilyen könnyen átsiklani ezen a jelentéktelennek tűnő fordulaton. A metonímia 
ugyanis folyamatosan és következetesen szerephez jut, éspedig szorosan kapcso-
lódva egy metaforához. A könyvek számbavétele sosem a polcok tartalmának sta-
tikus leírásával történik, hanem elbeszéléssel. A leírás helyett történetet kapunk: 
a könyvek megérkeznek, a könyvek felhelyezésének pillanatát pedig rendre úgy áb-
rázolja Naldi, amint a könyvtár tulajdonosa a könyv ‘szerzőjé’-t fogadja. Az ün-
nepélyes aktus lényege az, hogy a tulajdonos megadja az alkotónak járó tiszteletet 
(honos), az ókori hírnevéhez (fama) méltó megbecsülést. A könyvnek mint tárgy-
nak az elhelyezése másodlagos ahhoz a személyes kapcsolathoz képest, amely 
a könyvtár létrehozója és az alkotó között létesül a művét tartalmazó könyv féltve 
őrzött kinccsé avatásával. A rendre visszatérő metafora értelmében Mátyás mint 
műveltségénél és bőkezűségénél fogva alkalmas házigazda fogadja a szerzőt, aki 
mint vendég foglal helyet és ül le a polcozaton, az őt megillető díszhelyen. A me-
tafora annál is inkább él és működik a latin szövegben, mert Naldi a legtöbbször 
‘tabulá’-nak nevezi a polcot, ami egyfelől nyilván az olasz ‘banco’ fordítása, más-
felől azonban kiváló lehetőséget ad arra, hogy a vendégségbe érkező alkotók ‘asz-
talául’

 38
 vagy ‘padjaként’ szolgáljon, különösen amikor a ‘sedes’ vagy ‘sedilia’ 

szóval váltakozik. 
A Szapphó-vers példájánál maradva, Naldi, úgy tűnik, nem kívánja egymás ellen 

kijátszani a jelentések két szintjét: nem ülteti le a szerzőt a padra, ha egyúttal nem 
kerül ténylegesen is valamilyen könyv a budai polcokra. Kétségtelen azonban, 
hogy a ténylegesen megérkező könyv és a polcon helyet foglaló szerző között 
nem egy-egyértelmű a megfelelés. A költőnő valószínűleg csak két humanista 
kommentár révén képviseltette magát ténylegesen a könyvtárban, miközben a köl-
tői leírás a Phaónról éneklő költőnő, a tizedik ‘vates’ helyfoglalásáról beszél. 
Ennek egyik lehetséges okát fentebb említettük: Naldi az alkotó személyét emeli 
ki, nem pedig a közvetítő könyveket. Szapphó jellemzésének egy másik részleté- 
 

 
38 A „tabula” szó polc jelentésű használatára sem a TLL, sem az OLD, sem Forcellini, sem Du 

Cange szótára nem hoz adatot, és újkori párhuzamát sem ismerem; valószínű tehát, hogy Naldi sa-

ját ötlete volt, hogy így nevezze meg a polcot. A nyelvújítási leleményre minden bizonnyal azért 

is szükség volt, mert maga a tárgy, a falra erősített polcrendszer is újdonságnak számított. 

A tudatos szóválasztásra utal, hogy Naldi az egyszerű „könyvtartó polc” ókori nevét (scrinia) is 

ismeri, kétszer használja is, de mégsem ezt részesíti előnyben. 
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ről ugyanakkor még nem esett szó, érdemes ezt is szemügyre vennünk. A Phaón- 
vers előtt Naldi egy olyan fordulattal írja le költészetét („teneros ardens cantaris 
amores”), amely inkább a költőnőnek fiatal lányokhoz írt verseire illik, mintsem 
a Phaónhoz fűződő kapcsolatára. (A különbözőség mellett szól az „atque”-vel 
bevezetett mellérendelt mondat is a 191. sorban.) Ebben a jellemzésben azonban 
aligha kell egy (másik) versgyűjteményre történő utalást látnunk, mindössze az 
a funkciója, hogy Szapphó költői profilját minél teljesebben bemutassa. A meto-
nímia tehát ezúttal úgy működik, hogy az alkotó nemcsak a ténylegesen beszer-
zett műveit reprezentálja, hanem a polcra fel nem kerülőket is. Ez kétségtelenül 
torzítás, amennyiben azt sugallja, hogy Szapphó neve egynél több művet, akár 
a teljes életművet is képvisel, de a dolgoknak éppen efféle felnagyításában áll 
a dicsőítés művészete: abban, ha valaki nem minden alapot nélkülözve állít va-
lótlanságokat, hanem finom túlzással szépíti meg a tényeket. 

Kérdés azonban mennyiben általánosítható Szapphó esete? Hogyan ragadható 
meg költészet és valóság kapcsolata a többi szerző esetében? Az alábbiakban csu-
pán a katalógus első 12 tételét: a tíz görög ‘vates’ és két tragédiaköltő esetét ve-
szem szemügyre. Ahogy erről korábban már szó esett, a 12 szerző közül Szapphó 
tűnt a leggyengébb láncszemnek, míg 7 másik szerző meglétét más forrásokból 
dokumentáltnak volt szokás tekinteni. Ez a dokumentáció azonban messze van 
attól, hogy biztosnak és megalapozottnak nevezhetnénk. A hét szerző közül kettő-
vel kapcsolatban (Hermész Triszmegisztosz és Orpheusz) viszonylag erős érvek 
szólnak meglétük mellett, bár maguk a könyvek nem maradtak ránk.

39
 A többi ötöt 

(Homérosz, Hésziodosz, Theokritosz, Szophoklész és Euripidész) egy olyan kó-
dex tartalmazza: a ma Bécsben őrzött ÖNB Phil. gr. 289, amelynek hitelessége 
legfeljebb valószínűsíthető, de nem bizonyítható. A vízjelek legkorábbi időpont-
ként lehetővé teszik ugyan a kódexnek akár 1488-as datálását is, de Bakócz tu-
lajdonosi bejegyzése alapján, amely érseki kinevezése után került a könyv utolsó 
lapjára, a kódex magyarországi jelenléte csak 1500 után tekinthető bizonyított-
nak.

40
 

Amennyiben mégis elfogadjuk a feltételezést (ami, még egyszer, egyáltalán 
nem lehetetlen), hogy Naldinak tudomása volt erről a Ferrara környékén készült 
 

 
39 Hermész Triszmegisztoszra Brandolini hivatkozik De vitae humanae conditione című művében 

(idézi CSAPODI: i. m. 1973 (5. jegyzet) 383.), Orpheusz himnuszainak meglétét pedig az a körül-

mény teszi valószínűvé, hogy a himnuszok fordítója, Ficino rendszeresen megküldte Mátyásnak 

műveit, lásd PAJORIN K.: i. h. (10. jegyzet) 8–9. A két adatot erősítik a Bonfini Symposiumjában 

elhangzó fiktív beszédek, melyekben Mátyás többször is idéz az orphikus iratokból (Bonf. Symp. 

1.134 = Orph. Hymn. 3. 4–5, Symp. 2.208 = Hymn. 66.1–7, Symp. 3.66 = Hymn. 15.8, Symp. 3.88 

= Arg. 419–28), valamint Hermész Poimandreséből is (Symp. 3.44–48 és 3.66 = Poim. I.31), még- 

hozzá Ficino fordításában, lásd REES, Valery: Ad vitam felicitatemque: Marsilio Ficino to his 

friends in Hungary. = Budapest Review of Books (8.) 1998. 72. 
40 Könnyen elképzelhető az is, hogy Bakócz Tamás nem Itáliában jutott a kódexhez, hanem 

Budán Corvin Jánostól kapta. 
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kódexről, és a görög könyvek felsorolásakor elsősorban ez a gyűjtemény lebegett 
a szeme előtt, akkor sem problémátlan a kódex és Naldi szövege közötti kapcso-
lat. Először is a bécsi kézirat – Csapodi Csaba listáival ellentétben – Szophoklész-
nak egyetlen művét sem tartalmazza; egy újabb tétellel csökkentenünk kell a do-
kumentált corvinák számát. Csapodit valószínűleg a kódex előlapján olvasható 
modernkori tartalomjegyzék vezette félre, amely tévesen állítja azt, hogy a kötet-
ben az „Oidipusz király” is helyet kap. Valójában a tragédiának csupán egyik tar-
talmi összefoglalóját másolták bele a Phil. gr. 289-be.

41
 Mindez tehát azt jelenti, 

hogy Szophoklész is azon szerzők közé tartozik, akinek művei meglétére nincs 
Naldi leírásától független adatunk. 

Naldi verse ugyanakkor a bécsi kódex felől nézve sem tükrözi pontosan a való-
ságot, amennyiben a gyűjtemény egyik darabját, Arisztophanész Plutoszát emlí-
tetlenül hagyja, és alkotóját sem veszi föl a drámaírók listájára.

42
 Bármi volt is 

a mellőzés oka, annyi leszögezhető, hogy Naldi döntésében nem az játszott fő-
szerepet, hogy a Phil. gr. 289 teljes tartalmát átemelje költői katalógusába. 

Sajátos feszültség érzékelhető valóság és költészet között a kódex küllemét 
és felépítését illetően is. Naldinak ezen a téren is meg kellett szépítenie a té-
nyeket. A bécsi kódex ugyanis egy meglehetősen szerény kiállítású kézirat, amit 
még túlzással sem lehet díszkódexnek nevezni. Az iskolai auktorokból összeál-
lított szöveggyűjteményt egy gyakorlatlan kezű írnok vagy diák másolta saját 
használatra, az utolsó darabot pedig valaki más írta hozzá, eldönthetetlenül, 
mennyivel később. A szótározás emlékét rendszertelen lapszéli jegyzetek őrzik. 
Azok a jegyek, amelyek Naldi leírása szerint a felső polcokra helyezett díszköny-
veket jellemzik, egyáltalán nem érvényesek erre a papírkódexre. Ráadásul ebből 
az egyetlen valóságos kötetből négy fiktív díszkódexnek is meg kellett szület-
nie, hogy Naldi alkotók szerint haladó katalógusába az egyes szerzők önálló 
egységként, külön-külön illeszkedhessenek bele. 

Ha az ismertetés tartalmát nézzük, Hésziodosz, Euripidész és Theokritosz ese- 
tében a megfelelés viszonylag pontosnak nevezhető. Naldinál a három szerzőt 
a Munkák és napok, a Hekabé, illetve az Idillek képviselik; a bécsi kódex csak 
annyiban tér el ettől, hogy Euripidésztől a triász másik két darabját (Phoinikiai 
nők és Oresztész) is tartalmazza, az idillek közül pedig csak az első 11 darabot. 
Homérosz esetében viszont komoly eltérés mutatkozik Naldi verse és a bécsi kó- 
dex között. Naldi egyértelműen az Iliászt állítja a középpontba, rajta keresztül 
 

 
41 A tévedésre már HOLZINGER, Karl: Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbiblio-

thek. = Sitzungsberichte Wien. Ak. phil.-hist. Klass. (167/4.) 1911. 73 felhívja a figyelmet, ennek 

ellenére CSAPODI jegyzékeiben rendre az az adat jelenik meg, hogy a kézirat egy teljes Szophoklész-

drámát tartalmaz 1973-ban „Oedipus” címmel [i. m. 1973. (5. jegyzet) 241.], 1990-ben „Szo-

phoklész drámája” megnevezéssel (CSAPODI Csaba: Bibliotheca Corviniana. Bp. 1990. 157). 
42 Arisztophanész mellőzését egyébként elvi okokkal nehéz magyarázni; Naldi irodalmi felfo-

gásában a római komédiaköltők előkelő helyre kerülnek a latin szerzők között (3.87–100), az 

ókomédia jelentőségét pedig a latin szatírikusok kapcsán külön is kiemeli (3.112–3). 
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mutatja be Homérosz költői nagyságát, hogyan lett valamennyi mesterség ősatyja, 
minden tudás enciklopédikus forrása és foglalata. A bécsi kódex ehhez képest 
a Békaegérharcot tartalmazza (ez az előbb említett, másik kézzel utolsónak be-
írt szöveg), melyet az ókori közvélekedésnek megfelelően a humanisták is neki 
tulajdonítottak ugyan, de ez az eposzparódia nyilvánvalóan nem a Naldi mélta-
tatásában kiemelt költői kvalitásokat példázza. A két mű „kicserélése” elvben 
persze minden további nélkül elképzelhető a magasztalás sajátos eszközei kö-
zött (ahogyan az is, hogy az Iliászból is volt példány Mátyás könyvtárában), vi-
szont nem árt tudatosítanunk, hogy amennyiben Naldi leírása a Phil. gr. 289-re 
épül, akkor nagyon vigyázni kell arra, hogy pusztán Naldi szövege alapján kö-
vetkeztetéseket vonjunk le egy-egy mű meglétével kapcsolatban. 

Hasonló tanulsággal szolgál Nikandrosz esete a máshonnan nem dokumentált 
szerzők közül (rajta kívül Muszaiosz, Pindarosz és Alkaiosz tartozik még ebbe 
a csoportba). Nikandrosztól két tanköltemény maradt ránk: a mérges kígyókat 
bemutató Thériaka és a kígyómarás ellenszereit tárgyaló Alexipharmaka, míg föld-
művelésről szóló harmadik művéből, a Geórgikéből csupán néhány részlet. Naldi 
szerint „Nikandrosz” is megvolt Mátyás könyvtárában, csakhogy a metonímia 
feloldása során (vagyis amikor elárulja, hogy mely Nikandrosz-műveket takar is 
a szerző neve) a két fennmaradt tanköltemény ismertetése előtt a leghosszabban 
az elveszett harmadikat mutatja be: 

„Huic comes astabat … Nicander 
rura canens rurisque artem studiumque serendi 
quale sit, aut quando tellus agitanda nitenti 
vomere, cum gravibus sulcanda ligonibus illa 
sit: bene nos docuit praestanti carmine vates. 
Quid natura ferat serpentum monstrat, et idem 
morsibus illorum gravibus medetur et audet 
ferre, quid in dubiis bene vaticinetur agendum 
quisque vir, et quali verum inveniatur ab arte.” (Naldi, Laud. 2.169–177) 

Elvben itt is felvetődhetne a kérdés, amelyik Szapphó esetében felmerült, hogy 
ti. ezek szerint a budai könyvtár polcai egy másik – ma elveszettnek hitt – valódi 
ritkaságot is őriztek? Jó okkal feltételezhetjük azonban, hogy a megoldást ezúttal 
sem ebben az irányban lehet megtalálni. A tartalmi ismertetés ugyanis Quintilia- 
nus egy megjegyzésén alapul, egészen pontosan ennek félreértésén. Quintilianus 
a vergiliusi Georgica előzményeként említi meg Nikandrosz művét,

43
 Naldi pedig 

ez alapján hiszi azt, hogy a görög előd műve Vergiliushoz hasonlóan átfogó képet 
adott a földművelésről, és ennek megfelelően mutatja be mint a gabonatermelés 
szakértőjét, mégpedig a Nikandrosz nyomdokain járó Vergiliustól kölcsönzött 
kifejezésekkel. A ránk maradt töredékek alapján azonban nagy valószínűséggel 
állítható, hogy Nikandrosz csak a gyümölcstermelés és a kertgondozás kérdéseit 
 

 
43 „Quid? Nicandrum frustra secuti Macer atque Vergilius?”, Quint. Inst. or. 10.1.56. 
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tárgyalta,
44

 Naldi leírása tehát Nikandrosz tankölteményéről rosszul sikerült talál-
gatás. Naldi tévedéséből persze nem vonható le biztos következtetés Nikandrosz 
Georgicájának budai meglétére vagy meg nem létére. A helyzet többféleképpen 
is magyarázható. Elméletileg még azt is el lehet képzelni, hogy Naldi elhibázott 
tartalmi leírása ellenére is megvolt a mű unikális példánya, de azt is (és ennek 
azért jóval nagyobb a valószínűsége), hogy csupán a másik két mű meglétéről vagy 
megrendelésről tudva említette meg Nikandroszt, és az sem zárható ki, hogy a gö- 
rög szerző pusztán mint Vergilius elődje került Naldi katalógusába, anélkül, hogy 
ténylegesen lett volna Budán műveinek bármely példánya. Ami biztosra vehető, 
az az, hogy Naldi Quintilianus nyomán mutatta be Nikandroszt, az eredeti mű pe-
dig nem volt a kezében, leírása ezért rugaszkodhatott el teljesen a valóságtól. 

Ezzel rokon az a probléma is, amely a Hésziodosz-mű tartalmi ismertetése 
kapcsán vetődik föl a legélesebben: 

„… docuit quibus [sc. calamis] ille [sc. Hesiodus] canendo, 
terra ferax qualem foret efficienda per artem, 
convenit haec oleae, viget illa ut vitibus apta, 
ut segetes alibi surgunt, alibique faselus 
nascitur, et melius venit a radice legumen 
vellendum, si vera docent quos ruris habendi 
cura tenet, vel qui proscindunt arva coloni.” (Naldi, Laud. 2.162–168) 

Az összefoglaló láthatólag földművelési tankölteményként értelmezi az Ergát. 
Ebben nincs is semmi különös, a hagyományos műfaji besorolás önmagában véve 
meg is állhatná a helyét, csakhogy azok a részletek, amelyekkel Naldi közelebbről 
is igyekszik bemutatni a hésziodoszi művet, valójában nem fordulnak elő a görög 
költő alkotásában. Hésziodosz nem tárgyalja az egyes földtípusokat, nem veszi 
sorra, melyek alkalmasak olajfa nevelésére, melyek szőlőtermelésre, gabonater-
melésre, hol nő meg a bab és a saláta. Ezek a témák Vergilius Georgicájában ke-
rülnek terítékre, ahogy maga a megfogalmazás is tele van vergiliusi reminiszcen-
ciával.

45
 Naldi módszere, úgy tűnik, ezúttal is az, hogy a görög szerzőt az eredeti 

alkotó helyett a műfaj római kiteljesítőjével mutatja be. 
A sajátos módszert magyarázhatjuk részben személyes okokkal is: Naldi nagy 

valószínűséggel nem tudott görögül, vagy csak kicsit. Máskülönben nem találkoz-
hatnánk vele 1493-ban, vagyis néhány évvel a De laudibus megírása után a kez-
dők számára tartott Homérosz- és Arisztophanész-szeminárium hallgatói között.

46
 

 
44 HARRISON, Stevens J.: Virgil’s Corycius senex and Nicander’s Georgica: Georgics 4.116–48. 

In: Latin Epic and Didactic Poetry. Ed. Monica GALE. Swansea, 2004. 109–123. 
45 „sed truncis oleae melius, propagine vites / respondent” (Georg. 2.63–64); „hic segetes, illic 

veniunt felicius uvae, / arborei fetus alibi atque iniussa virescunt / gramina.” (1.54–56); „unde prius 

laetum siliqua quassante legumen /… sustuleris (1.74–6); „subigebant arva coloni” (1.126). 
46 „Discipuli autem sedecim audimus, inter quos poeta Naldius, quinquagenarius .. alii autem 

quadragenarii, alii triginta annorum, alii iuniores, alii ephebi.” – tudjuk meg egy lelkes fiatal diák 

leveléből, idézi POZZI, Giovanni: Da Padova a Firenze nel 1493. = Italia medioevale e umanistica 

(9.) 1966. 193. 



 A Szapphó-corvina titka 445 

Ksz2010-4-01.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:19:00 [445] 

Naldi már az ötvenes éveit taposta ekkor, feltűnése a firenzei diákok között akkor 
is meglepő, ha tudjuk, hogy ekkor már nem a Studióban tanított, hanem a velencei 
Scuola d’umanitate alkalmazásában állt.

47
 A személyes okoknál ennek ellenére 

fontosabbnak látszanak általánosabb, szemléleti tényezők. Elvégre, ha nagyon 
fontosnak tartotta volna, Naldi tisztázhatta volna az eredeti művek tartalmát, és 
törekedhetett volna pontosságra. Mégsem törekedett erre, és hogy ezt ne egyfajta 
egyéni felületességnek tekintsük, az indokolja, hogy hasonló eljárás a görög iro- 
dalom rekonstruálására kortársai körében is megfigyelhető. 

A jelenség feltérképezéséhez érdemes visszatérnünk a Szapphó-kommentárok 
témájához, mert a szálak – talán nem is véletlenül – ezen a ponton többszörösen 
is összefonódnak. A levélről folyó diskurzusban nem Merula szava volt az utolsó 
1486-ig. 1480-ban Naldinak egy másik firenzei kollégája szintén a Szapphó-leve-
let választotta az az évi előadássorozatának témájául. A Studio fiatal professzora, 
Angelo Poliziano (1454−1494) nem publikálta ugyan jegyzeteit, de az anyag 
annyira gondosan kidolgozott formában maradt ránk, hogy hagyatékának múlt 
század közepén történő felfedezése után szinte változtatás nélkül közzé lehetett 
tenni.

48
 Poliziano nem a hitelesség kérdésében mondott újat. Ezen a téren alap-

vetően egyetértett Meruláékkal: a levelet ő is Ovidius alkotásának tartja, a már 
idézett önhivatkozás mellett a sajátos ovidiusi stílust hozva föl érvként.

49
 

Poliziano magyarázatai más szempontokból térnek el gyökeresen elődei kom- 
mentárjaitól, közülük kettőt emelnék ki. Először is Poliziano szakít a kizárólag 
sorról sorra haladó kommentár műfajával, és összefüggő elemzést is ír. Ennek 
legkézenfekvőbb magyarázata az, hogy Poliziano határozott és átfogó képpel 
rendelkezik az általa elemzett műről, a műben megvalósuló költői szándékot pedig, 
főként Szapphó jellemzését illetően, egységesnek és következetesnek látja. Má-
sodszor, Poliziano mindenkinél határozottabban hangsúlyozza és részletesebben 
igazolni igyekszik az ovidiusi Szapphó-jellemzés hitelességét. A bizonyításhoz 
óriási anyagot mozgat meg; a teljességre törekedve, az összes, számára elérhető 
szerző Szapphóval kapcsolatos adatát és testimoniumát bevonja elemzésébe.

50
 

Szemléletét mélyen áthatja a meggyőződés költői életmű és életrajz összeegyez- 

 
47 GRANT, W. Leonard: The Life of Naldo Naldi. = Studies in Philology (60.) 1963. 606–617. 

Érdemes megjegyezni, hogy 1497-ben Naldinak visszatért a Studio oktatói közé, és az 1484 és 

1489 közötti periódus után nyugdíjazásáig ismét régi pozíciójában tanított néhány éven át. 
48 LAZZERI, Elisabetta: Commento inedito all’Epistola ovidiana di Saffo a Faone. Firenze, 1971. 
49 „Esse vero genuinam hanc Ovidii epistolam, non autem subditiciam neque ex ipsius Sapphus 

poematis in latinum conversam, ut plerique existimarunt, cum ipsum dicendi filum indicat, tum vel 

maxime idem auctor, qui hanc epistolam non pro sua quidem agnoscit, sed et inter ceterarum He-

roidum argumanta enumerat.” (125r) Érdemes arra is felfigyelni, hogy Poliziano szerint a többség 

(plerique) Szapphó versének tartja a levelet. 
50 Összesen tizennégy görög művet (köztük Arisztotelész Poétikáját és Rétorikáját is), valamint 

két latint. A forrásismeretben mutatott filológiai teljesítményéről lásd REEVE, Michael D.: Clas-

sical Scholarship. In: The Cambridge Companion to Renaissance Humanism. Ed. by Jill KRAYE. 

Cambridge, 1996. 35. 
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tethetőségéről, idézet és idéző, eredeti szöveg és utólagos kontextus összetarto-
zásáról, sőt egységéről. Ennek szellemében, a történeti filológia módszereit al-
kalmazva alkotja meg az ókori költőnő portréját. 

Ezen a ponton azonban még egy kanyarral meg kell hosszabbítani kitérőnket. 
A történetiség ennek a korszaknak, az 1470-es és 80-as éveknek volt az egyik nagy 
felfedezése, de a dolgok természetéből adódóan a történeti megközelítésnek ezt 
a korai formáját sajátos „hőskori” vonások jellemezték. Poliziano Szapphó-elem-
zése jól példázza ezeket a kezdeti sajátosságokat. Legégetőbb feladatának nem 
a források kritikai vizsgálatát tekinti, hanem a források feltárását. Még nem az anyag 
megrostálását tűzi ki célul maga elé, a megbízható forrás elkülönítését a megbíz-
hatatlantól, hanem valamennyi szöveg minél teljesebb összegyűjtését. Hagyaté-
kából előkerült jegyzeteiből azt is nyomon követhetjük, Poliziano hogyan végezte 
ezt az anyaggyűjtést, később publikált munkáiból pedig azt, milyen eredménnyel. 

Poliziano irodalomtörténet iránti érdeklődéséhez valószínűleg részben éppen 
a korábban már említett Bartolomeo Fonziótól kapta az első ösztönzést. A nála 
nyolc évvel idősebb pályatárs 1467 és 1475 között készített egy kivonat- és szö- 
veggyűjteményt, Lorenzo Medicihez szóló ajánlással, akinek 1472-től kezdve vette 
élvezte pártfogását.

51
 Az irodalomtörténeti témájú összeállítás a Hérodotosz neve 

alatt ránk maradt Homérosz-életrajzot tartalmazza Pellegrino Allio latin fordítá-
sában, P. Candido Decembrio és Pomponio Leto költő életrajzait, valamint költőkre 
vonatkozó excerptumokat Euszebiosz Jeromos-féle Chronikonjából (De tempori-
bus) és Quintilianus 10. könyvéből.

52
 A kézikönyvként kiválóan használható, hé-

zagpótló összeállításból Francesco Sassetti díszpéldányt készíttetett magának. 
A Mediciek szolgálatában álló bankár anyagi helyzete megromlása után a 80-as 
évek második felében több más tétel társaságában Mátyásnak adta el a díszkó-
dexet, aki átköttette és saját címerével látta el a kötetet.

53
 Az összeállításról további 

példányok is készültek,
54

 s minden jel arra mutat, hogy ez lehetett a mintája annak 
a kivonatgyűjteménynek is, amelyet néhány évvel később 1479−80-ban Poliziano 
készített saját előadásaira készülve.

55
 Kis túlzással azt is mondhatnánk, ezek a fi- 

 
51 CAROTI, Stefano–ZAMPONI, Stefano: i. m. (33. jegyzet) 16; GODMAN, Peter: Poliziano’s Poetics. = 

Interpres (13.) 1993. 127. 
52 Laur. 65, 52. A kódex elkészítésében valószínűleg Fonzio irányítása mellett (aki ekkor 

Sassetti könyvtárosaként működött) mások is részt vettek, lásd TRINKAUS, Charles: A humanist’s 

image: the Inaugural Orations of Bartolommeo della Fonte. = Studies in the Renaissance (7.) 

1960. 131–132; DE LA MARE, Albinia: The Library of Francesco Sassetti (1421–90). In: Cultural 

Aspects of the Italian Renaissance. Essays in honour of Paul Oskar Kristeller. Ed. by Cecil H. 

CLOUGH. Manchester, 1976. 166. és 188. 
53 A jelenleg Milánóban őrzött Biblioteca Trivulziana 817-es jelezetű kódexről van szó. 
54 GODMAN, Peter: Poliziano, i. h. (51. jegyzet) 127. 
55 CESARINI MARTINELLI, Lucia: De poesis et poetis: uno schedario sconosciuto di Angelo 

Poliziano. In: Tradizione classica e letteratura umanistica. Per Alessandro Perosa, a cura di Ro-

berto CARDINI, Eugenio GARIN, Lucia CESARINI MARTINELLI, Giovanni PASCUCCI. Roma, 1985. 

455–487, valamint CESARINI MARTINELLI, Lucia: In margine al commento di Angelo Poliziano 

alle Selve di Stazio. = Interpres (1.) 1978. 96–145. 
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renzei excerptum-kötetek jelentik a modernkori irodalomtörténeti gondolkodás 
bölcsőjét.

56
 Ezekből a jegyzetekből az derül ki, hogy Poliziano (aki ekkor még 

szoros baráti viszonyban állt Fonzióval, kapcsolatuk csak 1483-ban romlott meg)
57

 
az egész ókori, de különösen a görög költészetre vonatkozólag gyűjtött anyagot, 
és ennek során szinte mindent átolvasott és kijegyzetelt irodalomtörténeti és -el- 
méleti szempontból, amihez a firenzei könyvtárakban hozzáférhetett: Diogenész 
Laertioszt, Plutarkhosz Moraliáját, a Suda szócikkeit, a teljes Pauszaniaszt, Eusz- 
tathiosz Iliász-kommentárját (ezt csak részletekben), Pindarosz metrikus életraj-
zát, Sztrabónt, az Anthologia Palatina költőkkel kapcsolatos epigrammáit, Seneca 
leveleit, Cicero rétorikai műveit, Dionüsziosz Halikarnasszeuszt, Josephus Flaviust, 
Quintilianust, Arisztotelész Politikáját, Tacitus Dialógusát stb., az újkoriak közül 
pedig Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művét. Platónt minden bi- 
zonnyal csak azért nem jegyzetelte, mert kívülről ismerte idevágó gondolatait. 
Könnyen kideríthető az is, hogy a Szapphó-levél kommentálása során felhasznált 
adatok jórészét is ezekből az olvasmányaiból merítette. Végső célként azonban 
nem egy-egy szerző, hanem az ókori költészet teljes áttekintése lebegett előtte, 
az előző évtizedekben felfedezett szövegek számbavételi szándéka mellett nem 
utolsósorban a költészet kulturális vezető szerepének igazolására, történeti érvek-
kel, de a jelenre érvényes tanulsággal. Terveit évről-évre, lépésekben haladva 
valósította meg, melyek első összegzését az 1486–87-es tanévben A „költészet-
ről és költőkről” meghirdetett előadásain mutatta be. Az előadások vezérfonalát 
és legfőbb gondolatait – az előadássorozat szokásos felvezetéseként, a Sylvae cik- 
lusba illesztve

58
 – egy költeményben foglalta össze. A 790 soros irodalomtörté-

neti tankölteménynek először a Nutrex (Dajka), később a Nutricia (Dajkapénz) 
címet adta, a Múzsákkal szemben érzett hálája kifejezésére, akik egész életében 
a költészet szellemi táplálékával nevelték (20–25). 

A közvetlenül Naldi költeménye előtt és részben talán vele egyidőben megírt 
mű több szempontból is párhuzamos vonásokat mutat irodalom-felfogását illetően. 
Közös például megközelítésükben, hogy a költők élete, a személyük köré fonódott 
legenda- és anekdotakinccsel együtt, mindkettejük számára legalább olyan fontos, 
mint maga az életmű. A két szféra olyan szorosan összetartozik, hogy egy költő 
arcképe már pusztán a róla szóló utalásokból és történetekből is megrajzolható. 
Poliziano portréi alig támaszkodnak szorosabban a műveik szövegére, mint Naldi 
leírásai. Amiben gazdagabbak, azok a másodlagos források. 

Poliziano irodalomtörténetének egyik-másik meglepő vonása – aránytalansága. 
Puszta nevek vagy mindössze néhány töredékből ismert alkotók legalább akkora 
 

 
56 GODMAN, Peter: Poliziano, i. h. (51. jegyzet) 127–131.  
57 VITI, Paolo: Poliziano e Fonzio: motivi e forme di una polemica. In: Agnolo Poliziano poeta 

scrittore filologo, Atti del Convegno di Montepulciano, 3–6 novembre 1994, a cura di Vittorio 

FERA e Mario MARTELLI. Firenze, 1998. 527–540. 
58 A Manto Vergilius bukolikus költészetét mutatta be (1482–3), a Rusticus Hésziodoszt és 

a Georgicát (1483–4), az Ambra pedig Homérosz költeményeit (1485–6).  
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figyelmet kapnak, mint a teljes életművel rendelkező „nagyok”. Sőt, gyakran feje 
tetejére állnak a dolgok: Peiszandrosznak három sor jut (ez éppen a fele töredé-
kei összmennyiségének), miközben a három tragikusnak összesen ugyanennyi 
(397−399 és 667−669), Varro Atacinus hat sorával szemben pedig Horatius 
csak másfelet kap (368−373 és 640−641). Az aránytalanság magyarázatát azon-
ban aligha az egyes költők értékelésének gyökeres átalakulásában kell keresnünk. 
Sokkal inkább valami más tükröződik ebben a furcsa hangsúlyeltolásban: a látó- 
kör kiszélesítésének igénye. Poliziano társakat keres a jól ismert, nagy tekintélyű 
auktorok számára, kölcsönhatást az alkotók között, kontextust a műveikhez, idő-
ben és térben folytatódó hagyományt a műfajok életében. Ugyanez a törekvés 
nyilvánul meg a görög irodalom felé nyitásában is, abban, hogy valamennyi kor-
társánál következetesebben kutatta azokat az elődöket, akik nélkül csak félig lehet 
megérteni a latin költők szövegeit, vagy éppen úgysem. 

Mindezeket a vonásokat akár éppen Szapphó-portréja is illusztrálhatja. Poli-
ziano jóval gazdagabb anyaggal dolgozik Naldinál, de ő is bajban lenne, ha meg 
kellene adnia annak a Szapphó-kötetnek a bibliográfiai adatait, amely alapján a 
költőnőről szóló fejezetet megírta: 

„ …Sed enim lyricis iam nona poetis 
Aeolis accedit Sappho, quae flumina propter 
Pierias legit ungue rosas unde implicet audax 
serta Cupido sibi; niveam quae pectine blando 
Cyrinnem Megaramque simul cumque Atthide pulchram 
cantat Anactorien et crinigeram Telesippen; 
et te conspicuum recidivo flore iuventae 
miratur revocatque, Phaon, seu munera vectae 
puppe tua Veneris seu sic facit herba potentem: 
sed tandem Ambracias temeraria saltat in undas; 
quae toties Gorgo toties incesserat atrox 
famosam Andromeden patriaque libidine turpem.” (Nutricia 619–630)59 

A portré a Phaón-kérdés miatt is tanulságos. Poliziano, aki egyértelműen eluta-
sítja a levél hitelességét, magát a történetet a lehető legtermészetesebb módon be-
leszövi a Szapphót méltató fejezetbe. 

Poliziano Nutricia című költeménye egy másik nehezen magyarázható görög 
költő feltűnését is érthetőbbé teheti Naldi katalógusában. Alkaioszról van szó, 
akinek szintén nem maradt ránk verseskötete, s ráadásul még fiktív levele sem 
bukkant elő. Róla tehát végképp nehéz elképzelni, hogy valamilyen csoda folytán 
mégiscsak túlélte a középkort valamelyik kötete. A leszboszi költő alighanem más-
nak köszönheti a kitüntetett helyet Mátyás könyvtárában, éspedig annak, hogy 
az utókor mindig is szívesen képzelte el Szapphóval egy párban, egymással szoros 
 
 
 

 
59 A művet Giuseppina BOCCUTO kiadásából idézem: Angelo Poliziano: Nutricia. Perugia, 1990. 
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kapcsolatban.
60

 Ahogy Ovidius levelében is megfigyelhető ez a – másutt vetély-
társi vagy szerelmi motívumokkal kísért – összetartozás, ugyanúgy hangsúlyt kap 
Naldinál is, mint láttuk, egy idézet átvételével. Naldi a megbecsülés (honos) és 
hírnév (fama) – fentebb említett – témáját állítva középpontba, egyfajta felveze-
tésnek, a tizedik ‘vates’ bemutatásának előkészítésére használja Alkaiosz alakját, 
akinek komoly és súlyos (grande) költészetéhez képest egy cseppet sem értékte-
lenebb Szapphó szerelmi költészete: 

„Nec nunc Alcaeus tanto fraudatus honore 
dicitur; auratis namque in penetralibus ille 
appendet tabulae, paries quam substinet, altae, 
grande canens carmen, lyricisque in proelia surgens 
versibus, hic famae cantando inservit honestae. 
Non te transierim, gravibus miscenda poetis, 
Sappho, nec ingenio inferior nec versibus aureis, 
ipsa licet teneros ardens cantaris amores …” (Laud. 2.183–189) 

Alkaiosz budai jelenlétét szinte kizárhatjuk, hogy fizikai értelemben, egy könyv 
alakjában is feltételeznünk lehetne; Naldi kétségtelenül vele kapcsolatban túloz 
a legerősebben. Az Alkaiosz megérkezését kimondó túlzás mögött viszont ezúttal 
is kell lennie valaminek, ami miatt Naldi számíthatott arra, hogy olvasói nem uta-
sítják el a túlzását. Ezt a valamit talán a Szapphóhoz fűződő szoros kapcsolata 
is megadhatta, de erre a valamire esetleg Poliziano verséből is következtethe-
tünk, aki a következőképp mutatja be Alkaioszt: 

„Ipse Lyci nigros oculos nigrumque capillum, 
quamque vides digito nativam inolescere gemmam, 
exactosque canis, pugnax Alcaee, tyrannos, 
Aeolium docto pertentans barbiton auro, 
arma sed actaeae tua fles suspensa Minervae.” (Nutricia 593–597) 

Poliziano Alkaiosz-portréja olyan horatiusi idézetekből
61

 – Esterházy kifejezé- 
sével élve – intarziaszerűen összeállított szöveg, amelyek nyílt vagy rejtett Al- 
kaiosz-allúziókat tartalmaznak. Poliziano eredeti görög szövegek híján, pusztán 
római recepciója alapján alkotja meg Alkaioszt. Horatius alapos ismerete nyil- 
vánvalóan nem számított újdonságot a korban, Poliziano olvasói megközelítése 
azonban minden bizonnyal igen: az ő figyelme ezúttal elsődlegesen mint a görög 

 
60 Először egy Kr. e. 480-ra datált vörösalakos vázán jelennek meg együtt (München, Anti-

kensammlung J753), lírával a kezükben, DÖRRIE: i. m. (13. jegyzet) 15. A lírikusok kánonjában 

Hermészianax (47–49 = Athénaiosz 13.598b), az Anthologia Palatina 9.571.5–8, és Sztrabón 

(13.2.3 és 24), valamint Horatius Od.2.13.23–28 említi egymás mellett kettőjüket. 
61 „Lycum nigris oculis nigroque / crine decorum” Hor. Od. 1.32.11–12; „pugnas et exactos 

tyrannos” Od. 2.13.31, „te sonantem plenius aureo, / Alcaee, plectro Alcaee, plectro dura navis, / 

dura fugae mala” 26–28; „Alcaeus in parte operis aureo plectro merito donatur, qua tyrannos in-

sectatus multum etiam moribus confert” Quint. Inst. or. 10.1.63. 
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előszövegek közvetítőjére tekint Horatius verseire, hogy rajtuk keresztül kiraj-
zolódhasson Alkaiosz költői alakja.

62
 

Ezek után talán nem meglepő, hogy a tankölteményt, amelyre élete végéig a leg- 
büszkébb volt, Poliziano Mátyásnak ajánlotta: az ókori irodalom egészét leginkább 
egységben látó humanista az ókori irodalom teljességre törő gyűjtőjének. A kódex 
nem maradt ugyan ránk, csupán a Mátyásnak szóló ajánlása,

63
 de ebből azt is 

megtudhatjuk, hogy Poliziano egy kommentár-kötetet is beígért költeményéhez 
(a kallimakhoszi raffinériával megírt tudós célzások mellé el is kelhetett volna), 
ám végül ez az önértelmező munka soha nem készült el.

64
 

 
62 A Poliziano előtti időszakból két nagyobb lélegzetű, ókori költőket felsoroló katalógus szü-

letett: PETRARCA, Francesco: Laurea occidens, Bucolicum carmen X. 44–349 és CLEOPHILUS, 

Franciscus Octavius: De coetu poetarum, 425–524. Mindkettő a Nutricia egyfajta előzményének 

tekinthető, azzal a megszorítással, hogy egyikük sem lép föl a teljesség igényével, lásd KLECKER, 

Elisabeth: Dichtung über Dichtung. Wien, 1994. /Wiener Studien. Beiheft 20./ 237–244.  
63 A levél Poliziano gyűjteményes kiadásában jelent meg először, POLITIANUS, Angelus: Epist. 

IX 1. In: Opera omnia et alia quaedam lectu digna. Venezia, 1498. 15r–16v. Később kiadta ÁBEL, 

Eugenius–HEGEDÜS, Stephanus: Analecta Nova ad Historiam Renascentium in Hungaria Littera-

rum Spectantia. Bp. 1908. 423–425. A költemény eredeti címét 1491-ben változtatta Poliziano 

Nutrixről Nutriciára, amikor a mű átdolgozott változatát előbb Firenzében, majd Bolognában is 

nyomtatásban megjelentette, lásd PEROSA, Alessandro (ed.): i. m. (32. jegyzet) 103. 
64 Ezen a ponton egy pillanatra vissza kell térnünk a könyvtár belső termével kapcsolatos kér-

désre is. Csapodi Csaba, mint láttuk, amiatt tartotta Naldi leírását általában is megbízhatónak, 

hogy ezt a helyiséget a későbbi szerzőkkel összhangban a várkápolna mellé helyezte, CSAPODI: i. h. 

1960. (2. jegyzet) 298. A belső terem pontos helyét azonban korántsem olyan könnyű elképzelnünk 

Naldi szövege alapján. Maga Csapodi Csaba is úgy fogalmaz egy másik mondatában ugyanezen az 

oldalon, hogy a belső terem, ahová a király magányosan félrevonulni szokott, egyenesen a kápol-

na része volt, annak oratóriumaként funkcionált, ahonnan „hallgathatta a misét, vagy a himnuszok 

éneklését.” A kétféle értelmezés alighanem részben Naldi szavainak kétértelműségéből ered: „secreta 

in sede locatus / solus adesse cupit sacris hymnisque canendis”, Laud. 13–14. Az „adesse” szó ugyanis 

valóban azt sugallja, mintha Mátyás ott lett volna a misén vagy zsolozsmán, miközben a szöveg 

abból a szempontból egyértelműen fogalmaz, hogy a király egy külön bejáratú helyiségben tartózkodott, 

egyedül. Az ellentmondás egyik lehetséges feloldása (mintha effelé hajlana Csapodi is), ha a király 

jelenlétét a misén átvitt értelemben értjük, annak feltételezésével, hogy a belső terem a várkápolna 

mellett helyezkedett el. „Rejtett oratóriumnak” nevezi a termet BALOGH Jolán is: Mátyás király és 

a művészet. Bp. 1985. 104, és korábban UŐ: A művészet Mátyás király udvarában. I. Adattár. Bp., 

1966. 63. Naldi szavai azonban nem csak így érthetők. Megengedik azt az értelmezést is, hogy Mátyás 

maga énekel himnuszokat és szent énekeket ebben a magányosságot biztosító belső teremben. Két 

körülmény szólhat emellett az értelmezés mellett. Egyrészt a belső szoba a könyvtárból nyílik, ezért 

logikusabbnak tűnik, ha a funkciója is hozzá kötődik, másrészt kápolnáról később sem esik szó a le-

írásban, annál hangsúlyosabban kifejezésre jut viszont az a gondolat, hogy maga a könyvtár képez egy-

fajta szentélyt, mely az ókori szent vatesek műveit, „hymnusait” őrzi (a belső teremnek mint studiolónak 

a funkciójáról lásd KARSAY O.: Uralkodók és studiolók, i. h. (10. jegyzet). A kérdést azonban pusztán 

a szöveg alapján aligha lehet egyértelműen eldönteni, ahogy az sincs megnyugtatóan tisztázva, vajon 

a későbbi szerzők valóban független forrásnak tekinthetők-e, és nem követik-e legalább részben Naldit 

is. (Ezúton szeretnék köszönetet mondani Pajorin Klárának a problémával kapcsolatos megjegyzéseiért.) 
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Az első tizenkét görög költővel kapcsolatban tehát a következőket állapíthatjuk 
meg összegzésképp. Ha a két listát összehasonlítjuk, jelenlegi tudásunk szerint egyet-
len egy szerző esetében sem állapítható meg, hogy egy Naldi által említett szerző 
műve egy az egyben megfeleltethető lenne valamelyik valóságos kódexnek. Hat 
szerző esetében az összehasonlítás eleve el sem végezhető, hiszen műveik meg-
létéről semmilyen más független adat nem áll rendelkezésünkre (Muszaiosz, Pin-
darosz, Nikandrosz és Szophoklész), vagy olyan kevés, hogy az alapján nem al-
kothatunk pontos képet róluk (Hermész Triszmegisztosz és Orpheusz). A többi 
hat esetében valamiféle korreláció mindenütt kimutatható, de mindegyik auktornál 
másképp: hol egyetlen szerzőt több humanista kommentár képvisel (Szapphó), hol 
meg fordítva: egyetlen kódex tartalmazza több szerző műveit (Homérosz, Hészio-
dosz, Theokritosz és Euripidész),

65
 míg Alkaioszt legfeljebb néhány, idézet és utalás 

formájában továbbélő töredéke reprezentál fizikailag. Valóság és költészet meg-
felelése még inkább áttételessé válik, ha az egyes műveket is figyelembe vesszük. 
Naldi Hésziodosz Ergáját ismerteti, azt a művet, amelyik feltehetően megvolt Má- 
tyás könyvtárában, csakhogy ismertetése valójában Vergilius Georgicájára érvé-
nyes. Homéroszt az Iliász alapján mutatja be, miközben jelenleg ismert adataink 
alapján csak a Békaegérharc megléte valószínűsíthető. Euripidész és Theokritosz 
esetében ugyanakkor szoros a kapcsolat: a drámaírót a Hekabé, a szicíliai költőt 
az idilljei képviselik itt is, ott is, bár tegyük hozzá: a két szerzőnek ezek a kor-
ban legismertebb művei. 

A görög költők esetében tehát különösen óvakodnunk kell közvetlen és pontos 
megfelelések feltételezésétől. Naldi szerzői portrékat ad, nem kódexeket ír le, át- 
fogó irodalomtörténetté összerendeződő méltatásairól pedig lehetetlen eldönteni, 
mennyiben tekinthetők könyvbeszerzési programnak, és mennyiben a már meglévő 
kódexek számbavételének. Leírásaiból így nagyon kockázatos egy-egy mű meg-
létére következtetnünk, de épp Szapphó példája mutatja, hogy azt sem szabad hin-
nünk, hogy ez a program légből kapott ötletekre épül. A leszboszi költőnő (legalább-
is akit a 15. században annak tekintettek), paradox módon, a költői lista legködösebb 
figurájából a legjobban dokumentált szerzőjévé lépett elő, akinek jelenléte a ránk 
maradt kódexek alapján tizenegy társával szemben egyedül biztosnak mondható. 

Végül, két megjegyzést fűznék az eddigiekhez, mindkettőt a könyvtár kialakí-
tásának koncepciójával kapcsolatban. Egyrészt, a fentiek egyik tanulsága az, hogy 
az ókori és humanista művek sokkal szorosabban kapcsolódnak egymáshoz Mátyás 
gyűjteményében, mint ahogy ezt korábban feltételezni volt szokás. Ugoleto nem 
csak arra fordított figyelmet, hogy magukat a szövegeket beszerezze, de arra is, 
hogy a róluk folyó vitákat és legújabb értelmezési kísérleteket is. Szapphó eseté-
ben a szó legszorosabb értelmében véve elválaszthatatlan egységet alkot egymás- 
 
 

 
65 De ne felejtsük, egyáltalán nem biztos, csupán lehetséges, hogy ez a kódex Mátyásé volt, 

ennek feltételezését pedig még azzal a hipotézissel is ki kell egészítenünk, hogy Naldi tudott erről 

a kéziratról és ez alapján mutatta be az illető négy szerzőt. 
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sal ókori mű és kortárs recepciója. Szerves összetartozásukat akkor is hangsúlyoz- 
nunk kell, ha Naldi dicsőítő költeményében erről nem esik – a kortárs humanisták 
relatív súlytalansága miatt nem eshet – szó. Másrészt, érdemes egy pillantást vet-
nünk arra, kik is ajánlották föl szolgálatukat Mátyásnak, vagy másképp fogalmaz-
va, kiket kért föl Ugoleto egy-egy könyv megírására. A firenzei Studióban a 80-as 
évek második felében öten tanítottak professzori megbízatással: Landino, Polizia-
no, Chalkondylés, Fonzio és Naldi,

66
 valamint nem hivatalos formában Ficino. 

Hatuk közül négyükről tudjuk, hogy elfogadták Mátyás ajánlatát. Ugoleto szerve-
zői képességét külön dicséri, hogy annak ellenére sikerült megnyernie őket, hogy 
az egyes tanárok között nem volt éppen felhőtlen a kapcsolat. Fonzio és Poliziano 
kifejezetten ellenséges viszonyban voltak egymással, s mint láttuk, Fonzio egy 
olyan, sok fejezetből álló vitasorozat részleteit másolta le saját kezűleg Mátyás 
számára, amelyet az előző generáció, köztük Ugoleto mestere folytatott le egymás 
között. Ugoleto, ahogy ez néhány ránk maradt utószavából is kiderül, nem a vi-
tatkozó tudósok típusába tartozott. Talán ennek is köszönhető, hogy mindenkivel 
jó viszonyt tudott kialakítani. A vitákat ugyanakkor aligha tarthatta feleslegesnek, 
s éppen ez magyarázhatja, hogy olyan sokféle gondolkodót kért föl, hogy gaz-
dagítsa Mátyás könyvtárát. 

GÁBOR BOLONYAI 

The Riddle of the Sappho-Corvina 

Naldo Naldi’s encomiastic letter poem in four books, De laudibus augustae bibliothecae car-
mina, provides the fullest description of Matthias Corvinus’s library. His list of authors, however, 
includes a couple of baffling items such as Sappho’s poems, which, according to our present 
knowledge, did not survive Byzantine times. Concerning the possible availability of the Lesbian 
poetess’s works in Buda, scholarly opinions differ considerably. Those ones who take Naldi’s de-
scription basically reliable would at least leave open the possibility of a real Sappho manuscript 
belonging to the Corvinian library. Others are more sceptical. Some of them ascribe the inclusion 
of her works into the catalogue to the panegyrical mode of the poem and the flattering attitude 
Naldi shows towards the king. A most influential interpretation considers the whole encomium as 
a poetic vision about the ideal humanistic library, a fictional construction which should be under-
stood on its own fictional terms. This paper offers a different approach and explanation for Sap-
pho’s presence in Naldi’s poem and the Royal Library in Buda, and it also explores the literary 
and theoretical context into which the Florentine poet’s canon-forming encomium can be placed. 

 

 
66 Talán nem érdektelen megemlíteni fizetésüket is: 1486-ban Démétrios Chalkondylés és 

Landino 300 forintot, Poliziano 250-et, Fonzio 60-at, Naldi 50-et keresett, 1487-ben egyedül Nal-

dinak változott meg a bére, abban az évben 70 forintot kapott, lásd VERDE, Amando F.: Lo Studio 

Fiorintino, 1473–1503: Ricerche e documenti. Vol. 4. La vita universitaria. Firenze, 1985. 
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GYŐRFFY GÁBOR 

A háromnyelvű brassói sajtónyilvánosság megszületése 

az 1830-as években 

A magyar jakobinus mozgalom elfojtása, valamint I. Ferenc trónra lépése után 
a magyar időszaki sajtó fejlődése megtorpant, és a 18. század végére visszazu-
hant arra a szintre, amelyről a jozefinizmus évtizedében tapasztalt pezsgés mozdí-
totta ki. Míg 1792-ben Magyarországon 18 lap látott napvilágot – mintegy a fele 
magyar nyelven –, addig 1805-ben már csak 4 jelenhetett meg.

1
 A sajtóélet újabb 

fellendülése csak az 1820-as években következett be, a nemesi reformmozgalom 
hatására. De annak ellenére, hogy 1831-ben Magyarország már 27 lappal rendel-
kezett (közöttük 12 magyar, 11 német, 2 szláv és 2 latin), és megindult a sajtó 
differenciálódása – megjelentek az irodalmi, tudományos és ismeretterjesztő fo-
lyóiratok –, a politikai sajtó meglehetősen fejletlen volt, mivel a reformkor kez-
detén a fokozatosan kikristályosodó politikai nézetek terjesztése csak szűk körben 
volt lehetséges. A Pesten megjelenő Hazai és Külföldi Tudósítások a húszas évek 
derekán még a kor egyik reprezentatív lapja volt, azonban a főszerkesztő Kul-
tsár István halála után hanyatlásnak indult, a bécsi Magyar Kurír pedig érdeklő-
dés hiányában 1834-ben megszűnt.

2
 

Erdélyben egyedül a szászságnak volt az 1820-as évek végéig rendszeresen 
megjelenő hírlapja: a nagyszebeni konzervatív szellemű Siebenbürger Bote (1792–
1862), a Hochmeister Márton által 1783-ban alapított Siebenbürger Zeitung jog-
utóda.

3
 Általános jelenség, hogy az erdélyi városok többségében (Aradon, Bras-

sóban, Nagyszebenben, Temesváron) először a német sajtó született meg, s csak 
ezután jelentek meg a magyar kiadványok. Ez arra vezethető vissza, hogy a fejlet-
tebb német polgárságnak jobb külföldi kultúrkapcsolatai voltak, ezáltal maga-
sabb volt a tájékozottsági szintje és kíváncsibban olvasott újsághíreket, mint a fa-
lun élő magyar köznemesség. Azt is meg kell említeni, hogy az erdélyi nemzetek 
közül a németek körében volt a legelterjedtebb az írni-olvasni tudás. Másfelől 
a korszak sajtóirányítási gyakorlata is nekik kedvezett, hiszen a bécsi hatóságok 
könnyebben engedélyezték a lojálisabbnak tekintett szászság kezdeményezéseit. 
 

 
1 A magyar sajtó története. I. 1705–1848. Szerk.: KÓKAY György. Bp. 1979. Akadémiai Ki-

adó, 243. (A továbbiakban: KÓKAY) 
2 KÓKAY: i. m. (1. jegyzet) 365–366. 
3 BORBÁTH Zsuzsanna: A Siebenbürger Zeitung életei. = Korunk 2007. 1. sz. 110–113. 
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Az időszak első magyar nyelvű hírlapja, a Pethe Ferenc által 1827-ban alapított 
kolozsvári Erdélyi Híradó

4
 a tetemes áldozatok ellenére 1831-ben a bukás szélén 

állt; Méhes Sámuel szerkesztésében megnőtt ugyan az előfizetők száma, és így 
fenn tudott maradni – az 1830-ban alapított melléklappal, a Nemzeti Társalko-
dóval együtt – de a harmincas években még nem lépte át a száraz referáló is-
mertetések szintjét.

5
 

A sajtóhagyományok hiánya és a bécsi hatóságok szigorú cenzúrapolitikája 
miatt ebben az időszakban az erdélyi hírlapirodalom még távol állt a vélemény-
formáló politikai sajtó követelményeitől és a polgári nyilvánosság megszerve-
zésének igényétől. Az újságok annak ellenére sem tudták ellátni ezt a feladatot, 
hogy az 1830-as francia forradalom hatására Erdélyben is terjedni kezdtek a libe- 
ralizmus emberi jogokat követelő eszméi, amelyeket már nem a titkos társaságok 
vállalták fel – mint a 18. század végén –, hanem nyilvánosságra lépő társadalmi 
erők. A liberális nemesség főleg Széchenyi István és Wesselényi Miklós mo-
dernizációt sürgető elméleti tevékenységére alapozva ismerte fel a változás 
szükségességét. A kialakulóban levő erdélyi polgárság szintén felkarolta a re-
formkor eszméit. Vezéregyéniségei a külföldet megjárt értelmiségiek voltak, mint 
például Bölöni Farkas Sándor, aki rész vállalt az első magyar néplap, a kolozs-
vári Vasárnapi Újság megjelenésének kezdeményezésében is. 

Az 1820–30-as években az erdélyi magyar hírlapokat még mindig az úttörés 
szelleme jellemezte, és csak nagyon keveset tudtak fejlődni a korszerű szerkesz- 
tési elveket követő véleménysajtó irányába. A csekély számú kiadvány elsősorban 
a hivatalos közleményekre és a külföldi (osztrák, francia, német) periodikákból át-
vett anyagokra támaszkodott, melyeket egyértelmű szerkesztői koncepció és kri-
tikai szemlélet nélkül adtak közre. Összehasonlításként megjegyezhetjük, hogy 
a magyarországi sajtóban az 1832–1836-os reformországgyűlés hatására már teret 
kaphatott a politikai véleménynyilvánítás – Kossuth Országgyűlési Tudósításaiban 
és a Széchenyi által kezdeményezett Jelenkorban –, azonban ezek a lehetőségek 
csak évekkel később jelentkeztek az erdélyi sajtóban. Még akkor is, ha Erdélyben is 
léteztek a magyarországiakhoz hasonló kezdeményezések: 1835 januárjában Wesse-
lényi Miklós a cenzúra engedélye nélkül rövid életű kőnyomatos naplót adott ki 
az erdélyi országgyűlésről. Az ellene indított erdélyi perben a királyi tábla éppen 
a napló engedély nélküli kiadását fogalmazta meg vádpontként.

6
 

A harmincas években mennyiségileg megszaporodtak az erdélyi sajtókezde- 
ményezések. A jelenség egyik oka a polgári-nemzeti átalakulás éveire jellemző 
olvasási kedv, amely a könyvek mellett fokozatosan a sajtóra is kiterjedt. A kibon- 
 

 
4 A lap Hazai Híradó név alatt indult 1827 decemberében, egy évvel később Erdélyi Híradóra 

változtatta nevét.  
5 SZINNYEI József: Hírlapirodalmunk a 19-ik században. = Vasárnapi Újság 1864. 6. sz. 54–

55. MUSNAI ÜRMÖSSY Lajos: Erdély irányadó lapja (1830–40–es években). Kolozsvár, 1907. 

Stiff Jenő és Társa Papírosáruházának Könyvnyomdája, 11–12. 
6 KÓKAY: i. m. (1. jegyzet) 372. 
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takozóban levő városi kaszinómozgalom és a vele párhuzamos falusi olvasótár-
sasági mozgalom éppen ennek az igénynek volt a megnyilvánulása.

7
 Az egyre 

inkább elterjedő kávéházak mellett a kaszinókban alakultak ki a nyilvános vita 
színhelyei, amelyek elsőként járultak hozzá a nyilvánosság terének kiterjesztésé-
hez. Az említett intézmények a sajtó térhódításához is hozzájárultak, és folyama-
tosan növelték az olvasók táborát, hiszen alapszabályzatuk értelmében a kaszi-
nók hazai és külföldi lapokat járattak, és termeikben napirenden volt a politikai 
vita.

8
 

A nyomtatott nyilvánosság csak a negyvenes évek elején tudott véleményfor-
máló tényezővé válni Erdélyben, a politikai reformtörekvések eredményeivel pár-
huzamosan. Egy évtizeddel korábban a bécsi udvar még sikeresen meg tudta fé-
kezni a reformországgyűlések hatására keletkező szabadelvű ellenzéki mozgalmakat. 
A műveletet Erdélyben Estei Ferdinánd osztrák királyi főherceg vezette, akit az 
uralkodó 1834-ben küldött a királyi főkormányszék élére. A szabad vélemény és 
szólás szabadságának korlátozására irányuló intézkedései között Estei Ferdinánd 
szigorú utasításokkal látta el Sebes Antalt, a királyi főkormányszék hírlapvizsgá-
lattal megbízott tanácsosát. Az első rendelkezések az erdélyi országgyűlés hírei-
nek szigorúbb előzetes cenzúrázását írták elő.

9
 

Ugyanebben az időszakban a Brassai Sámuel által szerkesztett Vasárnapi Új-
ság kapcsán az erdélyi lapok kiadására vonatkozó engedélyek kérdése is napi-
rendre került. A kolozsvári néplap 1834-ben jelent meg a királyi főkormányszék 
engedélyével, amely utólag az udvari kancelláriához is felterjesztetett. Ezt köve-
tően a kancellária magyarázatot kért, hogy a főkormányszék milyen jogon adta ki 
a jóváhagyást. Válaszlevelében a kormányszék elismerte, hogy nem létezik olyan 
rendelet, amely erre feljogosítaná, viszont arra hivatkozott, hogy az engedélyezés 
gyakorlatilag már 1783 óta hatáskörébe tartozik. Az első erdélyi lap, a Siebenbür-
ger Bote megindításához sem volt szükség a felség külön engedélyére, és a Hazai 
Híradó megjelenéséhez is a főkormányszék járult hozzá 1827-ben. Mindebből 
következik, hogy az illető jogot az udvar is hallgatólagosan elismerte, ugyanak-
kor meghatározta a főkormányszék számára az engedélyezés elveit.

10
 

 
 

 
07 Erdély története. III. Szerk.: KÖPECZI Béla. Bp. 1988. Akadémiai Kiadó, 1282. (A továbbiak-

ban: KÖPECZI) Lásd még VITA Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. Bukarest, 1983. Kriterion, 

133–139. („Adatok néhány erdélyi falusi és kisvárosi olvasóegyletről a reformkorban” című fejezet.) 
08 A 30-as években Erdély legtöbb városában létrejöttek a kaszinók. Lásd BOTH Ödön: Az 1848. 

évi sajtótörvény létrejötte. (A sajtószabadság problémája Magyarországon a reformkorban.) = 

Acta Universitatis Szegediensis, Szeged, 1956. 48–49. TÓTH Szabolcs Barnabás: Adatok az első 

sepsiszentgyörgyi kaszinó történetéhez. = Korunk 2009. 2. sz. 60–67. MERZA Gyula: A kolozsvári 

„Nemzeti Magyar Kaszinó” és elődintézményeinek százéves története. Kolozsvár, 1940. Minerva, 

7–49. GYARMATI Zsolt: Kávéházak a dualizmus kori Kolozsváron. = Korunk 2003. 5. sz. 24–35. 
09 JAKAB Elek: A censura története Erdélyben. = Figyelő 1881. 346. 
10 JAKAB Elek: Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. Bp. 1882. Athenaeum, 60–61. 



456 Győrffy Gábor  

[456] Ksz2010-4-02.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:29:00 

A bécsi udvar 1836 szeptemberében rendezte a kérdést, és hivatalosan tudomá-
sul vette a korábban kiadott engedélyeket, azzal a kikötéssel, hogy a lapok „irá-
nyára és szellemére szigorú éberség lesz fordítva”, illetve nem fognak megjelen-
tetni semmit, ami „a kormány és a fennálló igazgatási forma iránt gyűlölséget 
gerjesztene”. Az udvar ugyanakkor fenntartotta a jogot, hogy visszavonja a lap-
kiadási jóváhagyást, ha a szerkesztő nem tartja be az említett szabályokat. Mind-
emellett a rendelet előírta, hogy a jövőben őfelségétől, a császártól kell kérni az 
engedélyeket. A kérelemnek tartalmaznia kell egy jelentést a főbb munkatársak 
jelleméről és politikai beállítottságáról, a lap programját, valamint egy vagy több 
számát, hogy az udvar meggyőződhessen ennek irányáról. A felsőbb rendeletről 
gr. Bethlen Elek királyi főkormányszéki tanácsost és Lészai Lajos titkárt, az 
akkori lapvizsgálókat is értesítették.

11
 

Ezzel azonban nem ért véget a rendszabályozás folyamata: 1836 decemberében 
Estei Ferdinánd utasította a lapvizsgálókat, hogy ne engedjenek kinyomtatni 
semmit a megyei gyűlések tárgyalásairól, kivéve azokat a közléseket, amelyeket 
a kormányszéki elnökség maga küld el. Egy hónappal később azt is meghagyta, 
hogy a főkormányszéki kinevezések és hivatalos végzések csak abban az esetben 
láthatnak napvilágot, ha a szerkesztők hivatalos úton kapták meg, vagy az illető 
hivatali hatóság láttamozta a szöveget. 

Az egyre pontosabb előírások mégsem szüntették meg a cenzorok és a szer-
kesztők közötti vitákat, mivel az előbbiek továbbra is arról panaszkodtak, hogy 
nincs részletes utasításuk, amihez tartani tudnák magukat. A kölcsönös panaszok 
oda vezettek, hogy 1839-ben, Erdélyben is életbe léptették a magyarországi hír-
lapok ellenőrzési szabályait, amelyek részletesen kitértek a megengedett cikkek 
jellegére, forrására, valamint a tiltásokra és a lapvizsgálók feladataira.

12
 

Német, magyar és román lapkezdeményezések Brassóban 

Az 1837–38-as évek a legjelentősebbek közé tartoznak az erdélyi hírlapiro-
dalom történetében, mind a magyar, mind a német és a román sajtó szempontjá-
ból. A németországi Hessen fejedelemségből származó Gött János (Johann Gött) 
nyomdász ekkor indította el a sajtókiadást. Az akkor még csak 24 éves Gött 
megvásárolta Schobeln Ferenctől az 1539-ben alapított régi Honterus nyomdát, 
és 1834 januárjában engedélyért folyamodott a királyi főkormányszékhez a Sie-
benbürger Wochenblatt című politikai hetilap, valamint melléklapjának kiadá-
sára. A vállalkozásban Németh Vilmos brassói könyvkereskedő volt társa. 

A kiadvány programja szerint az újság első oldalán hazai és bécsi újságokból 
vett híreket közölt, a másodikon mulattató elbeszéléseket, költeményeket és ado- 
 
 

 
11 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 60–61. 
12 JAKAB: i. h. 1881. (9. jegyzet) 346–347. 
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mákat, a harmadik és negyedik oldalon pedig hirdetéseket, keresztelések, eske-
tések adatait és halottak neveit. A főkormányszék 1834. december 30-i megha-
gyásával engedélyezte a lapot, és utasította a kiadót, hogy minden lapszámból 
küldjön egy példányt az erdélyi udvari kancelláriának.

13
 Ezek után a Siebenbürger 

Wochenblatt első száma csak két és fél év múlva, 1837. május 24-én jelent meg, 
az előfizetési felhívással együtt. 

Gött János 1837-ben magyar nyelvű lap kiadását is kezdeményezte, s ezzel 
Nagyszeben és Kolozsvár után Brassó a harmadik erdélyi város lett, ahol meg-
indult a magyar sajtó. Az Erdélyi Hírlap és Mulattató című melléklapja a már 
említett 1834-es lapkiadási engedély és az 1812-es könyvvizsgálati szabályzat 
szerint jelent meg 1838 januárjában, elsősorban Kovács Antal brassói apát-kano-
nok buzdítására.

14
 Történt ez annak ellenére, hogy a jelentős népességgel rendel-

kező, ipari és kereskedőváros Brassó a 18. század közepén provinciális városnak 
számított a magyar szellemi élet szempontjából, nem csak Kolozsvárhoz, ha-
nem például Marosvásárhelyhez és Székelyudvarhelyhez képest is, a szász kultúra 
tekintetében pedig Nagyszeben hegemóniája alatt volt.

15
 

Ebben az időszakban a magyarok lélekszáma Brassóban messze elmaradt a kö- 
rülbelül egyenlő arányban levő németekétől és románokétól.

16
 A Cenk lábánál el-

terülő városban egyetlen állami szervnek sem volt székhelye, magyarságának nagy 
része a cseléd és szolganép körébe tartozott, iparosok és legfőképp értelmiségiek 
kevesen voltak. A magyarság kezdeményező ereje teljes mértékben hiányzott, 
mivel a csekély értelmiségi réteg is a szász szellemi közegben élt, élvezve vagy 
eltűrve ennek előnyeit és hátrányait.

17
 Minden bizonnyal ezek a hátráltató kö-

rülmények is közrejátszottak abban, hogy a lap csupán két évig tudott fennma-
radni. 

A harmincas évekre jellemző, hogy az erdélyi szászság Stephan Ludwig Roth 
író-lelkésszel az élen a gazdasági és politikai reformok szakaszába lépett. A nem- 
zeti ébredés ugyanakkor politikai téren fokozatosan radikalizálódást eredményezett. 
A Siebenbürger Wochenblatt megjelenésének időszaka egybeesik az erdélyi szász- 
ság politikai aktivizálódásával, illetve annak a folyamatnak a kezdetével, amely 
 

 
13 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 61–62. Lásd még: NUSSBÄCHER, Gernot: Tipograful braşo-

vean Johann Gött (1810–1888). = Ţara Bârsei 2005. 4. sz. 9–13. 
14 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 63. 
15 Lásd KRISTÓF György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig. Ko-

lozsvár, 1939. Minerva, 6–7. 
16 Az 1850-es népszámlálási adatok szerint Brassóban 8874 német, 8727 román és 2939 ma-

gyar élt. Lásd: VARGA E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. V. (Brassó, Hunyad és 

Szeben megye. Népszámlálási adatok 1850–1992 között.) Bp.–Csíkszereda, 2002. Teleki László 

Alapítvány–Pro-Print, 95. 
17 KRISTÓF György: Az első vidéki (székely) magyar hírlap s irodalmi melléklapja. In: Emlék-

könyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Szerk.: CSUTAK Vilmos. Sepsiszentgyörgy, 

1929. Székely Nemzeti Múzeum Kiadása, 221. 
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szembefordította a szászokat a magyar ellenzék céljaival. Ezt a végkifejletet ve-
títette előre a szász nemzeti törekvések megerősödése, majd a negyvenes évek-
ben az éppen Roth által indított „nyelvharc” (Sprachkampf). 

Az erdélyi nemzeti ellentétek fokozódását tanúsítja a tragikus sorsú szász nép-
nevelő és „konzervatív reformer” politikus Roth sorsa is, aki a forradalom évei-
ben szembekerült a szabadságharc magyar vezetőivel, és 1849 májusában Ko-
lozsváron a „magyar haza alkotmánya, polgári szabadsága és független állása” 
elleni tevékenység miatt kivégezték.

18
 

Azonban az erdélyi németek politikai törekvései sem voltak egységesek: a két 
nagy szász városban, Brassóban és Nagyszebenben eltérő irányzatok lelhetők fel 
az évek során. Brassóban erősebbek voltak a reformtörekvések, ugyanakkor a helyi 
sajtó élesebb társadalomkritikát képviselt, tekintettel arra, hogy a Siebenbürger 
Wochenblattnak olyan fiatal munkatársai voltak, mint Georg Daniel Teutsch tör-
ténész, későbbi evangélikus püspök, Peter Lange, az első erdélyi takarékpénztár 
megalapítója, vagy Elias Roth, aki az 1848-as forradalom idején Kossuth bizalmi 
embere lett. Hozzájuk csatlakozott a morvaországi Anton Kurz és a porosz Max 
Moltke, akiket az értelmiségre nehezedő német reakció késztetett arra, hogy Er-
délyben telepedjenek le. Nagyszeben Brassóhoz képest konzervatívabb város hí-
rében állt, habár itt is voltak liberális beállítottságú értelmiségiek, és a brassói vá-
rosi hatóságok sem nézték mindig jó szemmel a terjedő liberális nézeteket. 

A negyvenes évek elejére a Wochenblatt fő vitapartnere a nagyszebeni Sieben-
bürger Bote lett, amely magára vállalta a bécsi abszolutizmus védelmét, és eluta- 
sította a bürokrácia felszámolását, valamint a polgári jogok kiterjesztését. A brassói 
és nagyszebeni sajtó perlekedése végső soron a két város polgárságának a szem-
benállását tükrözte: a brassóiak gazdasági és politikai megújulásra törekedtek, és 
igyekeztek kilépni Nagyszeben hegemóniája alól, hogy megszilárdítsák önálló-
ságukat. A két város sajtója azonban majdnem egységesen – csupán árnyalatnyi 
különbséggel – lépett fel a szász nemzeti törekvések védelmében, például a ma-
gyar nyelvtörvény ellen.

19
 

A két város közötti ellenségeskedést tükrözi, hogy Benigni József, aki ifj. Hoch-
meister halála után, 1837-ben vette át a Siebenbürger Bote szerkesztését, 1844-ben a 
nagyszebeni kommunitás nevében perbe akarta fogni Gött János brassói lapjait 
a nemzeti kérdésekben kifejtett álláspontok miatt. A kezdeményezés végül Jo-
sef Andreas Zimmerman nagy tekintélyű jogtanár közbelépésére hiúsult meg: 
elfogadtatott, hogy a szász sajtónak is biztosítani kell a mozgásteret, hogy ellen-
tétes véleményeket közölhessen.

20
 

 
18 EGYED Ákos: Amnesztia és számonkérés Erdélyben 1849 tavaszán. = Kisebbség-kutatás 1999. 

2. sz. 200–207. Stephan Ludwig Rothról lásd még CONNERTH János: Az erdélyi szászok forradal-

mi vértanúja. Roth István Lajos. = Erdélyi Múzeum 1898. 5. sz. 248–258. 
19 KÖPECZI: i. m. (7. jegyzet) 1324–1325. COSMA, Ela: Presa săsească şi revoluţia în Transil-

vania la 1848/1849. Cluj, 2002. Presa Universitară Clujeană, 150–157. Lásd még SÁRKÖZI Zoltán. 

Az erdélyi szászok a nemzeti ébredés korában, 1790–1848. Bp. 1963. Akadémiai Kiadó. 
20 KÖPECZI: i. m. (7. jegyzet) 1325.  

http://epa.oszk.hu/00900/00979/00103/pdf/1898_15_5_248-258.pdf
http://epa.oszk.hu/00900/00979/00103/pdf/1898_15_5_248-258.pdf
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Ugyanebben az időszakban született meg Brassóban – elsőként Erdélyben – 
a román sajtó is. A vállalkozás sikerét a nemzeti törekvések elterjedése, valamint 
a brassói román kereskedők vállalkozó kedve tette lehetővé. Az 1837. január 2-án 
kiadott Foia Duminecii (Vasárnapi lap) hetilapot Barac János (Ioan Barac) szer-
kesztette, aki a brassói polgármesteri hivatalnál dolgozott fordítóként, és már 
korábban népszerű lett az Ezeregyéjszaka, a Till Eulenspiegel és az Árgirus his-
tóriájának román átültetésével. Az irodalmi jellegű lap azért jelenhetett meg, mert 
a politikai kiadványokkal ellentétben nem volt szüksége felsőbb hatósági enge-
délyre. Anyagi fedezetét Rudolf Orghidan és Dimitrie Marin kereskedők terem-
tették elő, kiadója pedig a nyomdatulajdonos Gött János volt. 

A cirill betűs hetilap az enciklopédikus jellegű hasznos ismereteken kívül szép-
irodalmi írásokat is közölt, túlnyomó részét azonban a Sonntag-Magazin és Pfen-
nig-Magazin típusú német periodikákból átvett földrajzi, történelmi, természettudo- 
mányi, művészeti témájú írások, érdekességek és anekdotikus történetek képez-
ték, amelyek alig kapcsolódtak a brassói lakosok mindennapjaihoz. Emiatt, va-
lamint a német és a román társadalom eltérő kulturális beágyazottsága miatt ke-
véssé számíthattak a helyi románok érdeklődésére. Ráadásul a lapnak nem volt 
szerkesztési koncepciója, és Barac fordítói stílusa is nehézkes volt. Nem csoda te-
hát, hogy az olvasók száma folyamatosan csökkent az év folyamán, ezért Gött és 
Orghidan már 1837 nyarán elhatározták, hogy Barac János helyett Baricz Györ-
gyöt (Gheorghe Bariţ) fogják a brassói román lap élére állítani.

21
 

A szegény nemes származású Baricz a kolozsvári gimnáziumban és a balázs-
falvi teológián végezte tanulmányait, majd 1836-ban a román kereskedők által 
alapított brassói iskola igazgatója lett. A helyi lapokban kifejtett újságírói mun-
kássága nyomán a harmincas évek végére a románság legjelentősebb publicistá-
jává vált. Tanári pályáját 1845-ig folytatta. Ezt követően lemondott a tanításról 
és kizárólag az újságírásnak szentelte életét. 

A Siebenbürger Wochenblattot kiadó Gött János közben megpróbálkozott azzal, 
hogy román fordításban is kinyomtassa a lapot. A román változatok 1837. július 
3-án és 10-én jelentek meg Fo`e de septemana din Transilvania (Erdélyi Hetilap) 
címmel, Baricz György szerkesztésében. Mivel nem volt hivatalos engedélye, illetve 
az 1834-es engedély nem vonatkozott román lap kiadására, a helyi könyvvizsgáló 
hivatal felfüggesztette a kiadványt, és jelentette az ügyet a királyi főkormány- 
széknek, amely kinevezte a román nyelvet ismerő Schnell Márton ügyvédet, hogy 
vizsgálja meg az újság tartalmát. Emellett jelentést küldött a bécsi udvarnak a vizs- 
gálattal megbízott személy jelleméről és politikai gondolkozásáról. Időközben Gött 
Jánost is kérdőre vonták a brassói tanács előtt, ahol a kiadó kifejtette, hogy va-
lójában nem adott ki román hírlapot, és csupán arra szerette volna felhasználni 
 
 

 
21 POPA, Mircea–TAŞCU, Valentin: Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi 

până în 1918. Bucureşti, 2003. Tritonic, 52–56. Lásd még: BUTA, Sanda-Maria: Apariţia prime-

lor publicaţii periodice româneşti în Transilvania. = Ţara Bârsei 2007. 6. sz. 55–57. 
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a néhány lefordított lapszámot, hogy előfizetőket szerezzen az engedély megszer- 
zésének esetére.

22
 

Azonban az 1836-ban közölt lapengedélyezési elvek értelmében a brassói román 
újság jóváhagyása már a bécsi udvari kancellária hatáskörébe tartozott, amely 
vonakodott ennek kiadásától. Az engedély megszerzésének nehézségei, valamint 
a Foia Duminecii sikertelensége miatt Orghidan 1837 decemberében lemondott 
a sajtó anyagi támogatásáról. Helyét egy másik román kereskedő, Gheorghe Nica 
vette át, aki pár hónappal később fontos szerepet játszott az első erdélyi román 
politikai lap, a Gazeta de Transilvania (Erdélyi Újság) kiadásában.

23
 

Az 1838-as év kezdetén a Foia Duminecii új cím alatt – Fóe Literara (Irodalmi 
lap) – és új szerkesztővel – Baricz György – jelent meg. Időközben a román po-
litikai orgánum engedélyének kérdése is haladt előre: 1837. december 13-án 
a bécsi udvari kancellária további adatokat kért a brassói hatóságoktól, majd kö-
vetkező év január 24-én kiállította a jóváhagyást, amely feljogosította Gött Jánost, 
hogy német és magyar lapok mellett „oláh nyelven” is kiadjon egy újságot.

24
 A fel- 

tételek között szerepelt, hogy a kiadó tartsa meg a fennálló lapkiadási szabályokat, 
egy példányát küldje meg az udvari kancelláriának, a vizsgálattal (cenzúrázással) 
pedig azt a személyt bízza meg a főkormányszék, akinek józan politikai ítéletéről 
meg van győződve. A brassói tanács Wenczel József bírót nevezte ki lapvizsgá-
lónak, a kancellária pedig elfogadta a nevezést.

25
 

A város gazdasági vérkeringésébe bekapcsolódni kívánó helyi román kereske-
dők támogatásával a harmincas évek végére Brassó a román sajtó központjává 
vált. Gött érdeme abban rejlik, hogy a nagyszebeni ifj. Hochmesister Márton-
hoz hasonlóan polgári vállalkozásként egymaga szervezte meg és működtette – 
néhány magyar és román kereskedő támogatását élvezve – a háromnyelvű bras-
sói sajtót. Ebben az értelemben már az eladás kiterjesztésével próbálkozó 
nyomtatás-kapitalizmus egyik első megnyilvánulása volt Erdélyben, hiszen nyil-
vánvaló, hogy a kiadót üzleti szempontok vezérelték. 

Az erdélyi román sajtó megjelenése a nemzeti ébredés részének tekinthető, 
amely az 1830-as években a nemzeti célok tudatosításával párhuzamosan jelent 
meg. A román politikai tevékenység abban is kifejeződött, hogy Lemény János 
(Ioan Lemeni) püspök már 1835-ben a negyedik nemzet elismerését követelte az 
uralkodóhoz intézett beadványában. A sajtó megjelenése ugyanakkor felerősítette 
a nemzeti törekvéseket, és a nyomtatott szöveg erejével járult hozzá a nyelvi és 
vallási együvé tartozás érzésének terjedéséhez. Még akkor is, ha a sajtó ebben a kor- 
ban nem számíthatott széles olvasótáborra: az 1840-es évekre visszatekintve Ba- 
 

 
22 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 62. 
23 BUTA: i. h. (21. jegyzet) 56.  
24 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 62. Említett munkájában Sanda-Maria Buta március 8-i dá-

tumot említ, azonban ez valószínűleg a kézhezvétel időpontja. 
25 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 62–63. BUTA: i. h. (21. jegyzet) 57. BÍRÓ Sándor: A román po- 

litikai sajtó születése és fejlődése Magyarországon. = Erdélyi Múzeum 1941. 3–4. sz. 145–182. 
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ricz úgy vélte, hogy Erdélyben és Magyarországon csupán tízezer írni és olvas-
ni tudó román élt, és ezek között nagyobbrészt értelmiségiek, papok és tanítók 
voltak.

26
 

A Gazeta de Transilvania 1838. március 12-én jelent meg Baricz György 
szerkesztésében, immár „felsőbb engedéllyel” (cu preanaltă voie). Az újság jú-
nius 2-től melléklapot is kiadott, Foae pentru minte, inima shi literatura (Lap 
az észnek, szívnek és irodalomnak) címmel, amely a brassói német melléklap 
nevének (Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde) adaptációja volt. Az 
új kiadvány megjelenésével már nem volt fenntartható a Fóe Literara, amely 
utoljára június 25-én látott napvilágot.

27
 

A Gazeta de Transilvania az 1848 előtti román sajtó egyik legfontosabb orgá-
numává vált. Fennállásának első éveiben még nem volt határozott politikai színe-
zete, de a negyvenes évek elejétől a művelődési célkitűzéseken is átütő politikai 
tartalom megalapozta sikerét és népszerűségét. Jelentősége abban is rejlik, hogy 
az első polgári eredetű román sajtótermék volt, mivel a korábban megjelenő 
bukaresti és jászvásári lapok elsősorban feudális kötődésű elemeket képviseltek. 
A Gazeta előfizetőinek száma 500–800 körül mozgott, ami még a negyvenes évek 
bukaresti román sajtójához viszonyítva is magasnak számított.

28
 

A lap felvállalta a román nyelv ügyét, és cikkeivel ellenállt a magyarosító törek-
véseknek. A szászok által elindított nyelvharc szellemében, amely a negyvenes 
évek elejére éleződött ki amiatt, hogy az 1841–1843-as erdélyi országgyűlés na- 
pirendre tűzte a magyar nyelv hivatalossá tételét, Baricz számos cikkében vette 
védelmébe – az erdélyi román többség elvére hivatkozva – a román nyelv hasz-
nálatát. A cikkek a cenzúrán is sikerrel átjutottak: a szász nemzetiségű cenzor 
nem törölte őket, hiszen az álláspont kapóra jött a németeknek, hogy megindo-
kolják saját nyelvharcuk jogosságát.

29
 

Habár a románok latin eredetének elve ebben a korban már népszerű volt, az 
ortodox egyház nyomása miatt a román újságok cirill betűkkel jelentek meg. Tör-
tént ez egészen az 1850-es évek elejéig, amikor a cirill írást fokozatosan felváltotta 
a latin ábécé. Korábban az írásmód kérdése még összetűzést eredményezett az 
orosz egyházzal: amikor Ion Heliade 1842-ban a bukaresti Curier de ambe sexe 
(Mind a két nem hírvivője) című irodalmi lapot latin betűkkel kezdte szedni, az 
orosz konzulok feljelentették a román fejedelemnél, hogy veszélyezteti a szent 
ortodox vallást, elidegeníti Oroszországtól és elfranciásítja a román népet.

30
 Erdélyben 

a szerb ortodox egyház részéről nehezedett hasonló nyomás a lapokra. 

 
26 Lásd MISKOLCZY Ambrus: A román nemzet útja a barokk rendiségtől a modern liberalizmusig 

Erdélyben és Magyarországon. = Aetas 2003. 2 sz. 86–96. 
27 BUTA: i. h. (21. jegyzet) 56. Lásd még: NETEA, Vasile: George Bariţiu. Viaţa şi activitatea 

sa. Bucureşti, 1966. 91. 
28 KÖPECZI: i. m. (7. jegyzet) 1310–1317. 
29 KÓKAY: i. m. (1. jegyzet) 711. BÍRÓ: i. h. (25. jegyzet) 145–182. 
30 JAKAB: i. m. 1882. (10. jegyzet) 64. 
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Az Erdélyi Hírlap és a Mulattató 

A brassói Erdélyi Hírlap megjelenését az 1837. december 1-jén kiadott előfi-
zetői jelentés előzte meg, amelyben Gött János kiadó és laptulajdonos megfo-
galmazta kiadványának programját és céljait: 

„általános európai történetek közlésén kívül különösen Honunk ismertetése, er-
kölcsi, történeti, természeti és kereskedési tekintetben, tudományok, nemzeti intéze-
tek, művészet haladásának és előmenetelének feljegyzése, az erdélyi három egyesült 
Nemzetek körében halhatatlanságot érdemlő nemes tettek, jóltevőségek, ajánlatok, 
előlépések közlése.” 

A „magyar hazában élő honfiakhoz” intézett felhívásból derül ki, hogy a ki-
adó elsősorban a székely nemzet támogatására számított: 

„különösen a bajnok lelkű Nemes Székely Nemzet apállásáért és szíves pártolá-
sáért buzgón esedezünk, tőlük reméljük és biztosan várjuk a leg-nagyobb segéllést, 
mert ismervén a Nemes Székely Nemzet hazánk iránti buzgóságát, tudván mily kész-
séggel gyámolit minden jót, erényest, dicsőt, tapasztalván édes anyai nyelve iránti 
forró ragaszkodását, nem tehetjük, hogy e ’Nagylelkű nemzet’ hathatós pártfogásába 
egész bizodalommal magunkat ne ajánljuk.”31 

Ugyanakkor Gött János a leendő szerzőknek is szánt pár sort az előfizetési 
jelentésben, és „tehetsége szerinti” jutalmat ígért a közölt írások fejében: 

„Felszólítunk ezennel minden tudósokat a magyar Honban: írásaikkal, jelentése-
ikkel, ész-szüleményeikkel Hírlapunkat és Mulattatónkat érdekesíteni, de különösen 
az itt közelebb lakó Nemes és bátor-szívű Székel és a Nemes Szász Nemzet között 
létező számos tudósokat, hogy ezen Hírlapunk éltetésére segedelmeket meg ne von-
ják.” 

Nyilvánvaló tehát a felhívásból, hogy a brassói magyar újság székely hírlap akart 
lenni, és elsősorban ettől a nemzetségtől várt előfizetőket és munkatársakat. 

Az Erdélyi Hírlap első száma 1838. január 4-én jelent meg. Példányszáma 
a továbbiakban 200–300 körül mozgott. A többi korabeli erdélyi újsághoz ha-
sonlóan a Hírlap is jelezte címe alatt, hogy „legfelsőbb engedelemmel” adatik ki. 
Az első évben a lapot Köpe János lelkész, a brassói német lutheránus gimnázium 
magyartanára szerkesztette, aki korábban már 1500 példányos Polgári és pór-
könyvtár című könyvsorozatával lépett a nyilvánosság elé.

32
 Kiadásának második 

– egyben utolsó – évében a lapszerkesztést Veress György ügyvéd vette át. Meg-
jelenését a kolozsvári Nemzeti Társalkodó is jelezte 1838. évi első számában, 
 
 

 
31 Előfizetői jelentés egy új erdélyi újságra ily cím alatt: Erdélyi Hírlap a hoz járulandó Mu-

lattatóval. 1837. december 1-je. 
32 KÖPECZI: i. m. (7. jegyzet) 1286. 
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majd pár hónappal később a brassói német, magyar és román újságok mellett 
a jászvásári és bukaresti sajtóról is hírt adott.

33
 

Az Erdélyi Hírlap hetilapként jelent meg, minden csütörtökön, negyedrét alak- 
ban, négy oldalon (fél íven), körülbelül 26×21 centiméteres nagyságban. Fenn-
állásának két éve alatt végig kéthasábos tördeléssel került az olvasók elé, habár 
ekkor már több magyarországi újság áttért a pesti Jelenkor által bevezetett kor-
szerűbb három hasábos tördelésre. A hírlap és a melléklap ára sem változott: 
félévre 1 forint 20 korona, postaköltséggel együtt 2 forint. Előfizetéseket a pos-
tahivatalokban fogadtak el. A hirdetések ára 6 sorig 8 korona volt, azon felüli 
sorokért 1 koronát kértek. 

Az anyagi támogatás hiánya miatt Gött csak két évig tudta fenntartani a vál-
lalkozást. Egy éves évfordulója előtt a „folyóiratok rögös pályáján sántikáló” 
Erdélyi Hírlap és Mulattató szerkesztősége újabb előfizetési felhívást adott ki, 
melyből fény derült a lapkiadás nehézségeire is. A jelentés mindenekelőtt köszö-
netet mondott az alapító Gött Jánosnak, az „idegen ajkú ugyan, de a nemzeti-
ség, s mind az iránt mi annak kifejtésire hasznos és szükséges oly melegen érző 
kiadó úrnak”, majd keserűséggel vette tudomásul, hogy a kiadvány csupán 100 elő-
fizetőt tudott szerezni fennállásának első évében. A szerkesztőségi cikk annak 
tulajdonította az érdektelenséget, hogy Brassónak kevés magyar lakosa van, kö-
zülük sokan talán nem is tudnak róla, a székely nemzet pedig közömbös iránta. 
 A jövőt illetően a felhívás megállapította, hogy az újság 

„mégis áll, s még egy éven keresztül állani fog – nem ugyan vetélkedve a többi 
folyóiratokkal, hanem mind inkább a cél felé sietve – mennyire felelt meg eddig hi-
vatásának bizonyítják a Mulattatóban előforduló a Székely föld ritkaságairól s más 
érdekes tárgyakról közlött darabok – milyeneket adni ezután is meg nem szűnünk”. 

A szerkesztőség ugyanakkor tisztelettel szólította fel az olvasókat, illetve mind-
azokat, „akiket a nemzeti kifejlődés közelebbről érdekel”, hogy előfizetésükkel 
támogassák a „még csak bölcsőjében gyámatlan fetrengő” Erdélyi Hírlapot. Ugyanitt 
közölték a szerkesztőváltás tényét: hivatalos elfoglaltsága miatt Köpe János le-
mond a feladatról, amelyet a jövőben Veress György fog ellátni.

34
 

A hírlap szerkezetéről elmondható, hogy a korszak újságírási gyakorlatát kö-
vette. A tudósítások származási helyük szerint különültek el: magyarországi és 
erdélyi, illetve külföldi hírek (Magyar Ország, Erdély Ország, Ausztria, Spanyol 
Ország, Angol Ország, stb. címmel), általában a város megnevezésével. Erdélyi 
és magyarországi híreket minden szám közölt; a román fejedelemségekből viszont 
meglehetősen ritkán tudósított. Az 1838. szeptember 20-i számtól megszűnt az 

 
33 Brassói német s magyar hír- és mulattató lapokról. = Nemzeti Társalkodó 1838. január 2. 

(1. sz.). 8. Brassói, jászvásári s bukaresti hír- és másféle lapok. = Nemzeti Társalkodó 1838. no-

vember 29. (22. sz.) 169–171. 
34 Előfizetési jelentés. = Erdélyi Hírlap 1838. december 13. (50 sz.) 204, illetve 1838. decem-

ber 20. (51. sz.) 208. 
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Erdély és Magyarország rovatok különválasztása, ettől kezdve egyetlen cím alatt 
gyűjtötték a tudósításokat. 

Az Erdélyi Hírlap híranyagát erdélyi, magyarországi és külföldi lapokból, va-
lamit magánlevelekből állították össze. Az írások keltezése és a közlés közötti idő 
elsősorban a közlekedési eszközök gyorsaságától függött. Vasúti hálózat még nem 
létezett, ezért a harmincas években kizárólag postakocsik szállították a lapokat, 
amelyek Kolozsvárról például pár nap alatt értek Brassóba. Az egyik legsikeresebb 
kolozsvári postaforgalmi vállalkozást az Olaszországból áttelepült üzletember, 
szálloda- és vendéglőtulajdonos Gaetano Biasini alapította, aki 1835-ben gyors-
kocsi-járatot indított Kolozsvárról Bukarestig.

35
 A postaközlekedés hálózata azon-

ban meglehetősen kezdetleges volt, hiszen 1839-ig Brassóból csak Nagyszebenen 
keresztül lehetett Bukarestbe jutni, Székelyudvarhelyre pedig még ennél is ké-
sőbb létesült közvetlen járat.

36
 

A sajtó fejlődése és a szállítási rendszer korszerűsödése között tehát számos 
összefüggés lelhető fel. A hazai közlekedési viszonyok elmaradottságára utal, hogy 
Erdélyben csak az 1848-as forradalom után indult meg a vasúti forgalom, miköz- 
ben Nyugat-Európában már a harmincas években léteztek rendszeres járatok. 
A távírórendszer is csak az ötvenes években épült ki, de még ekkor sem létezett 
szakszerű hírforgalom, holott Franciaországban Charles Havas már 1835-ben hír- 
ügynökséget alapított.

37
 

Az erdélyi tudósítások főleg Brassóból és környékéről, valamint Kolozsvárról 
származtak. Más városokból (Sepsiszentgyörgy, Nagyszeben, Szászváros, Dés, 
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós, Nagyenyed, Beszterce, stb.) csak rend-
szertelenül érkeztek hírek. Természetesen a brassói tudósítások voltak a legfris-
sebbek, hiszen ezeket saját levelezők küldték. A többi erdélyi információ álta-
lában az Erdélyi Híradóból származott, és ezek megjelenése általában 2–3 hetet 
késett az eseményhez képest. A külföldi hírek még ennél is régebbiek – sokszor 
akár 2 hónaposak – voltak. 

Az erdélyi és magyarországi hírek forrását többnyire az illető hírlap nevével 
vagy rövidítésével jelezték. A leggyakoribb források a kolozsvári Erdélyi Híradó 
(E.H. vagy E. Hirad.) és Vasárnapi Újság (V.U.), a Hazai és Külföldi Tudósítá-
sok (H. És K.T.), a Jelenkor, az Athenaeum és a pozsonyi Hírnök. Az Erdélyi 
Hírlap anyaga tehát legnagyobbrészt nem volt eredeti, a szerkesztő más lapokból 
ollózta a tartalmat. Ez az állapot megfelelt az erdélyi hírlapírás fejlettségi szint-
jének, hiszen a szakszerűbben szerkesztett Erdélyi Híradó tartalma is nagyrészt 
átvett cikkeken alapult. A kolozsvári újság is közölt brassói tudósításokat, amelyek 
előzőleg a Hírlapban jelentek meg, habár ezek száma sokkal kisebb volt, mint 
a fordított irányú átvételeké. 

 
35 HORVÁTH Ferenc: Az erdélyi vasútépítések előzményei. = Műszaki Szemle 2001. 13 sz. 3–10. 
36 Erdélyi Hírlap 1838. december 27. (52. sz.) 209. 
37 Lásd BRIGGS, Asa–BURKE, Peter: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az internetig. 

Bp. 2004. Napvilág Kiadó, 325–337. PIRITYI Sándor: A nemzeti hírügynökség története (1880–

1996). Bp. 1996. MTI Kiadói Kft., 27–29. 
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Másfelől az Erdélyi Hírlap és a Siebenbürger Wochenblatt tartalmában is jelen- 
tős átfedések voltak. A magyar lap hazai híranyaga rendszerint előzőleg a német 
újságban jelent meg, függetlenül attól, hogy brassói tudósító írása vagy máshonnan 
átvett cikk volt. A két sajtókiadvány között annyi volt a különbség, hogy a Hírlap 
rövidebb formában, általában fele annyi terjedelemben, pár nappal később közölte 
a Wochenblattban olvasható tudósításokat. Ennek ellenére a Wochenblatt sem mond-
ható élenjárónak az eredetiség tekintetében, hiszen Méhes lapján kívül még a ve-
télytárs nagyszebeni Siebenbürger Boteból is gyakorta vett át híreket. 

A brassói magyar újság hírszolgálata elmaradt a versenytárs erdélyi lapokéhoz 
képest, ráadásul a Siebenbürger Wochenblatt nagyobb, 1 ívnyi terjedelemben je-
lent meg, az Erdélyi Híradó pedig jelentős előnyben volt a heti kétszeri megjelenés 
és a többszörös – 1–1,5 ívnyi – terjedelem miatt. Ezzel magyarázható, hogy a ko- 
lozsvári magyar újság, illetve a brassói és nagyszebeni német sajtókiadványok 
hamarabb és részletesebben közölték ugyanazt a hazai anyagot. 

A külföldi hírek tekintetében a két brassói újság közötti átfedések bonyolultabb 
képet mutatnak. Mindkettő különböző nyugat-európai, vagy esetenként amerikai 
lapokra hivatkozva állította össze nemzetközi híranyagát, de rendszerint nem 
ugyanazokat a híreket fordították. A külföldi híradások felépítése és hossza még 
akkor is különbözött, ha a dátum, származási hely és tartalom alapján következtetni 
lehet, hogy ugyanabból a forrásból eredtek. Tehát a nemzetközi híreket illetően 
eltérő közlési gyakorlata volt a két lapnak, ennek ellenére mégsem beszélhetünk 
szerkesztési koncepcióról, hiszen az anyagok válogatása esetleges volt. 

A helyi hírek elsősorban különös történetekről, érdekességekről, kinevezések-
ről, halálesetekről, időjárási viszontagságokról, vásárokról, ünnepségekről, balese-
tekről, tűzesetekről és természeti katasztrófákról szóltak. Így például az 1838. 
január 25-i szám a brassói földrengésről számolt be: 

„Tegnap este mintegy 21 ½ percenettel nyolc óra után mutatkozék itten egy nagy 
földrengés, mely az itteni lakókat nem kis félelembe és aggodalomba ejté, mély bor-
zadás, kétségbeesés fogá el szíveiket. A házak, házi bútorok ingadoztak, asztalokról, 
szekrényekről poharak, tálak tányérok lehullottak, a falak megrepedeztek, kémé-
nyek, födelek, tűzfalak a legnagyobb robajjal és borzasztó zuhanással ledőltek.” 

Nyilván ennek hatására közölte a Mulattató 1838. február 15-i száma „A föld-
indulásnak származása, veszélyei, és némely bátorságosító módok” című írást, 
amely meglehetősen naivan magyarázta a természeti csapásokat megelőző jele-
ket és keletkezésük okait. 

A közművelődési hírek között a Hírlap rendszeresen beszámolt az 1820–30-as 
években létrejött olvasóegyletek és kaszinók működéséről. A nagyenyedi kaszinó 
például 100 forintot ajánlott fel, hogy 14 falusi iskola előfizessen a kolozsvári 
Vasárnapi Újságra.

38
 Egy másik tudósítás keserűséggel állapította meg, hogy 

 
 

 
38 Erdélyi Hírlap 1838. március 15. (11. sz.) 45. 
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Brassónak még nincs állandó színtársulata, ezért „szűkében van a színjátéki vi-
galmakban” és a népes város csak ritkán „szerencséltetik valamely vándortársaság 
előadásaival”.

39
 

Az Erdélyi Hírlap első oldalon hozta az 1837–38-as nagyszebeni diéta („or-
szágos ülés”) menetéről szóló híreket, azonban a tudósítások mellőzték a politi-
kai állásfoglalást, és csupán arra korlátozódtak, hogy a referáló sajtó stílusában 
közöljék a diéta határozatait. Egyes írásokból viszont arra következtethetünk, 
hogy a szerkesztők számára nem volt ismeretlen a politikailag elkötelezett véle-
ménysajtó fogalma. Erre vonatkozó példa az angol The Spectator hetilap, amely 
„rendkívül neheztel a whigeknek ismét kormányra jutásáért”, mivel „pártjabeli 
miniszterséget óhajta, vagy tory kormányt, mellyel hathatósabban lehetett volna 
ellenkezni”.

40
 

A magyarországi hírek között az Erdélyi Hírlap folyamatosan ismertette a kü- 
lönböző reformkori társadalmi, gazdasági és tudományos intézményekben folyó 
munkát, így a Magyar Tudós Társaság tevékenységét (például az enciklopédikus 
jellegű folyóirat, a Tudománytár kiadását), vagy a Dunagőzhajózási Társaság 
gyűléseinek menetét. A lap hírt adott a 1838-as pesti áradásokról is, és beszámolt 
Wesselényi Miklós báró „emberi erőt meghaladó” tetteiről, aki „hol csolnakban 
hol pedig nyakig a vizet gázolva, hol úszva, száz meg száz szerencsétleneket, 
kik a háztetőkön várták már elbukásokat, szabadított ki”.

41
 Valószínűleg a pesti 

árvíz késztette a szerkesztőséget arra, hogy az 1838. április 5-i lapszámban külön 
alcímet szenteljen az időjárásnak. A szűkszavú jelentés szerint Brassó környé-
kén „a márciusi tavaszi napokat megint téli idő váltá fel”. 

A Hírlap és melléklete számos írást szánt az újonnan alapított pénzintézetek-
nek, és igyekezett meggyőzni az olvasókat ezek előnyeiről. A brassói közönséges 
takarékpénztár tájékoztató írása az intézmény hasznosságát domborította ki, és 
arra buzdította a polgárokat, hogy éljenek a pénztár által nyújtott lehetőségekkel. 
Ugyanilyen szellemben íródott az 1840-ben megnyíló Pestmegyei takarék-pénz-
tárt ismertető cikk, amely 1839 augusztusában folytatásokban jelent meg a Mu-
lattatóban. 

A brassói sajtókiadvány viszonylag nagy számban jelentetett meg hirdetéseket 
is. Egy részük intézmények közlései voltak, amelyek működésük eredményéről 
tudósítottak (ilyen például a brassói takarékpénztár „nyilvános számadási mutat-
ványa”), de gyakoriak voltak a helyi kereskedők termékhirdetései is. Többször 
hirdette magát például Németh Vilmos könyvkereskedő – Gött üzlettársa –, aki 
magyar és külföldi könyveket kínált eladásra: kalendáriumokat, népi olvasó-
könyveket, képeskönyveket, fordításokat, valamint a kor ismert szerzőinek (Pulszky 
Ferenc, Eötvös József, Jósika Miklós) kiadványait. Marienburg Rudolf brassói 
kereskedő arról értesítette az olvasókat, hogy „megérkezvén Bécsből és Pestről 

 
39 Erdélyi Hírlap 1838. március 22. (12. sz.) 49. 
40 Erdélyi Hírlap 1839. június 13. (24. sz.) 99. 
41 Erdélyi Hírlap 1838. április 5. (14. sz.) 59. 



470 Győrffy Gábor  

[470] Ksz2010-4-02.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:29:00 

magával hozott portékáit a legillendőbb áron ajánlja”, boltja pedig „a Várda ház-
zal van szembe Miess Pál úr házában”.

42
 

A brassói kereskedők hirdetései mellett környékbeli és Erdély távolabbi vidé-
keiről érkező ajánlatok is megjelentek. Így például a következő értesítés: „Bácsfa-
luban, Türkösön és Csernátfaluban kiadatik haszon bérbe a bor és pálinka árulás, 
e folyó év november első napjától kezdve, egy vagy több évekre.”

43
 A nagyenyedi 

„patikárius Veres Mihály úr” borát kínálta megvételre: „Itten Nagy Enyeden talál-
tatik 1834 ó bor 800 veder, vedre itten helybe 6 for. v. cz., 1835 diki beli ó, a hó 
előtt szedet bor ezer veder, vedre 3 for. 30 kr.”

44
 A termékajánlatokon kívül a mai 

álláskereső hirdetésnek megfelelő pár soros felhívást is találhatunk: „Egy becsüle-
tes karakterű öt nyelveken jól beszélő ifjú kívánna valamely jó helyen falusi 
jegyzőségre udvari tisztségre vagy más ily nemű hivatalba lépni.”

45
 Emellett az 

újság rendszeresen közölte a nagyszebeni sorsjáték (lottéria) nyerőszámait is, 
valamint a gabonaárat. 

Az Erdélyi Hírlap szépirodalmi melléklapjáról, a Mulattatóról elmondható, hogy 
elsősorban eredeti tartalma miatt a főlaphoz képest nagyobb fajsúllyal töltötte be 
szerepét a kor erdélyi sajtójában. A kiadvány szintén fél íven jelent meg azzal 
a céllal, hogy „ékeskedjen a ’szép literatura’ kies mezején szedett virágokkal, 
melyek a szívet jobbítják, az ízlést nemesítik, ártatlan mulattatnak”. Az előfizetési 
felhívás szerint a melléklap „versezetek, elbeszélések, regények, jeles mondások, 
híres és jeles emberek életrajzok, könyvismertetések, jó fordítások” közlésére 
vállalkozott. De csak akkor, ha sikerül „elegendő szerzeményekkel szerencsél-
tetni”, azaz kellő számú előfizetést szerezni. Ellenkező esetben a Mulattató el-
marad, és a főlap egész íven fog megjelenni.

46
 

A „kellemes és hasznos időtöltésre rendelt” Mulattató első szerkesztője ugyan-
az a Köpe János volt, aki 1838-ban a főlapot is szerkesztette; a Hírlappal együtt 
1839-ben Veress György a melléklap szerkesztését is átvette. A folyóirat tartalma 
meghatározott témák szerint csoportosult: 1. versezetek 2. elbeszélések 3. régi vá- 
rak, szokások, események leírása, történeti darabok és életrajzok 4. észrevételek, 
bírálatok és felszólítások 5. vegyes tartalmú darabok 6. rövid darabok 7. aforiz-
mák, gondolatok, gyógycseppek.

47
 Széles érdeklődési köre és sokszínűsége – iro- 

dalom, történelem, művészetek, bölcselet, tudományok – azzal magyarázható, 
hogy ebben ez idő tájt Erdélyben még nem jelentek meg szaklapok, amelyek a szel- 
lemi élet specifikus területeivel foglalkoztak volna. 

 
42 Erdélyi Hírlap 1839. szeptember 5. (36. sz.) 148. 
43 Erdélyi Hírlap 1839. szeptember 5. (36. sz.) 148. 
44 Erdélyi Hírlap 1838. december 20. (51. sz.) 207. 
45 Erdélyi Hírlap 1839. március 7. (10. sz.) 44. 
46 Előfizetői jelentés egy új erdélyi újságra ily cím alatt: Erdélyi Hírlap a hoz járulandó Mu-

lattatóval. 1837. december 1-je.  
47 A lapszámok bekötött gyűjteményéhez csatolt tartalomjegyzék szerint („A Mulattató tartal-

ma 1838-dik év első felében”). 
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Köpe János „Közírás” című programcikkének első része az 1837. december 
1-jén kiadott Mutatvány a Mulattatóból című kiadványban kezdődött, majd a mel- 
léklap számaiban folytatódott. Az írásból egyértelművé válik, hogy a szerkesztő 
elsősorban a Háromszékről, Erdővidékről, Udvarhelyszékről és Csíkszékről ér-
kező, brassói vásárokon részt vevő kereskedők érdeklődésére számított. Köpe 
írását a reformkorra jellemző folyamat szelleme hatotta át, amely megváltoztat-
ta az erdélyi országrész helyét az összmagyar kulturális élet keretén belül és el-
indította az „Erdély felfedezése” jegyében megvalósuló kutatások és leírások 
sorozatát: 

„Erdély, számtalan fegyver zörgésének hajdani csatamezeje, érdemes a szoros, 
a közelebbi ismeretre, vizsgálatra, tanulásra. Nemes lelkű és érzetű, szabadelmű és 
gondolatú, művelt és az időszellemével előre haladott nagy lelkű nemzetek lakják, 
kik a történetek mezején egy fontos, mély gondolatú, értiteletű, igazságos és részre-
hajlatlan történetíró által minden bölcsnek, minden tudósnak figyelmére érdemesek.” 

A beköszöntő cikk egyben azt is kijelölte, hogy a melléklapban közölt írások 
feladata a hazaszeretet táplálása az erdélyi olvasók körében: 

„e kezdendő folyóirat célja a Hírlap mellett ez: erkölcsi, tudományos, természettör-
téneti és gazdasági jelentéseket, rövid kidolgozásokat, nevezetes emberek életrajzát, 
rövid események elbeszélését, különösen Erdély ország gazdag történeti tárházából, 
a lélek felderítésére célozó kisebb regényeket, hasznos fordításokat közölni, általá-
ban a népben a hazaszeretetet éleszteni és a hasznos dolgokról értesíteni.”

48
 

A programcikk ezután az erdélyi magyar műveltség és sajtó helyzetéről mon-
dott véleményt. Az utóbbiról Köpe János úgy vélekedik, hogy igencsak „mostoha 
állapotban van”, mivel a kolozsvári Híradón, Társalkodón és Vasárnapi Újsá-
gon kívül Erdélyben nincsenek magyar újságok. Az Erdélyi Hírlap és Mulattató 
kiadásáról a szerkesztő megjegyezte, hogy nem áll szándékukban a kolozsvári la-
pokkal versenyezni, hiszen erre „sem erejük, sem tehetségük” nincs, ehelyett azok 
számára indítják a lapokat, akik az Erdélyi Híradótól távolabb laknak, és eddig 
nem olvastak újságot.

49
 

A „Közírás” 1838. január 18-i utolsó részében Köpe János a hazai művelődési 
és tudománybeli helyzetet hasonlította össze a nyugati műveltséggel: 

„négy bevett vallás, három nemzet hazánkban: talán sokan ebben találják értelmese-
désünk lassú haladását, midőn Angol-Franciaország repülve halad a józan értelem 
útján. Tagadhatatlan, hogy mi még nem mérkezhetünk a művelt nemzetekkel, nem 
tudunk mi még annyi remekeket a művészet mezején elémutatni, a tudományok gaz-
dag kincstára nálunk még nincsen kimerítve, és oly jeles írókkal, annyi remek mun-
kákkal, mint más országok, nem dicsekedhetünk (…) Csak emlékezzünk meg a más 
nemzetek folyóírásairól, s bizonyosan mindenki általlátja, hogy nemzetünknek még 
nincsen sok folyóírása. Ha a szabad Státusokban 1015 újság és folyóírás jelenhetik 

 
48 KÖPE János: Közírás. = Mutatvány a Mulattatóból 1837. december 1. 1–4. 
49 KÖPE: i. h. (48. jegyzet) 1–4. 
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meg évenként (…) úgy vélem, nem lesz senki, a ki e kezdő Hírlapunkat és Mulatta-
tónkat feleslegesnek mondhatná.” 

A tartalmi sokszínűség, valamint az írások beérkezésének esetlegessége miatt 
a Mulattató szerkezetében, de még a közölt cikkek számában sem lelhető fel tar-
tósabb állandóság. Az első oldalon rendszerint költemény jelent meg, az utolsó 
oldalon pedig aforizma, adoma, vagy epigramma zárta a sort. Egyes lapszámok- 
ban csupán két írás volt, máshol pedig akár 8–10. A lap korlátozott terjedelme 
miatt gyakran jelentek meg folytatásban közölt írások, ami megnehezítette az 
olvasást. A főlaphoz hasonlóan a Mulattató is vett át írásokat egyéb magyar újsá-
gokból, például a Nemzeti Társalkodóból, a Jelenkorból vagy a Hírnökből.

50
 

A melléklap cikkeinek számbavételezése során Kristóf György harmincegy 
szerzőnek a nevét sorolta fel.

51
 Ezek között található Jakab Elek, aki útirajzot 

közölt szolnok-dobokai útjáról és bemutatta a bonchidai és a csicsói várat, illetve 
Kőváry László, aki egy útrajzzal és egy fordítással szerepel a jegyzékben. A Mu-
lattató legbuzgóbb munkatársa azonban Benedek Áron nagyborosnyói református 
pap volt, aki bölcseleti munkái mellett számos verses oktató mesét is közölt. 
Tevékenysége olyannyira szembetűnő volt, hogy az említett sajtótörténeti össze-
foglalójában Szinnyei József tévesen őt tünteti fel a lap szerkesztőjeként. 

A Mulattató írói között rendszerint fiatal, kezdő tollforgatókat találunk, akiket 
a szerkesztő Erdély különböző részeiről – de elsősorban Kolozsvárról és Nagy-
enyedről – toborzott. Itt jelent meg például a 1848-as kolozsvári forradalmi új-
ság, az Ellenőr szerkesztőjének, Dózsa Dánielnek az első verse, vagy az akkor 
kilenc éves Szász Károly, későbbi neves költő első nyomtatott műve, egy iskolai 
búcsúztató. A tekintélyesebb munkatársak közül csupán a nagyenyedi Zeyk János 
és a kolozsvári Szilágyi Ferenc említhető meg.

52
 Szilágyi, aki 1838-ban már ké-

relmet adott be önálló kolozsvári lap indítására, az Erdélyi Hírlap hasábjain száll 
vitába a kolozsvári újságokkal, így például a Vasárnapi Újság cikkével.

53
 

A saját névvel aláírt művek mellett ugyanakkor számos írói jeggyel, álnévvel 
vagy névtelenül megjelent cikket találunk. Az ilyen esetek gyakori előfordulá-
sát egyfelől az okozta, hogy abban az időben a szerzőiség fogalma még nem tu-
datosult az erdélyi alkotókban, másfelől a névtelenség védőpajzsként szolgálha-
tott a polémia ellen. Hiányosságként jegyezhetjük meg, hogy a melléklapnak 
nem volt kritikai rovata, nem írt az irodalom elvi kérdéseiről, és könyvismerte-
tést is csupán egy alkalommal közölt. 

A cikkek változatossága és vegyes tartalma mellett ezek színvonala is megle-
hetősen változó volt. Ez jellemző az irodalmi alkotásokra és a bölcseleti vagy ter- 

 
50 KRISTÓF: i. h. 1929. (17. jegyzet) 225. 
51 KRISTÓF: i. h. 1929. (17. jegyzet) 226–229. 
52 KRISTÓF: i. h. 1929. (17. jegyzet) 229–230. 
53 Mulattató, 1838. február 8. (6. sz.) 21. A „Hazafi felszólítás” cím alatt megjelent írás azzal 

a cikkel polemizál, amely párhuzamot vélt felfedezni Kolozsvár és a szibériai Kamcsatka között. 

Szilágyi Ferenc lapja, a konzervatív Múlt és Jelen 1841-ben indul. 
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mészettudományos írásokra is, amelyekből sok esetben hiányzott a tudományos 
jelleg. A legszínvonalasabbak a történeti tárgyú cikkek és útleírások, amelyek kül-
földi vagy hazai eseményeket, személyiségeket, műemlékeket mutattak be (például 
„A mohácsi vérnap”, „Az erdélyi régi tisztségek”, „A fejedelem ebédje a régibb 
időben”, „Hunyadi János kardja”, „Bálványos vára”, „Talleyrand”, „Rotschild-
ház”, „Az 1719-diki nagy döghalál”). 

A vegyes tartalmú darabok közé került az a sajtótörténeti szempontból is ér-
tékes jegyzék, amely a „magyar és ausztriai birodalom” időszaki sajtóját lajst-
romozza a megjelenés nyelve, illetve a lapok típusa szerint, és megjelöli a ki-
adás helyét, a kiadó és a szerkesztő nevét. A számbavétel külön csoportosítja a 
politikai lapokat, literatúrai és enciklopédiai folyóiratokat, továbbá a törvénytu-
dományi, egyházi, gazdasági és mesterségi, valamint szépművészeti és mulatta-
tó folyóiratokat és a népi lapokat. Ez utóbbi típust egyedül a Vasárnapi Újság 
képviseli, ugyanakkor az egyházi periodikáknál feltűnik a Salamon József által 
szerkesztett kolozsvári Erdélyi Prédikátori Tár. Hiányosságai ellenére a jegy-
zék azért is fontos, mert betekintést nyújt a kor sajtójába, és összegezi az egyes 
városokban megjelenő lapok számát: a rangsort Bécs vezeti 27 lappal, utána 
Pest következik 23 lappal. Erdélyben Brassó az első számú sajtóközpont (5 lap-
pal, mint Buda), ezt követi Kolozsvár (4 lap) és Nagyszeben (1 lap).

54
 

Érdemes megemlíteni azokat a korabeli olvasói visszajelzéseket is, amelyek 
a lap szerepére és hasznosságára utalnak. Egy álnéven (Áplusbé) publikáló olvasó 
akként tekint a heti mellékletre, mint „egy fél órányi barátságos összetalálkozásra, 
a végre, hogy itt egy két jó szót vagy gondolatot cseréljünk”.

55
 Bodó Bénjámin 

Sebestyén oktató arról ír, hogy tanítványai örömmel olvassák „a nemes Székely-
ség finomítására” szánt kiadványt, és esetenként magyarázatokat kérnek a meg-
jelent cikkekkel kapcsolatban. Az első év végén a tanító beköttette a megjelent 
lapszámokat, és ezzel elkezdte a könyvtár megszervezését.

56
 

Az Erdélyi Hírlap és a Mulattató hasábjain nem találunk magyarázatot a meg-
szűnésük okaira. Valószínű, hogy azok az anyagi nehézségek, amelyeket a szer- 
kesztő az első évfolyam végén említett, ekkorra lehetetlenné tették a további 
megjelenést. Ezzel függnek össze a már említett tartalmi okok, hiszen a brassói 
újság nem tudott annyit nyújtani, mint a többi erdélyi lap. A nagyobb támogatás-
sal és olvasótáborral rendelkező német és román brassói lapok viszont továbbra 
is fennmaradtak, mi több, a negyvenes években a nemzeti törekvések irányadói 
lettek. Az Erdélyi Hírlap mégis jelentős kezdeményes volt a harmincas évek viszo- 
nyaihoz képest. Egy olyan korszakban, amikor csak Kolozsvárnak volt rendsze-
resen megjelenő hírlapja, a brassói újság bebizonyította – ha csak két év erejéig 
is –, hogy kellő vállalkozói szellemmel más erdélyi városok is meg tudnak fe-
lelni a magyar újság-fenntartás követelményeinek. 

 
54 Mulattató 1838. március 8. (10. sz.) 39–40. 
55 Mulattató 1838. április 5. (14. sz.) 53–56. 
56 Mulattató 1839. január 24. (4. sz.) 13–14. 
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GYŐRFFY GÁBOR 

The Development of the trilingual press publicity in Brassó /Brașov, Kronstadt/ 
in the 1830`s 

In the second half of the 1830`s, the Transylvanian press witnessed some remarkable events. 
This is the period when Johann Gött, a typographer of German origin started in Brassó – with the 
help of local merchants – the printing of newspapers in German, Hungarian and Romanian lan-
guages. It was Gött’s merit to organize, support and keep up, as a bourgeois undertaking, the tri-
lingual press of Brassó in these years. 

The first issue of Siebenbürger Wochenblatt /Transylvanian Weekly/ appeared in May 1837. 
At the same time, Gött was also the publisher of a Romanian literary weekly appearing from the 
beginning of the same year. In the next year, the typographer published the first Hungarian-
language newspaper appearing in Brassó, entitled Erdélyi Hírlap /Transylvanian Newspaper/, as 
well as the first Transylvanian political newspaper in Romanian, Gazeta de Transilvania /The 
Gazette of Transylvania/. 

The study focuses on the analysis of Erdélyi Hírlap and its supplement, entitled Mulattató 
/Paper for Amusement/. In spite of the fact that the Hungarian weekly was published only for two 
years, it represented an important initiative taking into account the social and cultural conditions 
of Transylvania in the 1830`s. 
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JOBST ÁGNES 

A politikai rendőrség szakirodalmi ellátásának kezdetei 

az 1830-as években 

Az oktatás megszervezése 

A 20. század második felének magyar történelme szempontjából megkerülhe-
tetlen a politikai rendőrség intézménye, melynek létrehozatala az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány első intézkedései közé tartozott. Már a debreceni megalakulását 
követő első hét végén, az 1944. december 28-án tartott ülésen Erdei Ferenc bel-
ügyminiszter tájékoztatta minisztertársait a szovjet hadsereg vezetőivel folytatott, 
ezzel kapcsolatos tárgyalásokról: 

„Erdei közli, hogy Kuznyecov1 helyettesével folytatott a közbiztonság és a köz-
rend érdekében megbeszéléseket. Neki a közönséges bűncselekményekre, illetve az 
azokkal szembeni eljárásra vonatkozólag semmi észrevétele nem volt. Annál többet 
tárgyaltak a politikai rendészetről, amellyel összefüggésben több általános tanácsot 
és javaslatot tett. Fölvetette a kérdést, hogy mi az orosz parancsnokságnak az állás-
pontja a közrendészeti szervek felfegyverkezését és hatáskörét illetően. Kijelentette, 
hogy a helyi hatóságoknak általános rendelkezést fognak kiadni, amihez azonban 
szükséges, hogy mi készítsünk el egy tervet. A terv elkészítésének egyik jelenleg le-
küzdhetetlen akadálya, hogy szakember nem áll rendelkezésre.”2 

A csendőrség feloszlatásáról és az új államrendőrség megszervezéséről az Ideig-
lenes Nemzeti Kormány az 1945. május 10-én kiadott 1690/1945. M. E. számú 
rendelete határozott. A jogszabály értelmében a budapesti és a vidéki főkapitánysá- 
goknak alárendelt megyei és városi főkapitányságokon, valamint a városi és járási 
kapitányságokon is megalakultak a politikai rendészeti osztályok.

3
 Az 1700/1945. 

M. E. számú rendelet pedig arról intézkedett, hogy a „kinevezett személyek 1947. 
évi június hó 30-ig a Belügyminiszter által külön rendeletben szabályozandó tan- 
 
 

 
1 Kuznyecov, Fjodor Iszidorovics: szovjet vezérezredes, a katonai hírszerzés főnöke, egyben 

a Vörös Hadsereg Főparancsnokságának képviselője a magyar fegyverszüneti tárgyaláson. 
2 Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) minisztertanácsi jegyző-

könyvei. 1944. december 23.–1945. november 15. A köt. (Szerk.: SZŰCS László). Bp. 1997. MOL, 

94–95. 
3 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1690/1945. M. E. számú rendelete a csendőrség feloszlatá-

sáról és az államrendőrség megszervezéséről. 9. §. = Magyar Közlöny 1945. 26. sz. 3–4. 
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folyamot kötelesek elvégezni és az előírt vizsgát letenni.”
4
 Az államvédelmi szer-

vezetek káderállományába fiatal, „fejlődőképes”, ideológiailag feltétlenül megbíz-
ható, ám meglehetősen alacsony iskolai végzettségű embereket vettek fel, akiknek 
megfelelő szakképzésre volt szükségük. Noha az Államvédelmi Osztály már 1947 
novemberében javaslatot tett a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályához 
tartozó munkatársak szervezett tanítására,

5
 szakirányú képzésükre és oktatásukra 

1948-ig nem került sor. Az állomány tagjai a rendőrségi gyakorlatot követve a na-
pi munka mellett néhány hetes tanfolyamon vettek részt, ahol a munkájukhoz 
szükséges alapvető ismereteket elsajátították.

6
 Péter Gábor indítványára az Állam- 

védelmi Osztályról is kerültek hallgatók a Rendőrakadémia egyéves tiszti isko-
lájára: 

„A 150 főre tervezett rendőr-akadémikus létszámon belül állapíttassék meg bizo-
nyos kontingens a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályáról vezénylendő 
rendőr-akadémikusok számára […] A kontingens számát 15–20 főben kérem megál-
lapítani.”7 

A felvételi eljárás során hét jelentkező felelt meg a kívánalmaknak és kezdhette 
meg tanulmányait. Az első Államvédelmi Tanosztály tervezetének kidolgozására 
1948 júliusában került sor. Az osztály felállításának szükségességét a követke-
zőkkel indokolták: 

„Ahhoz, hogy az Államvédelmi Osztály a kiéleződött osztályharc időszakában 
feladatát be tudja tölteni, szükséges egyrészt az Államvédelmi Osztályon szolgálatot 
teljesítő elvtársak politikai és szakmai képzése, másfelől az osztály megerősítése új 
káderekkel. Ezt a feladatot speciális Államvédelmi Tanosztály felállításával tudjuk 
megoldani. A Tanosztály célja párthű, osztályhű, öntudatos, államvédelmi elméleti 
és gyakorlati szaktudásra kiképzett elvtársak nevelése.”8 

A tanfolyam időtartamát hat hónapra tervezték. A szakirányú ismeretek okta-
tása az alábbi órarend szerint folyt: 

 
 
 
 

 
4 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1700/1945. M. E. számú rendelete a Magyar Államrendőr-

ség felállításáról. 19. §. = Magyar Közlöny 1945. 26. sz. 4–5. 
5 KOZÁRY Andrea: A Rendőrakadémia létrehozása és működés 1947–1948-ban. In: A Történeti 

Hivatal évkönyve 1999. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 1999. Történeti Hivatal. /Trezor 1./ 199. (A 

továbbiakban: KOZÁRY 1999.) 
6 KOZÁRY Andrea: Az ÁVH Dzerzsinszkij Tisztképző Iskolájának megindítása, kezdeti tevékeny-

sége. In: Államvédelem a Rákosi-korszakban. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 2000. Történeti 

Hivatal, 203. (A továbbiakban: KOZÁRY 2000.) 
7 KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 204. 
8 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 2.1 – XI/4. V–150342 

Tervezet Államvédelmi Tanosztály felállítására. 1948. július 16. 1. 
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Államvédelmi szakirányú elméleti oktatás tananyagai:
9
 

Általános kérdések /pl. hírszerzés, 
felderítés, elhárítás, hálózatépítés, 
hálózattartás stb./ 

heti 1 óra 

Párt és minisztériumi vonal heti 1 óra 
Tömeghálózat, vidéki kérdés heti 2 óra 
Kémelhárítás heti 2 óra 
Egyházi vonal heti 1 óra 
Üzemi kérdés heti 1 óra 
Helyszín-biztosítás, figyelés 
környezettanulmány elmélete  

hat hónap alatt összesen 14 óra 

Személybiztosítás elmélete hat hónap alatt összesen 3 óra 

Az operatív munkához szükséges alapfogalmak és módszerek elsajátítása mel-
lett a tananyaghoz az általános rendőri ismeretek és a politikai képzés, valamint 
az állomány általános műveltségének bővítése, illetve a filmvetítések és a színház-
látogatások is hozzátartoztak. A tervezet megírásának időpontjáig a tanosztály 
előkészítésének munkájából a tananyag beosztása, az oktatási terv összeállítása és 
az egyes tantárgyak előadóinak kiválasztása történt meg. „Az államvédelmi szak- 
irányú oktatás anyagát az alosztályvezetők a legnagyobb lelkesedéssel vállalták 
el, előadók ők maguk lesznek, vagy az általuk kijelölt beosztottuk lesz” – számolt 
be róla a tervezet összeállítója.

10
 A tanosztály szervezetében és az épület felsze-

relésében egy könyvtár kialakításának és könyvtáros alkalmazásának terve is he-
lyet kapott, akinek feladata az oktatáshoz szükséges könyvek folyamatos beszer-
zése és azok kezelése volt. A szakirányú ismeretek intézményesített oktatásának 
megszervezése és a könyvtár felállításának elképzelése tehát már ekkor előre ve- 
títette az államvédelmi tisztek és tiszthelyettesek kiképzését szolgáló módszertani 
szakirodalom kiadásának az igényét. Jelen tanulmány a politikai rendőrség mű-
ködésének ezen kevéssé ismert területéről, a kiképzést és továbbképzést segítő 
jegyzetek és módszertani kiadványok közreadásáról, annak első lépéseiről kí-
ván számot adni. 

A szervezetileg független Államvédelmi Hatóság 1950-es megalakítását az ÁVH 
saját iskolarendszerű oktatásának a kiépítése követte. Többhónapos előkészítő 
munka után Péter Gábor 1951. szeptember 13-án adta ki a parancsot az egyéves 
Dzerzsinszkij

11
 Tisztképző Iskola beindítására.

12
 Az iskola célját a „Hatóság közép- 

káder-állományának szakmailag és politikailag képzett államvédelmi tisztekkel” 
történő megerősítésében jelölte meg. Az utasítás azt is megszabta, hogy a 250 főre 
tervezett képzés keretében kik és hogyan kezdhették meg ott tanulmányaikat: 

 
09 Uo. 9. 
10 Uo. 2. 
11 A lengyel származású Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij (1877. szeptember 11–1926. július 

20.) a szovjet CSEKA megalapítója volt. 
12 70/1951. számú parancs lásd: KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 205. 
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„Az osztályvezetők az osztályukról a legjobban dolgozó bajtársak közül operatív 
munkára alkalmas, fiatal, fejlődőképes, politikai és erkölcsi magatartás szempontjából 
példamutatókat javasolják. Az osztályvezetők által javasoltak közül a Káderosztály 
válogassa ki az iskola hallgatóit.”13 

Az iskola működésének tényleges kezdetéről az 1952. augusztus 22-én kiadott 
ÁVH parancs intézkedett,

14
 és a jegyzeteken szereplő impresszumadatok szerint 

egészen 1959-ig folytatta működését. Vagyis az államvédelmi szervezet 1953-ban 
történt belügyminisztériumi betagozódása és az 1956-os forradalom dacára a po-
litikai rendőrség tisztjeinek és tiszthelyetteseinek kiképzését az évtized végéig 
önálló intézmény szolgálta.

15
 Az iskola eleinte stencilezett, majd nyomtatott formá- 

ban közreadott jegyzetekkel segítette az órákon leadott tananyag megtanulását. 
Sajnos nincsenek arra vonatkozó ismereteink, hogy pontosan mikor kezdődött meg 
a jegyzetek kibocsátása. Az általunk ismert legkorábbi segédlet 1952 októberéből 
származik, témáját az államvédelmi szervek korabeli ellenségképének megfele-
lően a Német Szövetségi Köztársaságban működő katonai emigráns szervezetek 
adták.

16
 Az időrendben második, rendelkezésünkre álló kiadvány, Az ügynökség 

beszervezése 1955-ben keletkezett, témája szorosan a politikai rendőrség profil-
jához kötődik.

17
 Szintén az évtized első felére tehető az „Operatív alapismeretek” 

című tantárgyhoz kidolgozott két stencilezett tételsor összeállítása, amelyek az 
egyes vizsgatételek megadása mellett a tételek felépítését és vázlatát is közread-
ják, ezek azonban évmegjelölést nem tartalmaznak.

18
 

Folyóiratok a továbbképzés szolgálatában 

A politikai rendőrség szakirodalmi ellátásáról szólva először az állomány to-
vábbképzését szolgáló időszaki kiadványokról kell szót ejteni. A BM Módszer-
tani Iroda 1954. novemberében kísérletképpen bocsátotta közre első tájékoztatóját, 
amely „az államvédelmi operatív munka napi aktuális problémáival” foglalkozott. 
Állítólag a kiadványnak további három száma is megjelent, ám közülük pillanat- 
nyilag egy sem áll rendelkezésünkre. A jogutód szakmai fórum beköszöntője  

 
13 KOZÁRY: i. h. 2000. (6. jegyzet) 205. 
14 041/1951, lásd: BORECZKY Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete. In: A Történeti Hi-

vatal évkönyve, 1999. (Szerk.: GYARMATI György). Bp. 1999. Történeti Hivatal. /Trezor 1./ 110. 
15 A Dzerzsinszkij Tisztképző Iskolának 15, 1957 és 1959 között nyomtatott tanfolyami jegy-

zete ismert. Lásd: JOBST Ágnes: A Történeti Levéltár Könyvtára. In: Az átmenet évkönyve, 2003. 

(Szerk.: GYARMATI György). Bp. 2004. ÁBTL, 305. Minden, a további lábjegyzetekben említett 

tankönyv lelőhelye az ÁBTL Könyvtára. 
16 A fasiszta magyar emigráció és főbb szervezetei. Stencil. 1952. október 28. 83. 
17 Az ügynökség beszervezése. III. Bp. 1955. BM Kiképzési és Tanulmányi Osztály, 57. 
18 Operatív alapismeretek. Vizsgálati rész. Tételsor é. n. Stencil. 50; Operatív alapismeretek. 

Hálózati rész. Tételsor é. n. Stencil. 42. 
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alapján úgy tűnik, hogy az orientáló kiadvány ténylegesen fennálló igények ki-
elégítésére vállalkozott: 

„Tapasztalataink szerint az operatív beosztottak és vezetők szívesen fogadták 
ezeket, s legtöbb helyen tanulmányozták, megvitatták a tájékoztatóban közölt cikke-
ket. Egészséges fejlődés indult meg ezen a téren abban az irányban is, hogy egyre 
több elvtárs magáénak érezte ezeket a tájékoztatókat, önként írtak bele cikkeket, bí-
rálták tartalmát, egészséges ötleteket adtak továbbfejlesztéséhez.”19 

A Módszertani Iroda által 1955 augusztusában kiküldött körlevél már arról tá-
jékoztat, hogy a Tájékoztató sikerén felbuzdulva két újabb, a korábbinál nagyobb 
terjedelmű és színvonalasabb kiadvány, az Államvédelmi Szemle és a Módszertani 
Tanulmányok megjelentetését tervezték, amelyeket a korábbi Tájékoztató helyett 
kívántak közreadni.

20
 

Míg az utóbbi kiadvány korabeli számai nem maradtak fent, az Államvédelmi 
Szemlével kapcsolatban már szerencsésebb helyzetben vagyunk. A Belügyminisz-
térium államvédelmi operatív szerveinek folyóirata alcímet viselő új időszaki ki-
advány első száma 1955. augusztus 1-jén látott napvilágot, s a nyolctagú szerkesz-
tőbizottság – amelynek összetételét, miként a későbbi folyóiratok esetében, ezút-
tal sem közölték – szerint a fent említett Tájékoztató utódjának vallotta magát. 
Periodicitását 4–6 hétre tervezték, vagyis gyakorlatilag havonta megjelenő fo-
lyóiratnak szánták, számonként közel 50 oldal terjedelemben. Két évfolyama 
jelent meg, amelyek közül az alábbi hat lapszám áll rendelkezésünkre: 

1. évfolyam 1. szám 1955. augusztus 
1. évfolyam 2. szám 1955. szeptember 
1. évfolyam 5. szám 1955. december 
2. évfolyam 1–2. szám 1956. február 
2. évfolyam 3. szám 1956. március 
2. évfolyam 4. szám 1956. április 

Amint az összesítésből is látható, hiányzik az első évfolyam 1955 októberében 
és novemberében megjelent harmadik és negyedik száma. Azt, hogy a második 
évfolyamnak az 1956-os év tavaszát követően volt-e folytatása, nem tudhatjuk, 
ám az adott év eseményeinek ismeretében, a politikai rendőrség szervezetének 
átalakítására tett kísérletek, és az őszi forradalom fényében valószínűleg nem kell 
számolnunk vele. Az első számot 200 példányban adták ki, a második évfolyamtól 
kezdve azonban már 310 példányban jelent meg. Használatát a szigorúan titkos 
 
 

 
19 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 1. 
20 ÁBTL BM Módszertani Iroda 1955. augusztus 12-én kelt körlevél. Az Államvédelmi Szem-

lével kapcsolatos, fentebb ismertetett iratok a folyóirat mellékletét képezik. 
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minősítés határozta meg, címlapjára rápecsételték, hogy csak az államvédelmi 
operatív vezetők és beosztottak részére, belső használatra készült, még az olva- 
sására kijelölt helyiségből is szigorúan tilos volt kivinni. A központi, valamint 
a nagyobb budapesti és vidéki szervezeti egységek számára további 2–4 példányt 
juttattak el, ami a példányszámot alapul véve azt jelenti, hogy hozzávetőleg húsz-
egynéhány helyre küldték ki a folyóiratot. Egy példányt az egység vezetőjének 
küldtek, a többit a módszertani előadók, annak hiányában a titkárságok kapták. 
A módszertani előadó feladata volt a lap használatba adásának, magyarul: olva-
sásának megszervezése, amelynek ellenőrzése az adott egység vezetőjének fel-
adatkörébe tartozott: 

„Javasoljuk a Vezető Elvtársnak, hogy a [fő]osztályon belül a módszertani előadó 
munkájának és a két kiadvány olvasottságának ellenőrzése céljából bizonyos időkö-
zökben kérje be az előzőleg már körbejárt példányokat. Ugyanis a kiadványok első 
oldalán lévő »kísérőlap«-on az azokat olvasók nevei kell, hogy szerepeljenek. Ezek 
megtekintése megmutatja egyrészt azt, hogy a módszertani előadó rendszeresen to-
vább juttatja-e a lapokat az előzetesen lefektetett terv szerint az illető á[llam]v[édelmi] 
operatív egységekhez, másrészt látható az, hogy az adott egységeken belül kiknek az 
aláírása szerepel, kik olvasták el azokat.”21 

Mindez a gyakorlatban úgy festett, hogy az egyes számok megjelenése után 
a kapott példányokat egy előre meghatározott terv szerint, futárszolgálat útján adták 
körbe az adott osztályon vagy főosztályon. Aki megkapta, köteles volt a nevét, 
rangfokozatát és szolgálati egységét az erre a célra rendszeresített kísérőlap 
hátoldalán a megfelelő rovatba feljegyezni. A megadott határidő elteltével a ve-
zető tovább küldte a folyóiratot a kísérőlapon feltüntetett, soron következő ál-
lamvédelmi egység számára. Hat hetet szántak a folyóirat körbeadására, azt kö-
vetően a módszertani előadó kapta vissza, aki az egyes példányok megőrzéséért 
felelt. A lerakott példányokat a későbbiekben ő bocsátotta az operatív tisztek ren-
delkezésére.

22
 

Az Államvédelmi Szemle elsődleges feladatának azt tekintette, hogy segítsé-
get nyújtson a párt- és kormányhatározatok végrehajtásához a „belső ellenség” 
ellen folytatott harcban: 

„Igyekszik a szakmai problémákat összekapcsolni az osztályharc vitelével s poli-
tikai elemzést is ad az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Pl. az ellenséges kategóriák 
módszereinek elemzésénél az adott bel- és külpolitikai viszonyokból indul ki, össze-
kapcsolja az ellenséges tevékenységet a Párt és Kormány határozataival, a nemzet-
közi életben beállott változásokkal.”23 

A tapasztalatátadás fórumának szánták, amely a gyakorlati munka során felme- 
rült problémákkal foglalkozott. Miként a folyóiratban közölt írásokból kitűnik, 
 

 
21 Lásd az előző lábjegyzet hivatkozott helyén. 
22 Kísérőlap a kiadványba betekintők nyilvántartására, lásd a 20. számú lábjegyzetben. 
23 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 2. 
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azok túlnyomó többsége a vidéken folytatott állambiztonsági tevékenység nehéz-
ségeiből fakadt. A vidéki hálózat kiépítésének gondjai Péter Gábor 1947. április 
5-i moszkvai jelentésében már korábban megfogalmazódtak: 

„Alapfeladatunknak tartjuk, hogy mindent előre megtudjunk, s tájékoztassuk er-
ről vezetőinket. E célból meglehetősen kiterjedt informátorhálózatot hoztunk létre. 
Valamennyi politikai pártban vannak embereink. Sikerül beszerveznünk más pártok 
funkcionáriusait. A beszervezésre többnyire annak köszönhetően kerül sor, hogy 
kompromittáló anyagok vannak a kezünkben. Az emberek, a leleplezéstől való fé-
lelmükben hajlandóak együttműködni velünk. Falun azonban az informátorhálóza-
tunk gyengébb.”24 

A Szemle feladatainak kijelölése nyomán azonban úgy tűnik, hogy az 1955-ig 
eltelt nyolc esztendő dacára a vidéken folytatott állambiztonsági munka még min- 
dig elmaradt a fővárosi mintára megkívánt színvonaltól: 

„Felmérhetetlen segítséget nyújt a Szemle akkor, ha rendszeresen foglalkozik 
megyei főosztályokon az ügynökséggel való kapcsolattartásának megszervezésével. 
Megyei főosztályainkon jelen pillanatban ez a legsúlyosabb probléma.”25 

Az első szám leghosszabb, tízoldalas tanulmánya az államellenes izgatás bűncse- 
lekményével foglalkozott, két rövidebb, ötoldalas írás a helyes ügynöki magatar-
tás és a lelepleződés veszélyét, valamint az elemzés és a következtetés fontosságát 
taglalta az államvédelmi munkában. Noha a folyóirat útján elsősorban a jó tapasz-
talatokat akarták megosztani, mindazonáltal a tanulságos hibákat is igyekeztek 
bemutatni. Az utóbbiak közzététele az „AHOGY NEM SZABAD DOLGOZNI!” 
nagybetűs címet viselő rovatban történt. Az első szám esetében ez egy amúgy is 
nehéz problémához, a hálózati kapcsolattartás vidéken és kis településeken felme-
rülő nehézségeihez kötődött. Faluhelyen ugyanis a helybeliek jól ismerték egy-
mást, és még az ötvenes évek derekán is létezett egyfajta közösségi kontroll, ennek 
következtében gyorsan felfigyeltek a szokott viselkedési normáktól eltérően cse-
lekvő, például nem célirányosan mozgó, vagy idegenekkel barátkozó, velük bizal-
mas beszélgetést folytató helyi lakosokra. A vidéken folytatott állambiztonsági 
munka nehézségének illusztrálása, valamint a korszak hangulatának felidézése 
céljából adom közre az alábbi, életkép jellegű írást: 

Egy „ügynöki találkozó” 

Színhely: /Az egyik főútvonal melletti falusi földművesszövetkezet italboltja. Az 
italboltban 15–20 személy, köztük az ügynök, aki a találkozóra érkező operatív tisz-
tet várja./ 

Idő: 1954. november 10. 16 óra 
Az operatív tiszt motorkerékpárral, bőrruhában, államvédelmi bundasapkában ér-

kezik az itabolt elé. Motorkerékpárját a fal mellé állítja, utána bemegy az italboltba. 

 
24 Moszkvának jelentjük… In: Titkos dokumentumok, 1944–1948. (Szerk.: IZSÁK Lajos, KUN 

Miklós). Bp. 1994. Századvég, 170. 
25 Az Államvédelmi Szemle feladatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 3. 
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Bent meglátja a rá várakozó ügynökét. „konspiratív okokból” feltűnő baráti üdvöz-
lés: „Szervusz komám! De régen nem láttalak.” 

Félrehúzódnak az italbolt egyik sarkába – mindkettőjük kezében féldeci rum –, 
megkezdődik a „bizalmas” beszélgetés. / Egyenlőre [sic !] ugyancsak konspiratív 
okokból az időjárás változékonyságáról./ 

Néhány perc múlva nagy zajjal az italboltba érkezik az ügynök két régi ismerőse. 
Hangos üdvözlések következnek, az ügynök ismerősei az operatív tiszttel is kezet-
fognak. Majd fröccsöt rendelnek, koccintanak, a „bizalmas megbeszélés” megsza-
kad. Ekkor az operatív tisztnek „mentő ötlete támad.” 

„Itt erősen füstös a levegő, menjünk át a cukrászdába” indítványozza. Az ügynök 
megérti „elgondolását” s beleegyezik. Az operatív tiszt fizet, az ügynökkel elhagyják az 
italboltot. Mindketten felülnek a motorra s elhajtanak a cukrászda felé. Egy perc 
múlva a cukrászdában vannak. Újra kezdődik a „bizalmas beszélgetés”. 

Operatív tiszt: Van még valami más újság is /mintha az időjárás változékonysá-
gán kívül valami „egyébről” is lett volna már szó/. 

Ügynök: Különben nincs. 
Operatív tiszt: Akkor adja ide a jelentést. Két hét múlva 16 órakor a szokott he-

lyen /az italboltban/ találkozunk. 
Ebben a pillanatban belép a cukrászdába az ügynök előbbi két ismerőse, /ők is át-

jöttek az italboltból./ 
Újabb üdvözlések, majd vita: Ki, mit iszik?! 
Egyhangú határozat: kevertet! 
Félórás beszélgetés /az időjárásról és a bőrruha hasznosságáról/, majd az operatív 

tiszt búcsúzik. 
– „Szervusztok! Viszontlátásra!” 
Utóhangok a községben: „Juhász” az államvédelmi ember. 
Kérdezzük: 
1./ Ez vajjon [sic !] az ügynöki találkozók konspirált lebonyolításának egyik módja? 
2./ Így talán lehetőség van az ügynök nevelésére és konkrét vezetésére? 
Nem: ez bűnös könnyelműség, az operatív fegyelem felrúgása.26 

A vidéken történő hálózatépítés és rezidentúra tartás az egymást követő számok 
visszatérő témája volt, amelyek mindegyikében két-három írás az új társadalmi 
rend vidéki berendezkedésének problémáit vizsgálta. Ezzel foglalkozott Csapó 
László államvédelmi százados „Faluhelyen végrehajtott külső figyelések előké-
szítésének és megszervezésének tapasztalatai” címmel közreadott nyolcoldalas, az 
orgánum lehetőségeihez képest terjedelmesnek számító tanulmánya, amely a rit-
kán lakott, illetve a zárt közösségi formák megfigyelésére adott tanácsot: 

„Az eddigi gyakorlat szerint a legendára27 vonatkozóan legjobban bevált módszer, 
ha az operatív beosztott a külső környezet előtt, mint a család egyik tagjának távoli 
rokona, vagy ismerőse, katona, esetleg iskolatársa szerepel. Nem helyes az operatív 
beosztottat mint közeli rokont szerepeltetni, mivel általában jól ismerik egymás ro-
koni helyzetét. A kidolgozott legendát nagymértékben lehet valószínűsíteni a környezet 
előtt olyan, látszólag jelentéktelen intézkedéssel, mint például az operatív beosztott ér-
kezéséről a fedett figyelő hely tulajdonosát nyílt postai levelezőlapon, vagy távirati-

 
26 Egy „ügynöki találkozó”. = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 38–39. 
27 Az állambiztonsági szaknyelv a ‘legenda’ elnevezéssel illette azt a hihető történetet, amely 

a tényleges tevékenység leplezését szolgálta. 
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lag előre értesíteni. Ezáltal a figyelő hely tulajdonosának lehetősége van – megmu-
tatva a kapott értesítést – környezetét előkészíteni a „rokon” vagy „ismerős” várható 
látogatására.”28 

Ugyanezt a kérdést járta körül a folyóirat 2. évfolyamának 1–2. számában Feren- 
csik József ezredes, aki a vidéken folytatott államvédelmi munka minőségével 
kapcsolatban a vezetés és irányítás, vagyis a megyei és a járási osztályok fele-
lősségére figyelmeztetett: 

„A legfontosabb, hogy a megyei vonalas osztályok jó munkakapcsolatot alakítsa-
nak ki a járási osztályokkal, hogy a beosztottak ne úgy vélekedjenek a megyei szer-
vekről, hogy azoknak csak a szolgálói és ha felderítenek egy komolyabb ügyet, 
mindjárt elveszik tőlük. Ez néha elkerülhetetlen, de akkor vonják be őket is a mun-
kába. Ha pedig lehetőség van rá, hagyják, hogy az illetékes osztály segítségükkel, 
önállóan dolgozza fel az ügyet. A jó munkakapcsolatok egyik jellemzője a kölcsönös 
tájékoztatás, ami nemcsak a járási osztályok részéről kötelező, hanem a megyei osz-
tályok részéről is. A megyei osztályok hálózata értékes anyagot hoz be, ha ezekből 
a járási osztályokra is vonatkozik valami, feltétlenül helyes, ha tudomásukra hoz-
zák.”29 

A szakmai szemle másik fontos témája a termelőszövetkezeti rendszer erőlte-
tett bevezetése volt. A korszak hivatalos nyelvhasználata a belépést megtagadó 
gazdákat kulákoknak nevezte, akikben vidéken az osztályellenség legfontosabb 
csoportját látták. A téma egyik kiváló kutatója, Varga Zsuzsanna mindezt az aláb-
biakkal magyarázza: 

„A valódi ok [tudniillik a kulákellenes politikáé] persze az volt, hogy ezek a módos 
gazdák részben vagyoni függetlenségük, eredményességük és földhöz való elementá-
ris ragaszkodásuk, részben a falusi népesség más csoportjaira gyakorolt befolyásuk ré-
vén a téeszesítéssel (valójában kolhozosítással) szembeni legerősebb ellenállást je-
lentették.”30 

A kuláknak, mint gazdag parasztnak a társadalmi meghatározása azonban ön-
magában véve sem volt egyszerű, ezért több szempont szerint (ingatlanok és föld- 
területek nagysága; családon kívüli idegen munkaerő alkalmazása; termelőeszkö- 
zök pl. darálógép, cséplőgép birtoklása; éves jövedelem) próbálták körülhatárolni 
az osztályellenség ezen csoportját.

31
 Az első évfolyam 1955 szeptemberében meg- 

jelent második számában például öt írás foglalkozott a termelőszövetkezetek té- 
 

 
28 CSAPÓ László: Faluhelyen végrehajtott külső figyelések előkészítésének és megszervezésének 

tapasztalatai. = Államvédelmi Szemle 1955. 5. sz. 17–24. 
29 FERENCSIK József: A járási osztályok vezetésének és irányításának főbb feladatai. = Állam-

védelmi Szemle 1956. 1–2. sz. 1–7. 
30 VARGA Zsuzsanna: A falusi társadalom feszültséggócai az 1960-as évek közepén. = Múltunk 

2006. 4. sz. 236–237. 
31 ERDMANN Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon, 1945–1956. Békéscsaba, 1992. 

Tevan K., 77–161. 
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májával, ennélfogva tematikus lapszámnak fogható fel. Itt jelent meg Barna Péter 
őrnagy „A termelőszövetkezetek elleni izgatásról” címmel írott elméleti megköze-
lítésű munkája

32
, Bekő István százados „A termelőszövetkezetek ellen irányuló 

ellenséges tevékenység jelenlegi formái és módszerei” című írása
33

, Balázs Tibor 
hadnagy. „Egy jellegzetes kuláktevékenység története” című cikke,

34
 S. Horváth 

István százados „A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének biztosítása a de- 
vecseri járás területén” című gyakorlati példákat elemző munkája,

35
 valamint ebbe 

a tematikába illeszkedik Farkas Sándor hadnagy „Az államvédelmi és a rendőri 
munka helyes összekapcsolása egy termelőszövetkezet elleni izgatás tettesének 
leleplezésénél” címet viselő esettanulmánya

36
. 

Az első szám végén a szerkesztőbizottság pályázati felhívást tett közzé, amely 
40–60 oldal terjedelemben kért kéziratokat. Mivel a folyóirat ilyen terjedelmű 
írások közlésére nem vállalkozhatott, joggal feltételezhetjük, hogy ennek célja va-
lójában az állomány kiképzését szolgáló tansegédletek kidolgozása volt. A ki-
írás két témát jelölt meg: 1.) Az ügynökséggel való találkozások megszervezése 
és módszerei vidéki viszonylatban. 2.) A fokozatos beszervezések módszerei és 
alkalmazása az államvédelmi operatív munkában. A jelentkezés határidejét szep-
tember 30-ában, a leadásét december 1-jében határozták meg, vagyis az aspirálók- 
nak a tanulmányok elkészítésére négy hónap állt rendelkezésükre.

37
 A felhívást 

követő szerkesztői üzenetek arra hívták fel a pályázaton részt venni kívánók fi-
gyelmét, hogy a folyamatban lévő hálózati ügyeknél az ügynökség tagjait csak 
fedőnévvel említsék, és az ügyben érintettek neveit, valamint a helységneveket 
másítsák meg. A valódi neveket kizárólag a lezárt és bíróságnak átadott ügyekben 
volt szabad megemlíteni. Utóbbi esetekben azonban a hálózati munkával foglalkozni 
és az ügynökségről szót ejteni még fedőnévvel sem lehetett, csak általánosságban 
kellett arról beszámolni, hogy a vizsgálat során mire sikerült fényt deríteni.

38
 

Az 1956-os forradalmat követően az Államvédelmi Szemle örökébe az Elhárítás 
címet viselő szakmai lap lépett, amelynek 1957 augusztusában jelent meg első 
és egyetlen száma.

39
 Figyelemre méltó a folyóirat címének megválasztása, amely 

 

 
32 BARNA Péter: A termelőszövetkezetek elleni izgatásról. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 

9–18. 
33 BEKŐ István: A termelőszövetkezetek ellen irányuló ellenséges tevékenység jelenlegi forrásai 

és módszerei. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 18–24. 
34 BALÁZS Tibor: Egy jellegzetes kuláktevékenység története. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 

24–28. 
35 S. HORVÁTH István: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének biztosítása a devecseri 

járás területén. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 28–36. 
36 FARKAS Sándor: Az államvédelmi és rendőri munka helyes összekapcsolása egy termelőszö-

vetkezet elleni izgatás leleplezésénél. = Államvédelmi Szemle 1955. 2. sz. 36–40. 
37 Pályázati felhívás! = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 40–42. 
38 Szerkesztői üzenetek! Külső munkatársak részére! = Államvédelmi Szemle 1955. 1. sz. 43–44. 
39 Jelenleg legalábbis más lapszámok megjelenésére vonatkozó információval nem rendelkezünk. 
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abban különbözik a korábban megjelent, meglehetősen általános jellegű címet 
viselő, hasonló szemléktől, hogy egyértelműen a forradalom leverésére, a megtor-
lásra utaló üzenetet közvetített. A folyóiratot a Belügyminisztérium Tanulmányi 
és Módszertani Osztálya adta közre, és stílszerűen a Tanulmányi és Módszerta-
ni Tájékoztató alcímet viselte. A korábbiaknál lényegesen magasabb példány-
számban jelent meg. Az ezer példányban kiadott, fekete-fehér fotókkal illusztrált 
sajtóterméket minden operatív egységhez, valamennyi beosztotthoz el kívánták jut-
tatni. Noha havi periodicitású folyóiratnak szánták, más lapszámokról ennek el-
lenére nincs tudomásunk, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy megjelené-
sét a forradalom által az állambiztonsági szervek állományát ért megrázkódtatás 
hívta életre. Jóllehet az új orgánum az Államvédelmi Szemle utódjának vallotta 
magát, szerkesztőbizottsága mégis új emberekből állt össze, akik a beköszöntő 
szerint lapszerkesztési gyakorlattal egyáltalán nem rendelkeztek.

40
 Továbbra is célul 

tűzték ki a gyakorlati esetek, azaz a pozitív és a negatív példák bemutatását, megvi-
tatását. Emellett politikai és elvi cikkek közlését, operatív parancsok ismertetését, 
jogi és operatív jellegű tanulmányok közreadását tervezték.

41
 A rendelkezésünkre 

álló lapszám tematikája egyértelműen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódik. A há-
rom tanulmányból álló első tematikus blokk a munkástanácsok forradalomban játszott 
szerepének állambiztonsági értelmezésére tesz kísérletet. Kádár Forradalmi Mun- 
kás-Paraszt Kormánya számára ugyanis a gyárakban és az üzemekben a forradalom 
első napjaiban önszerveződő módon létrejött és annak leverése után is tovább 
működő munkástanácsok rendkívül kényelmetlen ellenfélként jelentek meg, hiszen 
puszta létezésük a munkásosztály és a hatalom különállását sugallta, s jelentős 
politikai szerepet nyertek a szovjet csapatok bevonulása után, amikor az ellenállás 
más formái lehetetlenné váltak. Feltétlenül magyarázatot igényelt tehát, hogy a ha- 
talmi diskurzusban legitimációs bázis gyanánt definiált munkásosztály ezen szer-
vezetei miként vállalhattak részt az 1956-os eseményekben. Őszinte elemzés és 
szembenézés helyett azonban a munkástanácsokba befurakodott „ellenséges de- 
klasszált elemekre” hárították a felelősséget. A tematikus blokkot lezáró követ-
keztetésekben a következő ezzel kapcsolatos feladatokat fogalmazták meg az állo-
mány tagjai számára: 

„Tennivalóinkat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 
Lendületes, gyors operatív feldolgozó munka, hiszen most sürgető, hogy ne az 

éves tervek végére, hanem heteken, néhány hónapon belül csapást mérjünk ezen el-
lenséges bázisokra. 

Az ügynöki hálózati munkát szorosan össze kell kapcsolni nyílt nyomozásokkal. 
Az összekapcsolás lényege az, hogy nyílt nyomozásban megbízható, becsületes embe-
rek segítségére támaszkodjunk és így felderíthető, hol működtek forradalmi bizott-
ságok vagy működnek jelenleg munkástanácsok, kik azok a deklasszált ellenséges 
elemek, akiknek sikerült ezekben vezető szerepet elérniök. Milyen bizonyítékok és 
hol lelhetők fel az ellenséges tevékenységek dokumentálására. Az ügynökség révén 
 

 
40 Első lépés… = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 4. 
41 Szerkesztőségi rovat. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 94. 
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főként a felderített ellenséges elemek jelenlegi magatartását, esetleges konspiráció-
jukat tudjuk felderíteni. Az ügynökséget a felderítő feladatok mellett döntően az egyes 
ellenforradalmárok kombinatív feldolgozására és leleplezésére kell eligazítani. 

Nagy segítséget várhatunk a hivatalos kapcsolatoktól,42 akikkel a legjobb elvtár-
sias viszony kialakítása régi elhatározásunk. Most itt az alkalom, hogy a kapcsolatot 
felvegyük és tőlük adatokat kérjünk a vezetésük alatt lévő terület, objektum stb. 
helyzetéről és az egyes ellenforradalmi elemekről. Bizonyítékok beszerzésében is 
sokat tudunk segíteni. 

Nagy súlyt kell helyeznünk a vizsgálati munkára. A különböző preventív intéz-
kedések alapján nagy számban helyeztünk közbiztonsági őrizet alá olyan személye-
ket, akiket a körülmények folytán csak egész felületesen hallgattunk ki. Ezek nem-
csak saját magukról, hanem forradalmi bizottsági tag társaikról fontos vallomásokat 
tudnak tenni. Egy-egy osztály erejének megfelelő elosztása esetében élni kell ezzel a 
még ki nem használt lehetőséggel.”43 

A magyar politikai vezetés – miként a szovjet is – az ellenük kirobbant felkelé-
s(ek) okát elsődlegesen a külhoni titkosszolgálatok és az emigráns szervezetek 
ellenséges tevékenységének rovására írták: „Az imperialista hírszerző-szerveknek 
sikerült Magyarországon ellenforradalmat kirobbantani.”

44
 A következő blokk 

ezért a külföldi titkosszolgálatok, és a nyugati magyar emigráns szervezetek tevé-
kenységét a hidegháború szellemében elemzi. Többek között a Nemzetközi Vörös- 
kereszt forradalom alatti és azt követő segélyező akcióit is az ellenséges tevé-
kenység, az ideológiai fellazítás körébe utalták, arra hivatkozva, hogy az 

„IKRK [Nemzetközi Vöröskereszt] előírta a MVK-nak [Magyar Vöröskereszt], 
hogy a segélyezésnél milyen szempontokat kell betartania. Ezek szerint elsősorban 
a kitelepítettek és a volt politikai foglyok segélyezendők. […] Még 1957 áprilisában 
is megtörtént, hogy Jöhr és Fischer delegátusok kijelentették a MVK Kiutalási Osz-
tálya vezetője előtt, »hogy tudomásul kell vennie, hogy az IKRK a politikai üldözöt-
teket kívánja segíteni Magyarországon«.”45 

A jogi rovat feladata a kellő jogi háttér biztosítása volt a politikai nyomozó 
munkához. Miként Bodrogi Károly rendőr őrnagy tanulmányából kitűnik, nem kis 
problémát jelentett ugyanis, hogy a jogszerűség látszatának fenntartásával mely tör- 
vényi szakasz alapján, miként vonják felelősségre a forradalom résztvevőit: 

„Az ellenforradalmi bűncselekmények helyes törvényi minősítése körüli zavaro- 
kat csak fokozza, hogy a munkás-paraszt kormány 1956. november 4-én kelt felhí- 
 

 
42 Azaz a politikai rendőrség munkatársaival hivatalból együttműködésre kötelezett munkahelyi 

vezetőktől. 
43 Az 1956-os forradalom kapcsán folytatott vizsgálat eredményét „Az 1956. évi magyarorszá-

gi ellenforradalom az állambiztonsági munka tükrében” címmel összeállított terjedelmes kézirat 

összegzi., 1–3. köt. ÁBTL. 1380. 
44 KISS Tibor: Az imperialista hírszerzőszervek és az „új emigráció” aknamunkája hazánk el-

len. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 29. 
45 PHILIPP Tibor: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága magyarországi delegációja működésé-

ről. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 49. 
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vásában amnesztiát hirdetett és büntetlenséget ígért a fegyveres harcokban résztvevő 
személyeknek, ha nem voltak szervezői és vezetői a fegyveres harcoknak október 
23-a és november 4-e között. […] Ezen felhívás hónapokon keresztül – még jelenleg 
is – bizonytalanná tette az állambiztonsági szerveket a tekintetben, hogy melyik el-
lenforradalmi bűncselekmény üldözendő és melyik nem. A bizonytalansághoz hoz-
zájárult az is, hogy az ellenforradalmi bűncselekményeket a vonatkozó törvény alap-
ján nem tudták helyesen minősíteni. Jelen tanulmányommal az ellenforradalmi bűn-
cselekmények helyes minősítéséhez kívánok segítséget nyújtani.”46 

A fogas kérdés eldöntése, vagyis hogy kiket lehet „megtévesztett, de egyébként 
becsületes dolgozónak tekinteni”, több éven keresztül a politikai nyomozó mun-
ka érdeklődésének homlokterében állt, s e tárgyban, 1959-ben önálló kismonog-
ráfia is napvilágot látott.

47
 

A folyóirat későbbi számainak témaválasztására vonatkozóan a lap szerkesz-
tősége a röpcédulák készítőinek és terjesztőinek felderítését ajánlotta: 

„Az ellenség tevékenységében – az illegalitásba kényszerülése óta – a rágalmazó, 
lázító röpcédulázások jelentős helyet foglalnak el. Érdemes és szükséges az elmúlt 
6 hónap ilyen tevékenységéről tájékoztatást adni és bemutatni azokat az operatív mód- 
szereket, melyekkel eredményesen tudunk ez ellen harcolni. […] Máris sok anyagot 
gyűjtöttünk össze, de élve sajtónk lehetőségével, felhívjuk az elvtársakat, amennyi-
ben rendelkeznek dokumentumokkal, konkrét ügyekkel, tettenérési esetekkel, cikket 
tudnak írni vagy ötletet adni, úgy sürgősen értesítsenek bennünket, vagy juttassák el 
hozzánk az anyagot, cikket.”48 

Egy évvel később, 1958-ban született meg Fabula János tollából Az ellenséges 
röpcédulák, névtelen levelek készítőinek és terjesztőinek felderítése és leleplezése 
címmel írott önálló segédlet, amely az ideiglenes tananyag alcímet viselve kapott 
helyet a politikai nyomozó állomány kiképzésében.

49
 

Tansegédletek és módszertani kiadványok 

Úgy tűnik, hogy a megfelelő színvonalú írásművek elkészítése még a pénzjuta- 
lommal kecsegtető pályázat ösztönző ereje mellett is a vártnál több időt vett igény- 
be. Az 1955–1957-es években túlnyomórészt Moszkvában megjelent orosz munkák 

 
46 BODROGI Károly: A népi demokratikus államrend és a népköztársaság megdöntésére irányuló 

ellenforradalmi bűntettek üldözése. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 

1. sz. 57. 
47 BODROGI Károly–SZÉLPÁL Ottó–CZIBOR János: Kiket lehet megtévesztett, de egyébként be-

csületes dolgozónak tekinteni a büntetőjogi felelősségrevonás mellett. Bp. 1959. BM Tanulmányi 

és Kiképzési Osztály, 66. 
48 Szerkesztőségi rovat. = Elhárítás. Tanulmányi és Módszertani Tájékoztató 1957. 1. sz. 94. 
49 FABULA János: Az ellenséges röpcédulák, névtelen levelek készítőinek és terjesztőinek felde-

rítése és leleplezése. Ideiglenes tananyag. Bp. 1958. Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola ÁB Operatív 

Tanszék, 71. 
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magyar fordításaiból folyt az oktatás, amelyek a szovjet viszonyokból indultak ki, 
a magyar társszervek állománya számára ezért csak általános jellegű, elméleti el- 
igazítással szolgáltak.

50
 A szakirányú munkák honi kiadása 1957-től kezdődött 

meg. 1957-ből egyetlen nagy terjedelmű, átfogó munka, az Operatív tananyag áll 
rendelkezésünkre.

51
 Az évtized végén, 1958–1959-ben azonban már két, a Bel-

ügyminisztérium irányítása alá tartozó intézmény gondozásában is megindult 
a módszertani segédletek összeállítása. Témaválasztásukat az Elhárítás című folyó- 
irat írásaihoz hasonlóan az 1956-os forradalom élménye határozta meg. A Dzer-
zsinszkij Tisztképző Iskola kiadásában az állam elleni bűncselekmények jellegé- 
vel és elméletével foglalkozó munkák

 
láttak napvilágot.

52
 1958-ban jelent meg 

Kellermann József Az operatív szervek ügynöki operatív munkájának megszer-
vezése az illegális szervezkedések és csoportok által folytatott aknamunka félbe-
szakítására,

53
 Muzslai József A Magyar Népköztársaság területén kémkedéssel 

gyanúsított személyek felderítése és leleplezése,
54

 Tóth István Az imperialista hír- 
szerzőszervek, külföldi népellenes szervezetek illegális behatolási és összeköttetési 
csatornáinak átfogása, felhasználása

55
 című írása. Az évtized végén, 1959-ben 

került sor az általános rendőrtiszti és a politikai rendőrségi képzés integrálására. 
A BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszéke vette át az állambiz- 
 
 

 
50 Az ügynökség irányítása. Moszkva, 1955. 102; Az ügynöki bizalmas nyomozás keletkezése 

és feladatai. (Összeáll.: I. M. NYIKITYIN.) Moszkva, 1956. 31; Ügynöki kombináció. (Sajtó alá 

rendezte: G. Sz. SZVESNYIKOV.) Moszkva, 1956. 35; Az ügynöki bizalmas nyomozás befejezése. 

(Összeáll.: G. Sz. SZVESNYIKOV.) Moszkva, 1956. 49; CSUGUJECEV, E. E.: Angol hírszerzés. 

Moszkva, 69+2; Operatív dokumentáció és bizonyítékok gyűjtése ügynöki bizalmas nyomozás során. 

Moszkva, 1957. 41; Az ügynökséggel való kapcsolattartás megszervezése. (Összeáll.: P. N. SZTESZ-

NYEV.) [Moszkva, 1957 k.] 43. A fordítók egyik kiadványban sincsenek megnevezve. 
51 Operatív tananyag. Bp. 1957. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály Munkaközössége, [205]. 
52 ÁDÁM György: Az állam belső biztonsága elleni bűncselekmények. (Különös rész, 1.) Bp. 1958. 

BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 42; ANDÓ Ferenc: Katonai bűncselekmények. Bp. 1958. BM 

Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 28; BLASKÓ Lajos: Hivatali bűncselekmények. Államhatalom és 

az államigazgatás rendje elleni bűncselekmények. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 

28; RAJNAI Sándor: A differenciált operatív munka a szocialista állambiztonsági szerv lényegéből 

fakad. Bp. 1959. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 14; ZALAI Emil: Az operatív elhárító mun-

ka feladatai az ifjúság körébe behatolt ellenséges elemek elleni harcban. Bp. 1959. BM Dzer-

zsinszkij Tisztképző Iskola, 40. 
53 KELLERMANN József: Az operatív szervek ügynöki operatív munkájának megszervezése az il-

legális szervezkedések és csoportok által folytatott aknamunka félbeszakítására. Ideiglenes tan-

anyag. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 47. 
54 MUZSLAI József: A Magyar Népköztársaság területén kémkedéssel gyanúsított személyek felde-

rítése és leleplezése. Ideiglenes tananyag. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 57. 
55 TÓTH István: Az imperialista hírszerzőszervek, külföldi népellenes szervezetek illegális beha-

tolási és összeköttetési csatornáinak átfogása, felhasználása. Bp. 1958. BM Dzerzsinszkij Tiszt-

képző Iskola, 31. 
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tonsági ismeretek oktatását, amelyet a jogelőd intézmény gyakorlatához híven 
tansegédletek kibocsátásával támogatott.

56
 A Belügyminisztérium másik szervezeti 

egysége az 1957. március 8-án a politikai nyomozószervek képzésének támoga-
tására létrehozott Tanulmányi és Módszertani Osztály volt, amely módszertani 
anyagok összeállításával foglalkozott.

57
 

Az alábbi táblázat az évtized végéig kiadott és ma is rendelkezésre álló tanul- 
mányi és kiképzési anyagok tartalmi megoszlását mutatja be.

58
 A csoportosítás 

során bizonyos összevonásokra kényszerültem. A hírszerzési csoportba minden 
külföldre vonatkozó segédletet, az országismereti jellegű, a külföldi titkosszol-
gálati szervek megismertetését célzó, valamint a magyar emigráns csoportokra 
vonatkozó anyagokat is belefoglaltam. Az egyéb kategória a gépkocsivezetésre, 
lövészetre és más üzemeltetésre vonatkozó anyagokat tartalmazza. A fordítások 
esetében külön tartalmi szűrőt nem alkalmaztam. 

 

 
56 Az 1959-es év folyamán a tanszék a következő három jegyzetet adta közre: KELLERMANN 

József: A feltérképezés jelentősége és szerepe a politikai nyomozó szervek munkájában. Bp. 1959. 

BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszék, 54; KISS Tibor: Az alkalmai operatív 

kapcsolatok felhasználása az ügynöki operatív munkában. Bp. 1959. BM Rendőrtiszti Akadémia 

Politikai Nyomozó Tanszék, 10; TÓTH István: A beszervezés lélektani hatása az ügynökre. Bp. 

1959. BM Rendőrtiszti Akadémia Politikai Nyomozó Tanszék, 32. 
57 A teljesség igénye nélkül az első kiadványok közül néhányat felsorolva: KOVÁCS Tibor: Az 

ügynökség kategóriái. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 51.; Fogdaügynökség. 

Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 40; BANGÓ Ferenc: A külső figyelés szerepe 

az állambiztonsági szervek munkájában. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 38.; 

HIDEGKÚTI Károly: A „K” ellenőrzés jelentősége és szerepe az Állambiztonsági szervek munkájá-

ban. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 37.; WÉBER Gyula: A letartóztatott ki-

hallgatása és az első kihallgatás jelentősége. Bp. 1958. BM Tanulmányi és Módszertani Osztály, 

37; NÉMETH Hugó: A környezettanulmány fogalma és készítésének módja. Bp. 1958. BM Tanul-

mányi és Módszertani Osztály, 46. 
58 A hivatkozott munkák a tudományos kutatás számára az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-

neti Levéltárának Állambiztonsági Módszertani gyűjteményében férhetők hozzá. 

Állambiztonsági
szakirányú
Általános rendőri
szakismeretek
Büntetőjogi
tudnivalók
Hírszerzés

Egyéb

Fordítás



490 Jobst Ágnes  

[490] Ksz2010-4-03.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:38:00 

 Tartalom Darabszám Arány 

Állambiztonsági szakirányú 55 37% 
Általános rendőri szakismeretek 13 09% 
Büntetőjogi tudnivalók 22 15% 
Hírszerzés 24 17% 
Egyéb 11 07% 
Fordítás 23 15% 

A kiadványok titkos vagy szigorúan titkos minősítéssel rendelkeztek, ami azt 
jelentette, hogy a kötetek használata szigorúan korlátozott és ellenőrzött keretek 
között történt. Az egyedi iktatószámokkal jelölt tananyagokat a hallgatóknak egy 
1958-ben összeállított útmutató szerint osztályaik tanulmányi előadóitól kellett 
igényelniük. Külön felhívták a figyelmüket, hogy jegyzeteket kizárólag az erre 
a célra rendszeresített füzetekbe készíthetnek, amelyeket a titkos ügykezelés sza-
bályainak megfelelően kezeltek, vagyis kizárólag a munkahelyen, ott is a kijelölt 
helyiségben használhattak, használaton kívül pedig a páncélszekrényben elzárva 
kellett tartaniuk. A konspiráció megőrzése végett a kiadott tananyagokat és fel-
jegyzéseiket még az iskolai konzultációkra és a gyakorlati vitákra sem vihették ma- 
gukkal, hanem a tanszék gondoskodott számukra az ott szükséges felszerelésről.

59
 

Az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetésének fontosságát jelzik a tanszék- 
vezető következő sorai: 

„A tanszék fontosnak tartja a tananyag jobb megértése céljából, hogy a levelező 
tanfolyam hallgatói az ábsz. [állambiztonsági szervek] operatív ügynöki munka alap-
elvei tanulmányozása közben vizsgálják felül a korábban befejezett ügyeiket, egyes 
végrehajtott beszervezésekről szóló ügyiratokat stb. A tananyag teljes megértése 
szükségessé teszi, hogy hallgatóink az ügynöki operatív munkával kapcsolatos alap-
elveket, fogásokat és kombinációs módszereket a korábbi gyakorlati munkájuk, tapasz- 
talataiknak egyidejű elemzése közben tanulmányozzák.”60 

A Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának katalógusa
61

 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezésünkre áll a Belügy- 
minisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának 1959 januárjában 
összeállított katalógusa, amely segít képet alkotni, hogy mit is olvastak akkoriban 
az állomány tagjai. A katalógus tartalmát áttekintő táblázat szerint a könyvtár ál- 
 

 
59 BM „Dzerzsinszkij” Tisztképző Iskola Állambiztonsági Operatív Tanszék Iktsz. 15-135/958. 

Muzslai József rny. örgy. tanszékvezető útmutatója az állambiztonsági szervek ügynöki operatív 

munkája című tantárgyhoz az I. éves levelező hallgatók számára az 1958–1959-es tanév első fél-

évére. 6. 
60 Uo. 2. 
61 A Tanulmányi és Módszertani Osztály Könyvtárának katalógusa. 1959. 137. 
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lománya 1958 decemberében 2749 művet tartalmazott, az 1959 januárjában 
megjelent munka ezzel szemben 2512 tételt sorolt fel. A nyomtatott jegyzék for- 
májában közreadott katalógus tizennyolc témakör köré csoportosította a könyvtár 
állományát. Az egyes csoportokon belül az alfabetikus rendezési elvet követték, 
amelynek sajátossága a cím szerinti besorolás. Figyelemre méltó, hogy a szerzővel 
rendelkező művek esetében is ezt a megoldást követték; nyilvánvalóan abból a meg- 
fontolásból indultak ki, hogy a művek azonosítása során a cím a legkönnyebben 
hozzáférhető elem, ennélfogva kézenfekvő azonosítási támpontot kínált a kevésbé 
tájékozott munkatársak számára. Kivételt képezett ez alól a hálózati operatív tan- 
anyagokat és tanulmányokat tartalmazó csoport, amelynek esetében semmiféle 
rendezési elv nem érvényesült, csupán numerus currens számozással sorolta fel 
az egyes munkákat. A meglehetősen leegyszerűsített címleírás az impresszum-
adatok köréből többnyire csupán a megjelenés helyét és évszámát tüntette fel, 
a könyv terjedelmére és fizikai jellemzőire vonatkozó adatokat egyáltalán nem 
közölt. Az állomány összetételét a katalógusban közölt tematikus rendet követve 
a számszerű adatok és a százalékos arányok birtokában ismertetem: 

 Tematikus csoport Darab- 
szám 

Százalékos 
arány 

I. Hálózati operatív tananyagok és tanulmányok 082 03% 
II. Szakirodalom és szakmai jellegű szépirodalom 137 05% 
III. Ellenforradalom Magyarországon 1919-ben és 

1956-ban 030 01% 
IV. Jog és közigazgatás 499 20% 
V. Rendőrség – Bűnügy 073 03% 
VI. Neveléstudomány 221 09% 
VII. Lélektan – pszichoanalízis – grafológia 089 04% 
VIII. Politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek 

Mo-n 235 10% 
IX. Országismeret 304 12% 
X. Névtárak, ki-kicsoda 077 03% 
XI. Szociológia 047 02% 
XII. Magyar nyelv és irodalom 012 00,4% 
XIII. Film 009 00,4% 
XIV. Hadsereg 082 03% 
XV. Légoltalom 056 02% 
XVI. Tűzrendészet 020 00,8% 
XVII. Lexikonok, szótárak, bibliográfiák 062 02,4% 
XVIII. Vegyes /társadalom, gazdaság, politika/ 477 19% 

Az alapvetően szakmai jellegű gyűjtemény állományában számos korábbi, a Hor- 
thy-korszakban megjelent kiadvány is helyet kapott, amelyek feltehetően más 
könyvtárak lefoglalt állományából kerültek oda. Az értékes történeti és bölcseleti 
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munkákat a VIII. Politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek Magyarországon, 
valamint a XVIII. Vegyes (társadalom, gazdaság, politika) szakcsoportban helyez- 
ték el. A korábbi korszakok társadalomtörténetének és gondolkodásának sajátos 
keresztmetszetét adó munkák gyűjtését alapvetően a korábbi hatalmi elit nyilván-
tartásának szándéka vezette, ugyanakkor a faktografikus segédleteken túlmutató 
művek szellemiségét az állomány politikai gondolkodására nézve valószínűleg 
veszedelmesnek ítélték. Az állomány ideológiai tisztánlátásának megőrzése cél-
jából maga a katalógus is szigorúan titkos minősítést kapott, sőt a minősítés alá 
tintával írt feljegyzés ezen túlmenően arra hívja fel a figyelmet, hogy azt kizáró-
lag az osztályvezetők használhatták. A könyvtárhasználat szempontjából nézve ez 
a feljegyzés arra enged következtetni, hogy a beosztott állomány tagjai nem olvas- 
hatták szabadon a könyvtár állományát, hanem felettesük jelölte ki a szükséges mű- 
veket folyamatban lévő munkájukhoz, illetve a tanulmányaikhoz szükséges írá-
sokat. 

ÁGNES JOBST 

The beginning of providing the political police with technical literature in the ’50-s 

The sorrowful activity of the political police in the second half of the 20th century is of special 
significance in Hungarian history. Desperate fights were still continuing in the country when the 
Provisional Government backed by the Russian troops made a decision about the establishment of 
the state security police demanded by the Communist Party. Unfortunately, the intention of the 
antifascist clearance of public life was closely linked to the plan for the extrusion of political op-
ponents. Uneducated and unskilled people became members of the state security police staff, who 
needed immediate professional and literacy training. The first short course was organised on 11 
July 1945, which was followed by longer and more intense courses later. In 1951, a one-year 
school named Dzerzsinszkij started to train officers. 

Closer examination of the former political police in Hungary could begin only after the chang-
ing of regimes. The Historical Archive was established in 1997, where the files of the communist 
state security services are accessible. Training books and periodicals are stored in the library. 
Taking into account the timely political situations and goals, the study investigates the issues, 
content and usage of these training documents. Besides content analysis, the author introduces a 
library catalogue that survived from 1959. This examination gives additional information to the 
characteristics of the training. 

The scope of the study is connected to the training of the communist political police through 
its „publishing” activity. It is an unexplored field, therefore, the essay can be a useful reading for 
all interested people, especially for researchers dealing with the political police, and also for ex-
perts dealing with historical bibliography. 
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KÖZLEMÉNYEK 

Adami János: adatok pontosítása és egy saját kezű ajánlás. Az Új magyar irodalmi lexikon 

legújabb kiadása (2000) több, elég vitatható adatot közöl Adami Jánosról, a Londinum heroico 

carmine perlustratum című, angolra is lefordított hosszú latin vers szerzőjéről, amennyiben felté-

telezi, hogy az illető valaha is az „Ádám János” nevet használta volna, illetve, hogy a 16. századi 

kolozsvári Ádám János fia lett volna. Mármost Angliában Adami az egyszerűség kedvéért (talán 

azért hogy ne „Adamáj”-nak ejtsék vezetéknevét) következetesen „Johannes Adamus”-nak nevez-

te magát, és mindig „Transylvanus”-nak, nem „Transylvanus Hungarus”-nak. Előkerült továbbá 

1669. januári wittenbergi matrikulációja, ahol „Adami” néven szerepel. Tudjuk róla, hogy Gyula-

fehérvárt Isaac Basire tanítványa volt, maga Basire is „Adami” néven hivatkozik rá Thomas 

Barlowhoz írt levelében, s hogy ez a peregrinus minden valószínűség szerint 1648 előtt született 

és erdélyi szász családból származik.1 Mivel Erdélyt Basire a régi Magyarország részének tekinti, 

amikor Adamit, mint „Hungarian”-t írja le fenti ajánlólevelében, ezen nem annyira magyar nem-

zetiségűt, mint inkább „Hungarus”-t vagyis „magyarországi”-t ért. 

De az Új magyar irodalmi lexikon legalább hivatkozik Adamiról (könyvalakban) 1989-ben közre-

adott dolgozatomra.2 Ez a tanulmány már jóval korábban külön is megjelent, mégpedig a kolozs-

vári Korunk 1977. évi, 8. számában, ahol az „Adami” név mellett emeltem szót Kovács Sándor Iván 

„Ádám” elképzelésével szemben. A lexikon 2000-es, az 1994-es kiadáshoz képest már javított szó-

cikkéből látszik, hogy a szerző tud a William Sancroftnak írt pénzkérő Adami-levélről. Ugyanakkor 

szóvá kell tenni, hogy a Régi Magyar Könyvtár új III. kötetében (Pótlások, kiegészítések, javítá-

sok), amit 1992-ben adtak ki, milyen ismertetés áll a Londinum… perlustratum című költemény-

ről. 

Ez a bejegyzés a kötetben a P. 731-es leírással szerepel, mindjárt a 6583. sz. tétel után. Azt ál-

lítja, hogy a londoni vers helyes kiadási időpontját, ami a korábbi RMK-ban, illetve a British 

Library katalógusában (1675?) évszámmal szerepelt, R. J. W. Evans állapította meg egy 1978-ban 

közreadott cikkében. Mivel én már megírtam egy évvel korábban, hogy a cambridge-i King’s 

College példányán fedeztem fel a jól kiolvasható 1670-es évszámot, cikkemre fel is hívtam az ox-

fordi történész Robert Evans figyelmét. Úgy gondolom, az RMK szerkesztőinek figyelembe kel-

lett volna vennie a Korunkban már régebben közölt adatot. 

 

 

 

 

 
1 GÖMÖRI György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789. Bp. 2005. 

ELTE EK. /Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14./ 33. 
2 GÖMÖRI György: Angol–magyar kapcsolatok a XVI. és XVII. században. Bp. 1989. Akadé-

miai Kiadó. 103–113. 
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Bár az RMK bejegyzésben van ugyan utalás a tizenhetedik századi mérvadó nagy angol biblio-

gráfiára (Wing), a bibliográfus 1992-ben Szabó Károly, vagyis a régebbi RMK alapján itt mégis 

csak a Bodleian Library „unikum” példányáról beszél, amiből a Pótlások… használója aligha lát-

ja, hogy a Londinum…perlustratum című füzet eredeti kiadását jelenleg számos helyen őrzik 

Angliában és az Egyesült Államokban. Minden más RMK bejegyzés esetében a bibliográfia meg-

adja a könyvek jelenleg létező példányainak könyvtári helyét. A legfontosabb valóban a King’s 

College azon példánya, amelyen a kiadás éve tisztán olvasható. Van belőle még (elmosódott év-

számú) példány a cambridge-i egyetemi könyvtárban, sőt a londoni Guildhall könyvtárában is. 

Aztán egy washingtoni látogatásom során találtam belőle egy, a szerző által gyönyörűen dedikált 

példányt a Folger Library-ban (jelzete A 504) – erről írtam is a Magyar Könyvszemlében, igaz, 

már pár évvel az RMK III kötetének megjelenése után.3 Mint írásomban rámutattam, a Francis 

North államügyésznek kézzel dedikált London-költeményt Adami valamikor 1671 második felé-

ben küldhette az angol ügyvédnek, akitől ezért nyilván anyagi támogatást is remélt. 

Angliában azonban még mindig kerülnek elő „Johannes Adamus Transylvanus” által dedikált 

példányok. Így a Wing-katalógus újabb kiadásában már szereplő, de csak most szemrevételezett 

skiptoni Londinum… perlustratum.4 Ezen, bár elmosódottan, de elég jól kivehető a kiadás évszá-

ma (1670), s úgy hisszük, ezt Adami a Folger-példánynál korábban küldte el az ajánlásában sze-

replő Timothy Littleton nevű bírónak. Utóbbi egy Sir Edmund Littleton (1589–1645) nevű, nagy 

befolyással rendelkező, bárói címet viselő jogásznak, hajdani „Lord Keeper”-nek volt az öccse. 

Az ajánlás teljes szövege a következő:  

„Honoratissimo Eruditiss(im)o Humanissimo(que) Domino Dom(ini) Timoth(eo) 
Littleton Militi et Regis Scaccarii Baroni Legum Literarum(que) Maximo Patrono 
Johannes Adamus Transylvanus hoc honoris ergo D(ono) D(edit).” 

A rejtélyes „Regis Scaccarii” kifejezés az angolban a „the King’s Exchequer”-nek felel meg,5 

és egy megszűnt királyi kincstári bíróság tagját jelenti. Minden bizonnyal arról a Sir Timothy 

Littletonról van szó, aki 1679-ben hunyt el, s akinek síremléke a londoni Farringdon negyed 

Temple Church nevű templomában található. 

Miből gondoljuk, hogy ennek a küldeménynek Adami ajánlásában nem szereplő ideje 1670 lehe-

tett? Két okból: mert a költemény nyomtatott címlapján látható általános ajánlás „Dedicatumque 

Literarum, Peregrinorum, virtutumque Patronis” már jelzi, kikre számít az erdélyi verselő, kiktől 

vár el erkölcsi és anyagi támogatást munkájához – a kézzel írt dedikáció vége felé lényegében ezt 

ismétli: „Legum Literarumque Patrono”. Timothy Littletont lehet, hogy a költemény angol fordítója, 

a Grays-Inn ügyvéd-iskola tagja, a „W. F.” kezdőbetűk mögé rejtőző jogász ajánlotta a szerzőnek 

 

 

 

 

 
3 Magyar Könyvszemle 2000. 2. sz. 198–200. Ua. megjelent: GÖMÖRI György: Erdélyi meríté-

sek. Kolozsvár, 2004. 97–99. A WING-féle Short-Title Catalogue 1641–1700. Vol. I. New York, 
1994. 504. tétele nem kevesebb, mint hat angliai és négy amerikai példányt tart számon Adami 
művéből. Sajnálom, hogy akkor elmulasztottam felhívni a figyelmet a Pótlások… hiányos Adami-
adatolására. 

4 A címlap fénykép-másolatáért köszönetet szeretnék mondani Gill Taylornak, a skiptoni Petyt 
Library könyvtárosának. 

5 Shorter Oxford English Dictionary. 3rd edition. Oxford, 1973. 697. 



 Közlemények 495 

Ksz2010-4-04.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:40:00 [495] 

 
 

 

 

 



496 Közlemények  

[496] Ksz2010-4-04.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:40:00 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Közlemények 497 

Ksz2010-4-04.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:40:00 [497] 

– hátha ad Littleton, aki bizonyára más irodalmárokat is támogatott, valami pénzt ennek a messzi 

földről ideszakadt, de Londont versben megtisztelő alkalmi költőnek. A frissen kinyomtatott első 

példányokat minden valószínűség szerint a londoni ügyvédek, bírók, illetve joghallgatók között 

terjesztette, illetve osztogatta „W. F.”, annál is inkább, mert az akkori Londonban – Bethlen Mik-

lós és mások tanúsága szerint – nagyon kevesen értettek jól latinul, tehát az olvasók többsége csak 

a fordító ügyességének köszönhetően méltányolhatta Johannes Adami hexametereit, illetve zeng-

zetes latinitását. 

Bár a Londinum… perlustratum-ból minden valószínűség szerint Isaac Basire-nak is jutott pél-

dány, az nem szerepelt a durhami kanonok 1710-ben, jóval halála után elárverezett könyvtárának 

katalógusában.6 Ám mivel Basire ajánlotta Adamit Oxfordban, ahol az Thomas Barlow és mások 

segítségével hosszabb időt töltött,7 feltételezhetjük, hogy elégtétellel töltötte el hajdani gyulafe-

hérvári tanítványának latin retorikája, ami egy londoni jogászt rávett, hogy 1670-ben angolra for-

dítsa a London városát körbesétáló erdélyi peregrinus naprakész bédekkernek szánt költeményét. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Egy „idegen” kéztől származó „Pardon…” cikk kéziratáról. Három nappal Kosztolányi halála 

után érdekes cikk jelent meg a Társadalmunk című bulvár hetilapban. A „Pardon! Kosztolányi 

sohasem uszított!” című közlemény tárgyának igazolására fakszimilében közölte egy idegen kéztől 

– azaz nem Kosztolányitól – származó, a hírhedt rovatban végül is meg nem jelent „Pardon…” 

kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy Kosztolányi mint rovatvezető a cikk közlését – annak uszító 

hangja miatt – letiltotta.1 Azonnal föltűnhet, hogy egy sajtóbeli csúsztatással állunk szemben. A cikk 

erősen retorizált címe – és egész érvelése – szándékoltan félrevezető, hiszen abból, hogy Koszto-

lányi egy bizonyos kéziratot nem közölt le, semmiféle logikai művelettel nem következik, hogy 

sohasem uszított. Ez tudatos félreértelmezés akkor is, ha a költő közeli halála miatt finomítottak 

az igazságon. 

A Társadalmunk cikke – s így az „idegen” kézirat – sokáig feledésbe merült; újrafelfedezésé- 

nek érdeme Arany Zsuzsannáé, aki saját tanulmányának illusztrációjaként fotómásolatban közli 

a teljes cikket, így tehát másodlagosan magát a kéziratot is.2 

A Kosztolányit mentegető érvelés mellett a Társadalmunk cikkének névtelenségbe rejtőző szer-

zője riportszerű beszámolót is adott arról, miképpen jutott birtokába a kézirat, és miképp lehetséges 

közlése: „E sorok írója egy esős délután őszinte pillanatában találta a nagy költőt. Mindenféléről 

elbeszélgetve, a politikára is rákerült a sor.” Kosztolányi ebben a beszélgetésben azt állította, 

hogy bár a „Pardon…” rovatot valóban ő vezette, az uszító cikkeket nem ő írta, csak „betyárbe- 

 

 

 

 

 
6 Magyar Könyvszemle 1979. 1. sz. 62–65. 
7 Oxfordtól búcsúzó verse minden bizonnyal 1671 első hónapjaiban született. Vö.: GÖMÖRI 

György: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004. 92. Ezt különben jelzi a Pótlások… 3. füzetének 
6609 tétele, jóllehet a kiadás helyéül Londont jelöli meg, bár az valószínűleg inkább Oxford. 

1 Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! = Társadalmunk 1936. nov. 6. 5. 
2 ARANY Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi”. Dokumentumok és kérdések egy rovat közül. = 

Kalligram 2009. nov., 57–64. 
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– hátha ad Littleton, aki bizonyára más irodalmárokat is támogatott, valami pénzt ennek a messzi 

földről ideszakadt, de Londont versben megtisztelő alkalmi költőnek. A frissen kinyomtatott első 

példányokat minden valószínűség szerint a londoni ügyvédek, bírók, illetve joghallgatók között 

terjesztette, illetve osztogatta „W. F.”, annál is inkább, mert az akkori Londonban – Bethlen Mik-

lós és mások tanúsága szerint – nagyon kevesen értettek jól latinul, tehát az olvasók többsége csak 

a fordító ügyességének köszönhetően méltányolhatta Johannes Adami hexametereit, illetve zeng-

zetes latinitását. 

Bár a Londinum… perlustratum-ból minden valószínűség szerint Isaac Basire-nak is jutott pél-

dány, az nem szerepelt a durhami kanonok 1710-ben, jóval halála után elárverezett könyvtárának 

katalógusában.6 Ám mivel Basire ajánlotta Adamit Oxfordban, ahol az Thomas Barlow és mások 

segítségével hosszabb időt töltött,7 feltételezhetjük, hogy elégtétellel töltötte el hajdani gyulafe-

hérvári tanítványának latin retorikája, ami egy londoni jogászt rávett, hogy 1670-ben angolra for-

dítsa a London városát körbesétáló erdélyi peregrinus naprakész bédekkernek szánt költeményét. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Egy „idegen” kéztől származó „Pardon…” cikk kéziratáról. Három nappal Kosztolányi halála 

után érdekes cikk jelent meg a Társadalmunk című bulvár hetilapban. A „Pardon! Kosztolányi 

sohasem uszított!” című közlemény tárgyának igazolására fakszimilében közölte egy idegen kéztől 

– azaz nem Kosztolányitól – származó, a hírhedt rovatban végül is meg nem jelent „Pardon…” 

kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy Kosztolányi mint rovatvezető a cikk közlését – annak uszító 

hangja miatt – letiltotta.1 Azonnal föltűnhet, hogy egy sajtóbeli csúsztatással állunk szemben. A cikk 

erősen retorizált címe – és egész érvelése – szándékoltan félrevezető, hiszen abból, hogy Koszto-

lányi egy bizonyos kéziratot nem közölt le, semmiféle logikai művelettel nem következik, hogy 

sohasem uszított. Ez tudatos félreértelmezés akkor is, ha a költő közeli halála miatt finomítottak 

az igazságon. 

A Társadalmunk cikke – s így az „idegen” kézirat – sokáig feledésbe merült; újrafelfedezésé- 

nek érdeme Arany Zsuzsannáé, aki saját tanulmányának illusztrációjaként fotómásolatban közli 

a teljes cikket, így tehát másodlagosan magát a kéziratot is.2 

A Kosztolányit mentegető érvelés mellett a Társadalmunk cikkének névtelenségbe rejtőző szer-

zője riportszerű beszámolót is adott arról, miképpen jutott birtokába a kézirat, és miképp lehetséges 

közlése: „E sorok írója egy esős délután őszinte pillanatában találta a nagy költőt. Mindenféléről 

elbeszélgetve, a politikára is rákerült a sor.” Kosztolányi ebben a beszélgetésben azt állította, 

hogy bár a „Pardon…” rovatot valóban ő vezette, az uszító cikkeket nem ő írta, csak „betyárbe- 

 

 

 

 

 
6 Magyar Könyvszemle 1979. 1. sz. 62–65. 
7 Oxfordtól búcsúzó verse minden bizonnyal 1671 első hónapjaiban született. Vö.: GÖMÖRI 

György: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004. 92. Ezt különben jelzi a Pótlások… 3. füzetének 
6609 tétele, jóllehet a kiadás helyéül Londont jelöli meg, bár az valószínűleg inkább Oxford. 

1 Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! = Társadalmunk 1936. nov. 6. 5. 
2 ARANY Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi”. Dokumentumok és kérdések egy rovat közül. = 

Kalligram 2009. nov., 57–64. 
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csületből” közölte őket; de a leguszítóbbakat még akkor se, ha sokat kellett miattuk veszekednie. 

Állításait alá is akarta támasztani: 

„– Íme – s ezzel gondosan elrendezett iratszekrényéből egy kéziratot vett ki –, itt 
van például ez a »Pardon«-rovatba szánt uszító cikk. Ezt se én írtam, hanem – s egy 
még ma is aktív szerepet játszó közéleti férfiút nevezett meg a cikk szerzőjéül. – 
A kéziratban foglaltak azonban egyáltalán nem az én ízlésem és felfogásom szerint 
íródtak, így tehát nem engedtem közzétenni.” 

Ezt követően Kosztolányi azt mondta: 

„A kéziratot pedig ezennel átadom bizonyítékként és megőrzés végett. Ha megha-
lok, leközölhetik, vagy ha életemben erre külön felhatalmazást adok. Mindenesetre 
sajátkezűleg írt záradékkal látom el, hogy a hiteleséghez és a bizonyító erőhöz két-
ség ne férjen!” 

És „Kosztolányi ekkor elővette ceruzáját és az itt eredetiben közölt záradékot ráírva, adta át 

a kéziratot e sorok írójának”.3 

Ezután, a közlést követően az eredeti kéziratot valamikor megkapta Hitel Dénes, Kosztolányi 

rajongó bibliográfusa, majd az ő gyűjteményének részeként került a Kosztolányi-hagyaték mellé; 

leírását – meglehet: hiányosan – tartalmazza a vonatkozó kézirat-katalógus is.4 Mivel azonban 

a Társadalmunk által fakszimilében közölt másolat is csak részleges – egy utólagosan írt, majd rög-

tön törölt betoldást lehagytak –, célszerű az MTA Könyvtára Kézirattárában, az újrakatalogizálás 

után Ms 384/192 jelzetet kapott egész kéziratot betűhíven közölni:5 

Pardon 

A hazafias sajtó 

A budapesti tudományegyetem tanácsa │:kötelességszerűen:│ megbélyegezte azo-
kat a tanárokat, akik a zsidólázadás idején megfeledkeztek magukról. <Csak> │:Ne-
künk magyaroknak egészen:│ természetes, hogy Pázmány Péter egyetemén a tudo-
mány mellett <a nevelői> │:még bizonyos más:│ szempontok is: │:az:│ erkölcs és 
hazafiság is számot tesznek. <│:És lehet valaki igen nagy tudós (Marczali nem az), 
ha egyszer hazája sem szent előtte, büntetést érdemel. Ez:│> És époly természetes, 
hogy ez <az egész> │:a szempont nem fontos a:│ budapesti zsidó sajtó│:nak, amely 
egyöntetűen:│ heves<en> védelmére kel a <természetesen részben fajtestvér> │:bol-
sevizmusban kompromittáltaknak.:│ A Lloyd, amely jól tudja, hogy hamis vádasko-
dásával a külföld előtt │:is sikeresen:│rágalmazhatja <meg> Magyarországot, any-
nyira megy, hogy még Alexander Bernátot is védelmébe veszi s azt a szemérmetlen 
hazugságot is megriszkirozza, hogy a szóbanforgó tanárok egyike sem vett részt │:so-
ha:│destruktív │:irányú:│politikában. Pardon: hogyan van az, hogy ez a sajtó mind-
untalan élénken tiltakozik a │:titkos:│bolsevizmus és hazafiatlanság vádja ellen, viszont a 
bolsevizmusnak <minden> <és forradalomnak> és a felforgatásnak minden aktív 
támogatóját állandóan védelmébe veszi és pártolja? A Lloydnak talán az fáj oly na- 

 
3 Kiemelés a cikkben. 
4 SÁRFÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagya-

téka. Hitel Dénes gyűjteménye. (Ms 4612 – Ms 4649). Bp. 1978. 164. 
5 Jelölések: a kihúzott részek < > között, a betoldott részek │: :│ között. 
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gyon, hogy │:egyik:│kedvenc vezércikkírója, Szász Zoltán, hazaárulás címén az 
ügyészség fogházába került? 

A Társadalmunk közli a kézirat olvasatát is (szintén kisebb pontatlanságokkal), de utána Kosz-

tolányi záradékának reprodukálása – ami pedig a cikk lényegét adta volna – akadályokba ütközött. 

Bár előzetesen bejelentik, hogy „a záradék, amit facsimilében közlünk, így szól”, a kép helyén 

mégis egy vastagított betűvel szedett, nyomtatott sor áll: „Egy pardon, melyet …… írt és én ve-

szekedés árán nem adtam le.” A képaláírás – „Kosztolányi sajátkezű záradéka” – így kissé komikusan 

hat. Ezért is, hogy a képaláírás alatt egy hevenyészetten megfogalmazott szerkesztőségi megjegyzés 

is áll: „(Kosztolányi sajátkezű záradéka, amely ceruzaírás miatt nem jött ki a klisén.)”. 

A „idegen” kézirat szerzőjének nevét – tehát akinek írását Kosztolányi nem engedte megjelen-

ni – az olvasók így nem ismerhették meg, és azóta is rejtve maradt. Még a „hivatalból” elég sok 

kézírást ismerő Lengyel András sem tudta beazonosítani a szerzőt: annyi azonban meglátása sze-

rint bizonyos, hogy „A hazafias sajtó” autográfja nem „a kor neves íróié. A valószínű szerző tehát 

nyilván náluk irodalmilag jóval súlytalanabb, következésképpen »ismeretlenebb« figura volt: egyike 

az Új Nemzedékbe dolgozó újságíróknak.”6 

Az eredeti kéziraton természetesen jól olvashatók Kosztolányi ceruzaírású sorai, a Társadal-

munk közlésében kihagyott névvel együtt. A „Pardon…”-cikk kézirata alatt Kosztolányi autográf 

írásával ez áll: 

„Egy pardon, melyet Bangha irt és én veszekedés árán sem adtam le.” 

A „Pardon…” rovatot vezető Kosztolányi tehát utólag Bangha Bélát azonosította be a rovatba 

szánt egyik, de végül meg nem jelent írás szerzőjeként. Ez közvetlenül annyit jelent, hogy Kosz-

tolányi saját kezű záradéka szerint Bangha írt egy „Pardon…”-t, amelyet Kosztolányi nem közölt. 

Egy bizonyos esetről, egy konkrét kéziratról van szó, így az 1919–1921 közti időszak más, a „Par-

don…” rovatban megjelent írásaira nézve semmiféle közvetlen bizonyító ereje nincs. (Nem bizo-

nyítja tehát, hogy Bangha rendszeresen írt cikket a rovatban, nem bizonyítja, hogy mások is írtak 

„Pardon…”-okat, és nem bizonyítja, hogy Kosztolányi többször is megtagadta volna a rovatba 

szánt kéziratok közlését. Mindazonáltal föntiek lehetősége adott.) 

A Társadalmunk Kosztolányi „védelmében” felhozható bizonyítékként közli a kéziratot. Mind- 

amellett, hogy az autográf kuszasága jól mutatja, hogy igaz lehet Kosztolányiné éppen ekkoriban 

tett állítása, mely szerint „Dezső azt mondja, hogy Bangha nagyon okos ember, de mint újságíró 

teljesen leromlott, és csupa közhelyeket ír”, cikkei pedig „csapnivalóan rosszak és tehetségtelenek”,7 

a „Pardon”-glossza szerzőjeként Banghát azonosító, eddig rejtőzködő kézirat ennél jóval többről 

tanúskodik. Indirekt közlése lényegibb információ, mint az egyszeri visszautasítás „bizonyítása”: 

arról szól, hogy Kosztolányinak az Új Nemzedék rovatvezető munkatársaként volt akkora hatal- 

ma a lapnál, hogy még Bangha cikkének közlését is – „veszekedés árán” – meg tudta akadályozni. 

Bangha pedig, aki ugyan sohasem volt a lap főszerkesztője (ahogy azt pl. Kiss Ferenc írta)8, jóval 

több volt annál: az 1919-től működő, az Új Nemzedék mellett más lapokat is magába tömörítő 

Központi Sajtóvállalat vezetőjeként a magyar sajtó jelentős részét irányította. Így bár név szerint 

semmiféle pozíciót nem töltött be a szerkesztőségben, igaz lehet Kosztolányiné – nyilvánvalóan 

 

 
6 LENGYEL András: Egy s más az Új Nemzedék Pardon rovatáról. = Kalligram 2010. jún., 89–99. 
7 GÖNDÖR Ferenc cikkét (Pardon! Kosztolányi Dezsőné kalandjai és viszontagságai a destruktív 

Bécs városában. = Ember 1921. máj. 1.) idézi KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979. 107. 
8 KISS Ferenc: i. m. (7. jegyzet) 101. 
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a férjétől hallottak alapján tett – állítása: „Az Új Nemzedéknél különben […] mindent Bangha páter 

csinál. Ő tejhatalmú úr a lapnál.” Kosztolányinak pedig joga volt ezzel a „tejhatalmú úr”-ral akár 

még „veszekedni” is. Másrészt épp az, hogy Kosztolányi még Bangha cikkének közlését is letilt-

hatta, egyértelműen arra utal, hogy nyilvánvalóan bármely más glosszával is megtehette, illetve 

megtehette volna ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy az általa vezetett rovatban csakis az jelenhetett 

meg, amit ő akart ott közölni, másképp megfogalmazva: minden, ami ott megjelent (még a legvé-

resebb írások is), az ő jóváhagyásával látott napvilágot. 

A cikk letiltásának azonban következménye is lett. Férjéről írott könyvében Kosztolányiné 

– bizonyosan éppen erre az epizódra utalva – írja, hogy „a rovat szerkesztőjének [ti. Kosztolányinak] 

hamarosan befelé is kell hadakoznia. Szerkesztői hatáskörében megtagadja egy cikk nyomdába 

küldését, s ettől fogva kezdik őt ferde szemmel nézni”.9 Ugyanakkor elmondható az is, Lengyel 

Andrásnak éppen az „idegen” kéziratra alapozott véleménye szerint, hogy bár Kosztolányi az 

1920. májusi nagy botrány után „lelepleződvén és megbélyegzetten […] már nem nagyon ambici-

onálta a Pardonok írását”, és feltehetően már „csak muszájból, jobb híján, a szükséges pénzért 

maradt a helyén, s ha tehette, átengedte a terepet azoknak, akik a szereplés e nemét még ambicio- 

nálták.” A szóban forgó kézirat pedig – mint azt tanulmányában Lengyel András tisztázta – 1921. 

július 8., Szász Zoltán letartóztatása után keletkezett, azaz Kosztolányinak az Új Nemzedéknél töl-

tött időszakának utolsó periódusában, amikor „ő, lelkiekben legalábbis, már csupán a tanulságok föl-

dolgozására, a Néró-regényre koncentrált”.10 Kosztolányi az Új Nemzedéktől való 1921. augusztusi 

kilépése tehát a lapnál felgyülemlett feszültségek és egy írói belső igény együttes következménye 

volt. 

Mindazonáltal a kéziratnak és történetének van még egy árulkodó vonatkozása. Maga az a tény, 

hogy Kosztolányi egyáltalán megőrizte, azt jelzi, hogy már a történések idején, 1921 júniusában 

elkezdett berendezkedni egy későbbi védekező pozícióba. A Banghát kompromittáló cikket mint-

egy zálogként tehette el, számolva annak lehetőségével, hogy ha majd egyszer Bangháék – azaz 

keresztény sajtó oldaláról – megtámadják, védekezésül nyilvánosságra hozhatja. Nyilvánvalóan 

erre utal a Társadalmunk cikkének szövege is: Kosztolányi a kéziratot úgy bocsátotta rendelkezé-

sükre, hogy az életében csakis külön felhatalmazásra közölhető. (Sajnos, a cikkből nem derült ki, 

hogy Kosztolányi mikor adta a kéziratot, azaz mikor érezte még úgy, hogy számolnia kell egy 

esetleges támadással.) És ez nem csupán alkalmi védekező taktika volt nála, hiszen hasonló fogást 

alkalmazott 1929-ben is, amikor az Ady-pamflet után kirobbant vitában az őt támadó Babits ellen 

megpróbálta kijátszani Babits egy régi, hozzá írott levelét, amelyben az akkor még egyetemista 

költőtárs igencsak keresetlen szavakkal illette Adyt.11 

Erre a lehetőségként számon tartott támadásra végül is nem került sor, ezért a kézirat csak 

Kosztolányi halála után látott napvilágot. És nem rajta múlt, hogy nem került nyilvánosságra az 

„uszító” cikk szerzőjének neve, hiszen azt – mivel egy „még ma is aktív szerepet játszó közéleti 

férfiú”-ról volt szó – csak a lap törölte. Kosztolányi szándéka szerint, halála után leleplezte volna 

Bangha Bélát. 

BÍRÓ-BALOGH TAMÁS 

 

 

 

 

 
09 KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938. 235. 
10 LENGYEL András: i. h. (6. jegyzet) 
11 Erről bővebben: [BÍRÓ]-BALOGH Tamás: Kosztolányi Dezső Ady-könyve. = Napút 2007. 

ápr.–máj., 120–125. 
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A Nova kiadó és a politika. Bevezetésként meg kell jegyeznem, hogy a Müller Dávid és Müller 

Pál vezette Nova Irodalmi Intézet (1924−1949)1 nyilvánvalóan soha nem foglalkozott politikával, 

a cég egyszerűen egyike volt a közepes nagyságú polgári kiadóknak, amely elsősorban a nyugati 

friss könyvsikereket adta a magyar olvasó kezébe, a hazai szerzők közül is főleg azokat jelentette 

meg, amelyekről úgy érezte, hogy sikeresen eladhatók. Az időszakok azonban, amelyekben mű-

ködött, olyanok voltak, hogy a politika éppenséggel foglalkozott – vagy mondjuk úgy: foglalkoz-

hatott – a Nova kiadóval. A legtöbb ilyen esetről, amelyeket alább tárgyalni fogok, sajnos csak át-

tételesen tudunk, hivatalos iratok ezekről nem maradtak fenn. Míg a Horthy-rendszerben a 

baloldaliság, a liberalizmus volt a probléma oka, addig 1945 után éppen a jobboldaliság, a kis-

polgáriság… 

Két erotikus regény 

1925-ben jelent meg a kiadónál Ujhelyi Nándor (1888−1933) „Korunk szenvedélyei” című re-

gényciklusának első kötete Pénzt és nőt! címmel. A szerzőt már korábban is mint a legismertebb 

magyar erotikusregény-írót tartották számon – méghozzá nemcsak az olvasók, hanem az ügyész-

ség is. E regény kapcsán azonban mégsem kellett bíróság előtt állnia, ugyanis ez év márciusában 

idézték az írót a Budapesti Királyi Büntető Törvényszék elé, sajtó útján elkövetett szemérem elle-

ni vétség vádjával, amelyet az Akit a nők szeretnek című – 1924-ben a második kiadásban megje-

lent – regényében követett el. A 216 oldalt tartalmazó könyv 49 oldalán találtak olyan szöveget, 

amely megvalósítja az említett vétséget. Ujhelyi nem ismerte el a bűnösségét, de a felelősségét 

igen. Végül 14 napi fogházbüntetésre és kétmillió korona pénzbírságra ítélték. A fogházat ki lehe-

tett volna váltani napi százezer koronával, összesen tehát több mint hárommillió koronába került 

a szerzőnek ez a könyv.2 

Bár ez az összeg egyáltalán nem volt nagy, ahogy ezt a következő Nova-esetben is látni fogjuk, 

hiszen inflációs koronákról van szó, körülbelül 400 pengőnek felel meg, de a szerző nem szándé-

kozott kifizetni. S mivel a fogházba sem akart menni, ezért elhagyta az országot, Bécsbe emigrált, 

ott írta meg a Novának a regényciklus további két könyvét, az első kötethez hasonló bombaszti-

kus címekkel, hogy az olvasó azonnal tudja, miről van szó: Színésznő dicsősége és szerelme, illet-

ve Minden gyönyört! (Tánc és kokain). A borítókat Geiger Richárd készítette, a címhez hasonló 

figyelemfelkeltő stílusban: ez utóbbi mű borítóján pl. egy nagy fülű, nagyfogú szőrös ördögszerű 

szörny üldöz egy tágra nyílt szemű rémült nőt… Ujhelyit ezen műveiért tehát már nem foghatták 

perbe, mert 1925. szeptember 23-án országos körözést adtak ki ellene, mivel nem vonult be a 

fogházba – a Nova eszerint egy körözött szerző műveit adta ki. Az ítélet egyébként két év múlva 

elévült, így hát Ujhelyi visszajöhetett volna Magyarországra, de ő még nyugatabbra emigrált, s 

végül Londonban halt meg. 

Gergely Sándor (1896−1966), Kossuth-díjas munkásmozgalmi író az Achrem Fickó csudálatos 

élete címmel megjelent második regényét 1925-ben írta, méghozzá egyetlen hónap alatt, mint az 

emigrációból frissen hazatért, beteg szemű fiatal újságíró. Míg hathetes gyógykezelésen tartózko-

dott – ahogy írja3 –: Bratislavában, 

 
1 BÁLINT Gábor: A Nova könyvkiadó története. = MKsz 1998. 4. sz. 372–387. 
2 KELECSÉNYI László: Egy erotikus emigráns. = Holmi 2002. 8. sz. 1034. 
3 GERGELY Sándor: „Achrem Fickó” születése. In: Uő: Achrem Fickó. Hidat vernek. Bp. 1974. 

7–11. Bár a regény tehát megjelent később is, így megszerezheti a mai olvasó is, de ez már nem 
teljesen az eredeti mű: a szerző kigyomlálta belőle nemcsak az expresszionizmus hatásait, de a 
„naturalista kilengéseket is”… 
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„barátaim legépeltették a regény kusza kéziratát, és a nevemben kapcsolatba léptek a 
Nova kiadóval – Müller úrral –, akinek az Andrássy úton jól menő könyvkereskedé-
se is volt, s aki akkoriban kezdett leginkább detektívregények és szexuális izgalma-
kat keltő könyvek kiadásával foglalkozni. S mivel az »Achrem Fickó« első harmada 
sokat sejtetett a ligeti emberek szerelmi életéről, végig se olvasta a kéziratot, hanem 
– nyomdába küldte… […] A szerződésben akkor, kezdő, fiatal író számára 
a lehető legelőnyösebb feltételeket: százötven példányt »csikartak ki« nékem tiszte-
letdíj fejében… Ötven példányt ingyen osztottam el – részint barátaim, részint a kü-
lönböző napi- s hetilapok és folyóiratok kritikusai között. A maradék száz példányon 
egy hónap alatt túladtam. Nagy részét a bolti ár alatt. Ötvenezer koronába került egy 
példány. Volt rá eset, amikor szorultságomban húszezerért is eladtam egy-egy pél-
dányt. Összjövedelmem tehát hárommillió korona volt. Ez az »óriási« összeg egy ki-
sebb hivatalnok vagy gyakorlottabb gépíró egyhavi fizetésének felelt meg. Az 
»Achrem Fickót« a kiadó akkor szokatlanul magas: háromezres példányszámban je-
lentette meg. A könyv hamarosan elfogyott.”4 

A regény – egy kritikusa összefoglalásában – arról szól, hogy a kényszerűségből ligeti „jasszá” és 

betörővé váló főszereplő „emberré, igazi tetterős szervezett munkássá, szocialistává lesz”.5 Gergely 

szerint ugyan a „polgári olvasónak a regény naturalisztikusan megrajzolt szexuális részletei tet-

szettek, de dühödten kifogásolták a könyvből áradó proletárszimpátiákat és polgárellenességet”. 

Nyilván emiatt volt, hogy az írónak hamarosan meghozták a hírt: „az ügyészségen már elkészült a 

könyv ellen az elkobzást elrendelő végzés. Sajtó útján elkövetett osztályellenes izgatással, … ma-

gántulajdon ellenes izgatással, továbbá szemérem elleni vétséggel indokolták az elkobzást.”6 Mi-

vel azonban ekkortájt leplezték le a „világbotránnyá dagadt” magyar frankhamisítási ügyet, az 

Achrem Fickó ügyét „félretolták és elfelejtették”. Mindez 1926 januárjában történt, Gergely regé-

nye tehát minden bizonnyal 1925 karácsonyára jelent meg. 

Két baloldali szakkönyv 

Szintén 1925-ben jelent meg egy másik baloldalinak számító könyv is a Novánál, ez azonban 

nem regény volt, hanem a Materialista lélektan című – alcíme szerint: –„alapvetés”.7 A szerzője 

Gergő Endre (1894–1944) volt, aki – bár pusztán hat szemesztert hallgatott a jogi karon – 1931-

ben tagja lett a Magyar Psychologiai Társaságnak, sőt később Svájcban német nyelvű lélektani 

könyve jelent meg. Ebben az első művében kísérletet tesz arra, hogy a pszichológia korabeli ter- 

 

 
4 A példányszám csak annyiban volt „szokatlanul” magas, hogy egy kezdő, ismeretlen íróról 

volt szó, egyébként ennyi volt a regények átlagos példányszáma. Ennek teljes elfogyása már si-
kernek számított, tehát elviekben a kiadó valószínűleg megvette volna Gergely következő hasonló 
regényét is… 

5 MIGRAY József: Achrem Fickó csudálatos élete. = Népszava 1926. február 24. 4–5. Egy másik 
kritikából tudjuk meg, hogy maga a főhős „neve a tolvajnyelvből vett … a zsebmetszés egy kü-
lönleges nemét jelöli meg”, lásd: GGY: Gergely Sándor: „Achrem Fickó csudálatos élete.” = 
Szocializmus 1926. 381. 

6 GERGELY: i. h. (3. jegyzet) 
7 Meglehetősen távol áll ez a mű is a Novától később megszokott típusú könyvektől. Az ekkor 

egy éve létező Nova profilja nem igazán alakult még ki ekkor, sőt, igazán csak az 1930-as évek 
elején találták meg azt az utat, amelyen haladva igazán sikeresek tudtak lenni az elkövetkezendő 
években. 
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minológiáját idealista tartalom helyett materialistával töltse fel.8 Számunkra nyilván nagyobb ér-

dekességet jelenthet A ponyvairodalom kritikájához című tanulmánya, amely a Nyugatban látott 

napvilágot 1930-ban. 

A fenti két egyértelműen baloldali könyv után, 1932-ben pedig nem más, mint maga Marx is 

belépett a Nova szerzőinek sorába, mégpedig A filozófia nyomorúsága című művével. Meglepő 

dolognak tűnhet, hogy éppen Marxot választották, és éppen e művét – talán ez utóbbira az lehet 

a válasz, hogy a szerzőnek ez a műve még a klasszikus közgazdaságtan területéről való. Mónus Il-

lés szerint9 ennek a műnek pusztán csak irodalmi értéke van, értsd: a marxizmus és a munkás-

mozgalom szempontjából érdektelen.10 Hozzáteszi, hogy bizonyára csak az üzleti szempont ve-

zethette a Novát ennek kiadására… De hát vajon mennyire lehetett jó üzlet 1932 Magyarországán 

Marxot kiadni? Véleményem szerint semennyire, s ezt – furcsa módon – azzal lehet alátámaszta-

ni, hogy e könyvnek két „kiadása” is volt ugyanabban az időben, ám számottevő különbségek-

kel.11 A másikon nem szerepel semmilyen kiadó neve, láthatólag a könyv első íve teljesen más 

papíron és betűtípussal készült mint a többi. Ugyanígy, az utolsó ív (amelyen eredetileg Engels 

jegyzetei, névjegyzék és az idegen kifejezések magyarázata szerepelt) kimaradt, illetve helyette 

újraszedték a 177. oldalt. Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy a Nova mégsem tartotta jó 

üzletnek ezt a művet, inkább továbbadta a megmaradt példányokat, krúdákat egy másik cégnek, 

amely új címlapot csináltatott neki (illetve emiatt az első ívet lecserélte), kivette az utolsó ívet, és 

így hozta forgalomba. Kérdés persze, hogy melyik volt ez a másik vállalat. Nyilván baloldalinak 

kellett lennie, amelyekből akadt több is annak idején, és adtak is ki Marxot, vagy Engelst – de a 

közreadó sosem volt titok, itt viszont csak a kiadás helye, Budapest szerepel a címlapon.12 

Egyébként Mónus szerint elhibázott ez a kiadás azért is, mert a szövegét több helyen is meg-

csonkították, pl. hiányzik belőle „A földtulajdon vagy járadék” című fejezet, de a mű utolsó be-

kezdése is értelmetlenné vált a kihagyás miatt. De tiltakozni kell az ellen is – fejezi be kritikáját –, 

hogy „magyar Marx-fordítást olyan nyomdában merjenek előállítatni, amelyben kizáróan szerve-

zetlen munkások dolgoznak!”13 

Braun Soma 

Marx fenti művét Braun Soma (1890−1942) fordította, aki mesekutatóként indult, s az e tárgy- 

ban megjelent két könyvét később is számon tartja a néprajztudomány. A harmincas évekig első-

sorban a Népszava kiadónál dolgozott, mint fordító, s tevékeny részt vállalt a Szociáldemokrata 

 
08 GARAI László: A dialektikus materialista pszichológia egy magyarországi úttörőjéről. = 

Magyar Pszichológiai Szemle 1961. 2. sz. 351–355. Három legfontosabb műve 1973-ban újra 
megjelent Gergő Endre válogatott pszichológiai munkái címmel. 

09 MÓNUS Illés: Marx – magyarul. = Népszava 1932. november 6. 10. 
10 Ennek ellenére 1946-ban újra kiadta a Népszava kiadó, Anti-Proudhon címmel, a fordítást 

Erdélyi Kálmán egészítette ki. 
11 A Magyar Könyvészet vonatkozó kötete nem tud e kettősségről, de pl. a Marx és Engels mű-

veinek válogatott bibliográfiája. Összeáll. PRÁGER Miklós. (Bp. 1953) rögzíti mindkettőt. 
12 E kiadó nélküli kötet hátsó borítófedelén a következő „reklámszöveg” olvasható: „Elvtársak! 

Munkások! Nehéz a helyzetünk! Kevés fizetésből nem jut arra, hogy könyveket is vásároljunk. 
A »JÓZSEF ATTILA« kölcsönkönyvtárában viszont fillérekért eljut hozzátok az összes megjelent 
könyv. Iratkozzatok be!” 

13 Az előállítást Sárik Gyula és Géza könyvnyomdája végezte Cegléden. E céget a Nova ké-
sőbb is szívesen foglalkoztatta, de sajnos a ceglédi Kossuth Múzeum Sárik-anyagában – Reznák 
Erzsébet szíves közlése szerint – nincs Nova-irat. 
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Párt oktatási munkájában.14 Szemináriumokat szervezett munkásfiataloknak, ahol ő maga is kü-

lönféle tudományágak területéről tartott előadásokat. Fő megélhetési tevékenysége azért a fordítás 

volt, angolból, németből és franciából is. Ahogy életrajzában olvashatjuk, utolsó fordítása Norah 

Lofts angol írónő Mint a falevél című könyve volt15 (amely az ír szabadságharc idejében játszó-

dik), éppen a Novának, amikor be kellett vonulnia 1942 áprilisában a hírhedt Murai Lipót alezre-

des büntetőszázadához Nagykátára. A Nova számára 22 művet fordított le a saját nevén és hetet 

V. Nagy Kornél néven, amelyet a cenzorok miatt kellett használnia. A visszaemlékezések szerint 

nagyon lelkiismeretesen dolgozott, még a kisebb igényű műveken is, pl. az említett Lofts-regénynél 

„éjszakákon át tanulmányozta az ír clanok történetét, nehogy egy-egy, a regényben szereplő nemesi 

címer értelmét vagy valamilyen szimbolikus utalást helytelenül, felkészületlenül ültessen át”.16 

 A Novánál valószínűleg nem végzett munkásmozgalmi tevékenységet, ámbár azt feltételezhetjük, 

hogy a Marx-művet ő vitte be Müllerékhez. A megjelent fordításai mind külföldi írók sikerregényei 

voltak, jóllehet a cenzorok Upton Sinclair17 műveit sem nézték jó szemmel. Talán nem véletlenül 

sejtünk összefüggést aközött, hogy a Népszava Könyvkereskedés 1931-ben beszüntette a szépiro-

dalmi könyvkiadását,18 és ugyanekkor a Nova kiadónál felbukkant Braun Soma, mint fordító, és 

kezdtek megjelenni pl. Upton Sinclair munkái, illetve olyan kortárs német írók, akik Hitler hata-

lomra jutása után elhagyták országukat, vagy éppen „belső emigrációba” vonultak. Ilyen volt pl. 

Friedrich Torberg, Irmgard Keun vagy éppen Erich Kästner, hogy csak azokat a szerzőket említ-

sem, akiket a Nova a harmincas évek elején történt megújulásának idején adott ki. A későbbiek-

ben megjelentek a Novánál Otto Zarek,19 Franz Werfel, Alfred Döblin, Jakob Wassermann, Joe 

Lederer, Katrin Holland, Gina Kaus, Johann Rabener, Lion Feuchtwanger művei – valamennyi 

író szemben állt a náci állammal. 

Természetesen a fenti német szerzők kiadása nem volt veszélytelen. A német birodalmi propa-

ganda-minisztérium ugyanis már 1938-ban információkat gyűjtött arról, hogy a magyar kiadók 

milyen és mennyi emigráns német írót jelentetnek meg. Egy kutatás szerint az Athenaeum után, 

amely 30 ilyen könyvet adott ki, közvetlenül a Nova következik 22 művel, mint a német antifa-

siszta szerzők második legfontosabb magyar kiadója.20 A Nova egyébként mintegy 145 német 

eredetű könyvet adott ki összesen,21 alig valamivel kevesebbet, mint az eredeti magyar munkák 

száma – igaz, magasan az angol eredetű kiadványok vezetnek: kb. 221 mű. 

 
14 Életéről lásd: TÖRÖK Júlia: Dr. Braun Soma. = Párttörténeti Közlemények. 1966. 4. sz. 128–

137., illetve: MAROSÁN György: Tüzes kemence. Bp. 1968. 501–507. 
15 Ezt mondja a forrás, ám a Magyar könyvészet vonatkozó kötete szerint ez a mű 1941-ben je-

lent meg. 
16 TÖRÖK Júlia: i. h. (14. jegyzet) 135. 
17 Állítólag levelezett is az íróval, de erről biztos adat nem ismeretes. 
18 SZILÁGYI János: A Népszava könyvkiadó szépirodalmi kiadványai a két világháború között. 

= ItK 1963. 5. sz. 612–616. 
19 Zarek két könyvének fordítója egy riportot is készített az íróval: TÁBORI Pál: Négyszemközt 

Otto Zarekkel. Thomas Mann és Stefan Zweig legjobb barátja Budapesten fejezte be új regényét. 
= Literatura 1933. június, 219–220. Ebben csak annyi áll, hogy az író Magyarországon „piheni ki 
az alkotás fáradalmait”, de 1934-ben megtudjuk egy rövid hírből, hogy Zarek egy éve Budapesten 
él… (Literatura 1934. június 1. címlapverzó) 

20 GEOFFROY, René: Német nyelvű emigráns írók magyar kiadóknál 1933-1944 között megje-
lent művei. = MKsz 1995. 1. sz. 51–67. 

21 Csak érintőlegesen tartozik ide, hogy Hanns Heinz Ewers, a húszas években modernnek 
számító, majd később a nácik kedvenc írójává avanzsált szerző három magyarul megjelent műve 
közül kettőt szintén a Nova adott ki – természetesen még a húszas években. A harmadik Ewers-
könyv egyébként a Tevan kiadónál jelent meg. 
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Braun Soma a későbbiekben fontos munkatársa lett a kiadónak, Müller Pál később egyenesen 

úgy nyilatkozott, hogy a főlektoruk volt, ami nem is meglepő, hiszen a források kiemelik Braun 

széles műveltségét és idegennyelv-tudását, de erről egyéb adatunk nincs. 

A világháború alatt – és után 

A Nova kiadó a harmincas évek végén sikeresnek számító könyvsorozatot adott ki „Nova ka-

landos regényei” címmel, amelynek keretében 192 darab krimi illetve kalandregény jelent meg, 

Rejtő Jenő művei mellett pl. Agatha Christie vagy éppen Ellery Quinn regényei is. 1942-ben 

azonban az ún. „ponyvarendelet” a háború miatti papírhiányra hivatkozva előírta, hogy a három 

pengőnél alacsonyabb áron forgalomba hozott könyvet, füzetet stb. csak miniszterelnöki enge-

déllyel lehetett előállítani. Az engedélyezéshez ívenként tíz pengő eljárási díjat kellett fizetni, 

amely nyilván annyira megdrágította volna az általában 12 íves regények kiadását a Novánál, 

hogy kénytelenek voltak befejezni ezt a sorozatot.22 E kalandregények és krimik egyes politizáló 

rétegek számára feltétlenül üldözendők voltak, mint „anglomániára és bűnre nevelő” irodalom.23 

Ugyane réteg szintén nem nézte jó szemmel az emigráns antifasiszta írókat sem, így tehát nagyon 

könnyen bebizonyíthatta a szélsőjobb, hogy a Nova mindenképpen káros kiadó… –, azonban vé-

leményének kezdetben csak a saját folyóirataiban adhatott hangot. 

Ám a korlátozó rendelkezések ezzel még nem értek véget, sőt valójában 1944. március 19-e, 

Magyarország német megszállása után kezdődtek igazán. Április 16-án tette közzé a kormány az 

1600/1944. ME számú rendeletet a „zsidók vagyonának bejelentése és zár alá vételének tárgyában”, 

majd a kereskedelmi miniszter április 20-án 50500/1944. KKM számú rendeletében bezáratta és 

lefoglalta a zsidó kereskedők üzletét. Ha mindezek egyelőre még csak a Nova Andrássy út 32. 

alatti boltját érintették is (illetve Müller Izidor Teréz krt. 1/a alatti könyvkereskedését)24, még nem 

volt vége a jogfosztásoknak, ugyanis április 28-án megjelent a 10740/1944. ME számú kormány-

rendelet, amely szerint irodalmi művek előállítását, közzétételét és forgalomba helyezését csak 

iparengedéllyel rendelkező személy végezheti, ilyen engedélyt pedig zsidó nem kaphat. Ezzel pedig a 

Nova (és valamennyi zsidó könyves cég) befejezte működését, a regnáló magyar kormány szerint 

örökre.25 Abban az évben a Nova már csak öt könyvet tudott kiadni, míg pl. 1943-ban több mint 

harmincat jelentetett meg… 

1944. április 29-én adta ki Sztójay Döme miniszterelnök a 10800/1944. ME számú rendeletet, 

amely szerint zsidó szerző írói művét ezután tilos sokszorosítani és közzétenni, sőt a könyvtárak 

már meglévő példányait is be kell szolgáltatni, mint hulladékpapírt. A rendeletben közölték is 

a zsidónak minősülő szerzők listáját, eszerint a Nova kiadványai közül 29 szerző 96 műve bezú-

zandónak számított… 

A közoktatási minisztérium 1944-ben két bizottság felállítását kezdeményezte a 66903/1944. 

VKM számú rendeletében: az egyiknek az volt a feladata, hogy a zár alá vett zsidó könyvkeres- 

 

 
22 BÁLINT Gábor: Rejtő Jenő és a Nova kalandos regényei. = MKsz 2005. 2. sz. 193–212. 
23 Erről lásd pl. BÁLINT Gábor: A pesti ponyva virágkora az 1930-1940-es években. = MKsz 

2007. 1. sz. 121–133. 
24 A Nova tulajdonosainak rokonságáról lásd: BÁLINT Gábor: A Müller-család a könyvszakmá-

ban. = MKsz 2008. 2. sz. 186–189. 
25 Hogy zsidók semmiféle módon ne foglalkozhassanak könyvekkel, május 20-án két újabb ren-

delet jelent meg: 10950/1944. ME számú szerint zsidók könyvkölcsönzéssel sem foglalkozhatnak, 
a 11000/1944. ME szerint pedig könyvnyomtatással és terjesztéssel sem. 
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kedések és antikváriumok anyagát leltározza, a másiké pedig az, hogy a lezárt üzletekből a néme- 

tek által már májusban elhurcolt könyveket vizsgálja át. Ez utóbbi bizottság vezetője, Trócsányi 

Zoltán szerint huszonkét ilyen boltot fésültek át a németek számukra értékes könyvek után kutatva, 

és kereken ötvenezer könyvet szállítottak el.26 

A nyilas uralom alatt, az 1944-es év végén több könyvesboltot, amelyek addig zsidó tulajdon-

ban voltak, kiárusítottak a keresztény kereskedők számára. Az egyikük, Vitézy László később ezt 

mondta az Igazolóbizottság előtt: 

„Dante és Nova zsidó kiadó cégektől kiárusított könyvekből én is vettem, azt an-
nak idején a kiárusítást vezető nyilas Könyv- és Lapkiadónak kifizettem, mert annak 
idején ujságokban és közleményekben megjelent hirdetésekből azt olvastam, hogy 
ez teljesen legális kiárusítás.”27 

Bevallása szerint a Dante könyvkiadó könyvei28 közül mintegy 5000, a Novától mintegy 2000 

pengő értékben vásárolt. Megjegyzendő, hogy a nyilatkozatként az erre a célra szolgáló rovatot 

először kihúzta, s csak később írta oda a fenti adatokat… 

A kiárusított boltok tulajdonosai természetesen nem kaptak a könyvekért illetve az üzletükért 

semmit, Müllerék ekkoriban amúgy is alighanem a gettóban tartózkodtak…29 Közben, az ostrom 

alatt az Andrássy út 32 alatti üzletüket bombatalálat is érte. De túlélték a háborút, s a Nova ismét 

megkezdhette működését. Természetesen csak azután, hogy az új rendszer megvizsgálta a kiadó 

korábbi működését. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. április 19-én adta ki rendeletét a sza-

bad pályán működő értelmiségi foglalkozásúak és hatósági jogosítvánnyal rendelkezők igazolásáról 

(hasonlóan az állami alkalmazottakhoz) „annak megállapítása végett, hogy magatartása sértette-e 

a magyar nép érdekeit”. A Budapesti Nemzeti Bizottság által a Magyar Könyvkiadók és könyvke-

reskedő Országos Egyesületéhez kiküldött 156/B. számú igazolóbizottság 1945. május 11-én 

megkezdte a munkáját, amelyet 1946. augusztus 12-éig végzett. Ezalatt 518 személy háború alatti 

és előtti tevékenységét vizsgálták meg.30 A Nova tulajdonosainak ettől nem kellett tartania, annál 

is inkább, mert Müller Pál beleírhatta az igazolási nyilatkozatba, hogy 1945. február 14-e óta a Ma-

gyar Kommunista Párt tagja, valamint hogy Marxot is kiadott, és hogy Mónus Illéssel egyetértésben 

rendezte sajtó alá Sinclair műveit. A Marx-könyv Mónus-féle kritikájáról persze nem esett szó. Itt 

említette meg Braun Soma lektorságát is31 – s ebben az időben a Népszínház utcát Braun Somáról 

nevezték el… 

 

 

 

 

 
26 TRÓCSÁNYI Zoltán: A budapesti német könyvharácsolás. = MKsz 1945. 1–4. sz. 10–21. 

Hogy a Müller család üzleteiben is jártak volna a németek arra nincs konkrét adat. 
27 Fővárosi Levéltár. Igazolóbizottsági iratok. XVII-449. 156/B 
28 Az iratok között öt olyan személy aktáját találtam, akikről kiderült, hogy vettek a Dante 

könyveiből, a Nova kiárusításáról nem volt egyéb adat. Ezen kívül pl. a Vajna és Bokor cég bolt-
jánál történt hasonló eset, ennek körülményeiről lásd: BÁLINT Gábor: A Vajna és Bokor cég törté-
nete (1928–1948). = MKsz 2008. 4. sz. 435. 

29 Erről nincsen semmi biztos adatom. Elképzelhető, hogy valamilyen (svéd vagy svájci) véd-
levelük volt, de minden bizonnyal Budapesten maradtak egész idő alatt.  

30 VARGA Sándor: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945–1957. Bp. 1985. 57–
62., ill. CSERÉPFALVI Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései 1945–1963. Bp. 1989. 51–56. 

31 Fővárosi Levéltár. Igazolóbizottsági iratok. XVII–449. 156/B 
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Upton Sinclair művei 

A Nova működésének talán legjelentősebb irodalmi mozzanata Upton Sinclair műveinek cél-

tudatos megjelentetése volt. Sinclair, az utópista szocialista, antikapitalista író, sorra vette regé-

nyeiben az amerikai társadalom visszásságait és ezeket olvasmányosan, sokszor bestsellerszerűen 

írja le. A Nova az évek során Sinclair húsz művét jelentette meg, míg pl. a sorban utána következő 

Népszava is csak ötöt.32 A Horthy-rendszer magyarországi átlagolvasója számára ezek a művek 

„izgalmas, romantikus történetek keretében taglaltak olyan társadalmi és politikai problémákat, 

amelyekről Magyarországon beszélni sem lehetett”.33 

Érdekes, hogy a Nova először 1933−34-ben adott ki gyors egymásutánban négy Sinclair-

regényt, majd tízévnyi szünet után, 1943-ban lendült újra bele – nem véletlenül éppen akkor, 

amikor Magyarország ugyan háborúban állt az Egyesült Államokkal, a németek oldalán, de „felső 

szinten” Kállay Miklós miniszterelnök „hintapolitikája” révén megindult a közeledés a nyugati 

hatalmak felé, ugyanakkor pedig az „alsó szinten”: az olvasóközönség részéről minden eddiginél 

nagyobb volt az érdeklődés az angolszász művek iránt. 1944-ben jelent meg az Acél valamint 

a Munka nélkül című regény, mindkettő Tábori Kornél és Sándor János fordításában. Néhány hét 

múlva, áprilisban Táborit a Csepel-szigeti Horthyligetre internálták 53 másik magyar újságíróval 

együtt.34 

A világháború utáni szabadabb légkörben kezdte el a Nova kiadni Sinclair monumentális re-

gényciklusát, a Lanny Budd-sorozatot, amely tizenegy (dupla)kötetes, több mint hétezer oldalas 

regényfolyam. A nagy mű a főhős életútján át bemutatja a 20. század első felének nemzetközi 

eseményeit. Az első rész, Letűnt világ címmel, még 1942-ben jelent meg a Renaissance kiadó 

gondozásában, de természetesen a cenzúra töröltette belőle azokat a részeket, amelyek valamilyen 

módon németellenesnek számítottak. A regény akkora siker volt így is, hogy hat kiadást ért meg, 

még a háború alatt, majd 1945-ben, immár kiegészítve a kimaradt részekkel újra megjelent. A 

Renaissance ezután kiadta a második regényt is. A Nova tehát jó üzletet csinált, amikor megsze-

rezte az egész sorozat kiadásának jogát. Ez nyilván a londoni székhelyű Lincolns Prager kiadó ré-

vén történt, mivel a sorozat kötetei Magyarországon a két cég közös kiadásában jelentek meg.35 A 

Lincolns Prager a háború előtt Pozsonyban kiadót működtető,36 majd 1939-ben Londonba emig-

ráló Prager Jenő vállalata volt.37 Hogy mit jelent a névben a Lincolns, nem tisztázott. 

A regénysorozat sikert aratott Magyarországon az olvasók körében, de a kritika nem nagyon 

foglalkozott e regényekkel. Ha mégis, akkor egyrészt a művészi színvonalesést vetette az írója 

szemére, illetve – ami sokkal veszélyesebb volt – ideológiai szempontok miatt marasztalta el. 

Mint láttuk, a háború előtt a fasisztaellenes részekkel volt a baj, most egyes kritikák a művekben 

 

 
32 A Sinclair-művek magyarországi kiadásait, irodalomtörténeti szempontok alapján, feldol-

gozta VADON Lehel: Upton Sinclair fogadtatása Magyarországon. Bp. 1986. 
33 VADON: i. m. (32. jegyzet) 146. 
34 Erről lásd: RITTER Aladár: Horthyliget. = Magyar Sajtó 1984. 6. sz. 18–20. 
35 A Cseh Nemzeti Könyvtár adatbázisa szerint (http://www.nkp.cz) a Lincolns Prager hét 

Sinclair-regényt (szintén a Lanny Budd-sorozat részeit) adott ki 1946–1949 között cseh nyelven a 
prágai Prace kiadóval közösen – valószínűleg hasonló módon mint a Novával tette. 

36 KOLLIN Ferenc: A Prager könyvkiadó története. Bp. 1977. Csak a csehszlovákiai tevékeny-
séget tárgyalja. 

37 BARTSCH, Christian–SCHMIDT, Heiko: Die Brüder Emmerich und Eugen Prager und ihre 
Verlage. = Vitrine 2002. Heft 1. S. 4–26. (http://www.rotesantiquariat.de/bilder/vitrine.pdf) A 
szerzők nem tudnak sem Kollin fenti könyvéről, sem a Nova kiadóval való együttműködésről.  
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az egyházat ért vádakat tartották hamisnak, majd a későbbi részekben egyre inkább megnyilvánuló 

szovjetellenesség nyújtott támadási felületet a folyamatosan balra sodródó, és a szovjet vélemé-

nyeket másoló magyarországi kritikának.38 

A Lanny Budd-sorozat a Novánál először megjelent köteteinek fordítója Gergely Janka volt, 

aki korábban a Prager csehszlovákiai működése alatt már dolgozott ennek kiadónak. Gergely még 

az első világháború előtt a kommunista párt alapító tagja és a nőtisztviselők szervezetének egyik 

vezetője volt, és a tanácsköztársaság bukása után emigrált – de, mint látni fogjuk, ez sem volt „jó 

pont” a kiadó és e művek számára. 

A kiadó szocialista kritikája 

1949-ben „leleplező” cikk jelent meg a Nováról az Irodalmi szemlében, Barát Endre tollából, 

aki ekkoriban a Szikra kiadó lektora, tehát „pártember” is volt, s később majd ő írja az egyik első 

sematikus termelési regényt Izzik a vas címmel. A rövid újságcikk minden sora egy tőrdöfés a Nova 

ellen.39 „Egyetlen magyar író művét sem találta méltónak kiadásra a felszabadulás negyedik évében a 

magát »Irodalmi Intézet«-nek nevező Nova Könyvkiadó” – kezdi a cikkét, de a végén hozzáteszi, 

hogy „egyetlen szovjet író munkáját sem adta ki az elmúlt évek folyamán”.40 S a két bekezdés kö-

zött a cég korábbi nagysikerű magyar szerzőiről is minden rosszat elmond. Persze igen gyakran 

téved, pontosabban szándékosan elferdíti, torzítja a tényeket, pl. szerinte a Nova „faragott »írót«” 

a korábban színésznőként ismertté vált „Megyeri Sáriból, aki Saczi von Blondel néven tündöklött 

a számára világot, vagy inkább félvilágot jelentő irodalom és művészet festett egén” stb. Bezzeg 

óvakodott a kiadó, hogy „a Horthy-korszak nem túlságosan dédelgetett íróinak baloldali irányú, 

szocialista tendenciájú műveit” megjelentesse. Ha ki is adott néhány kiváló külföldi (és esetleg 

baloldalinak számító) írót, Feuchtwangert, Dreisert, Upton Sinclairt és Sinclair Lewist, Barát elin-

tézi azzal, hogy bizonyára még korábban, olcsón megszerezte ezek kiadási jogait, így ezekből a 

cég jócskán profitált. 

Megemlíti Rejtő Jenőt is, akit szerinte a Nova nem csupán kiuzsorázott („Rejtő rongyosan járt, 

mialatt kiadója százezreket zsebelt be a hatalmas sikerből”)41, hanem „valósággal prostituálta”, 

mivel „csak kalandregényeket fogadott el tőle”. Barát Endre minden bizonnyal ismerte Rejtőt, sőt 

meg is tapasztalhatta a ponyvaírók sorsát – ugyanis ő maga is több mint húsz füzetes regényt írt 

a Horthy-rendszerben, pl. Menekülés a pokolból, Szerelem mindhalálig, vagy éppen Mese a var-

rólányról címmel… 

A cikkben egyébként felhozza negatív példának a Nova szerzői közül még Jávor Lászlót is,  

„a »Szomorú vasárnap« című zagyva sláger” szerzőjét, illetve hasonló című könyvét, amely „sze-

relmi nyavalygással, halálsejtelemmel, durva erotikával megtömdösött” mű – s ennél a pontnál 

eszünkbe juthat, hogy Jávort már 1937-ben a bíróság elé citálta Barát Endre plágium vádjával…42 

 

 
38 A kritikákat ismerteti VADON: i. m. (32. jegyzet) 132–133. 
39 BARÁT Endre: Irodalmi élősdiek a pesti Broadwayn. = Irodalmi Szemle 1949. 2. sz. 4–5. 
40 Sőt, tehetnénk hozzá, orosz szerző művét is csak hármat jelentetett meg a kiadó egész mű-

ködése során: 1925-ben az akkor Párizsban élő emigráns Alekszandr Kuprin három, még 1917 
előtti művét, amelyek egyike pl. a prostituáltak világába vezetett el. 

41 Ez is erős túlzás volt. Rejtő valójában jól keresett a Novánál, s folyamatos pénztelenségéről 
saját maga tehetett. Lásd erről: BÁLINT Gábor: Rejtő Jenő és a Nova kalandos regényei. = MKsz 
2005. 2. sz. 208–210. 

42 Literatura 1938. januárius 1. 7.  



 Közlemények 511 

Ksz2010-4-04.doc [M. Könyvsz. 2010/4.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:40:00 [511] 

Aligha tévedünk, ha megállapítjuk, hogy ellenszenve a Nova iránt innen eredeztethető.43 Idézésre 

méltó a cikk utolsó mondata, hiszen nyilván az egész ezért íródott: „… ennyi is elegendő, hogy az 

olvasó fogalmat alkothasson magának… arról a garázdálkodásról, melyet még a felszabadulás óta 

is folytat és a jelek szerint ezután is folytatni óhajt az irodalomban: ennek meggátlására ezennel 

felhívjuk a cégre az illetékesek figyelmét”. 

Hogy a Nova korábbi sikeres írói az új világba nehezen férnek bele,44 azt egy korábbi epizód is 

mutatja. Nem tudok más ilyen esetről, hogy egy szerzőnek egy másik író könyvének fülszöveg-

ében kell mentegetőznie a korábban annál a kiadónál megjelent regénye miatt… Török Rezsővel 

ez történt. Sajnos nem tudni, hogy pontosan mi volt a kiváltó oka a „nyílt levélnek”, amelyben 

többek között ezt írja: 

„Őszintén és röstelkedve látom be, hogy Mister Egyenes itthon nősül című köny-
vem főalakja egyáltalán nem mondható oly követésre méltó jellemnek, akiért más, 
serdültebb regényírók érdemesnek találják a tollukat koptatni. Munkaellenes ameri-
kai kósza ez a mister Egyenes, a léhűtés világbajnoka, csavargó senki, otromba álfi-
lozófus. Komolyan égnek mered az ember erkölcsi érzése, hallván botrányos nézeteit 
a becsületes munkáról, a dolgozókról, a hitről, a szerelemről, a pénzről … Valóban 
csak azért mesélem el a szélhámosságait, hogy megmutassam: mily jól élnek az 
akasztófáravaló dologkerülők, akik keveset esznek, inkább lenézik a kényelmet és ele- 
ganciát, mint hogy tisztességes dolgozóként véres verejtékükkel keressék meg a min- 
dennapi … kenyérre valót.”45 

Fentebb idézett levelében Barát Endre egyébként Törököt is említi. Szerinte ő az „akinek sikerült 

meghonosítania nálunk a szimpatikus és kedélyes jampecek, a boldogságba és jólétbe prostitúció 

révén beérkezett formás házmesterlánykák, a jólfésült naplopók »irodalmi« típusait”.46 Ma újraol-

vasva Török Rezső regényeit, megállapíthatjuk, hogy ő pusztán jó humorú, romantikus bestselle-

reket írt… 

Természetesen a korabeli irodalomkritika – amely politikai szempontból egyre hivatalosabbá 

vált – is szóvá tette a Novánál megjelent nyugati bestsellereket. A Csillag pl. Louis Bromfield 

Colorado című regényéről írja, hogy társadalomkritikája alig van, s az is teljesen téves, hiszen 

óvakodik attól, hogy megsértse az „imperializmus érdekeit”.47 A Fórum című lapban Lutter Tibor 

pedig Sinclair Lewis két regényét elemzi, és leszögezi, hogy az Elmer Gantry társadalomkritiká-

jának az a hibája, hogy „kilátástalan”, az író „egyetlen lépést sem tesz valamilyen megoldási le- 

 

 

 
43 A támadó hangvétel egyébként nem idegen az Irodalmi Szemlétől, pl. a Nováról szóló cikk 

mellett egy másik írás G. Dénes Györgyöt, a dalszövegírót támadja, de maga Barát írt cikket 
ugyanitt „Irodalmi élősködők” címmel egy „állítólagos íróról” is. 

44 A korábbi nagy hármasból, a „tipikus Nova-regények” írói közül már csak Török volt aktív: 
Aszlányi Károly még a háború előtt meghalt, Vaszary Gábor pedig 1947-ben elhagyta az országot, s 
regényt már évek óta nem írt. 

45 Török Rezső levele a nyájas olvasóhoz. Fülszöveg in: SINCLAIR, Upton: A sárkány fogai. 
Bp. 1946. 

46 Az ötvenes években Török Rezső könyvei sem jelenhettek meg nálunk, pedig egy visszaem-
lékezés szerint (ÚJVÁRY Sándor: „Magasfeszültség!!”. München, 1983. 21.) személyesen ment el 
ez ügyben Non Györgyhöz, a népművelési miniszter akkori helyetteséhez. Új művei majd csak 
1963-ban jelennek meg: Az elúszott sziget című ifjúsági sci-fi regénye, illetve a Félmázsa arany 
című vidám kisregénye a Ludas Matyi hasábjain. 

47 KESZI Imre: A giccs politikája. = Csillag 1949. 1. sz. 53–57. 
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hetőség felé”, hanem „mindvégig osztálya keretein belül marad.” Ugyanígy a Kingsblood Royal 

című regényben – bár Lewis már rájön, hogy a megoldás felé csak a harc vezet – „nem látja vilá-

gosan a kérdés összes osztályvonatkozásait”.48 

Említsük meg még a Diárium egy évvel korábbi cikkét, amelyben a kiadó nevének említése 

nélkül ütöttek egyet a Nován: a könyvesboltban finnyásan válogató átlagolvasó ellenszenvesre 

formált alakja közönnyel, bizalmatlanul tekint a magyar szerzők könyveire, inkább megveszi a új 

Lanny Budd-könyvet háromszoros árért, „Sohasem lesz már vége ennek a regénymonstrumnak” 

felkiáltással, majd kiválogat még 4–5 könyvet, köztük pl. Bromfieldet… „Szerencsére a könyvvá-

sárlónak ez a típusa ma már szórványos, kivesző fajta” – teszi hozzá a cikkíró.49 

1949. szeptember 29-én megjelent a Magyar Közlönyben egy minisztertanácsi rendelet az 

„egyes vállalatok felszámolásának szabályozása tárgyában”. E rendelet egyik pontja szerint az il-

letékes miniszter bármikor utasítást adhat a vállalat felszámolására, ha a vállalat viszonyaiban 

„fontos ok van a felszámolás elrendelésére”. Abban a korban ez elégségesnek számított, nem is 

volt szükség részletesebb indoklásra: a nemrégiben alakult Könyvterjesztő Nemzeti Vállalatnak 

ugyanis könyvesboltokra volt szüksége.50 

Az államosítással megbízott néhány személy hamarosan megjelent a Nova irodájában, a „Sztá- 

lin út” 32 alatt, és közölték, hogy a Népművelési Minisztérium rendeletére a Pénzintézeti Központ 

lefoglalja a kiadóvállalatot. Felszólították Müller Pált, a tulajdonost (aki egyébként, mint fentebb 

láttuk, tagja volt a kommunista pártnak), hogy adja át a kulcsokat, hagyja el a helyiséget, utasítsa 

az alkalmazottakat, hogy ők is távozzanak el, de a személyes holmijaikon kívül semmit sem vi-

hetnek magukkal. Mindezek elvégzésére öt percet adtak. A felszámolás lebonyolításához átvették 

a cég gazdasági-pénzügyi iratait, ezeket azonban később minden bizonnyal bezúzták.51 

Így az egész kiadó állami tulajdonba került, ami egyet jelentett a felszámolással. De Müllerék 

talán bíztak abban, hogy a megszűnés csak időleges (hiszen korábban a nyilasok általi bezárás is az 

volt), ugyanis egy elfalazott raktárrészben elrejtettek néhány értékesnek tartott dolgot, pl. Sinclair 

említett Lanny Budd sorozatának addigi utolsó, nálunk már meg nem jelent kötetének magyarra 

fordított teljes kéziratát. De az államosítók megtalálták a rejtekhelyet.52 

Még egy hivatalos aktus volt hátra a kiadó életében. December 2-án a Corvina 1949. évi 48. szá- 

mában egy rövid hivatalos hír jelent meg, amelyben bejelentették, hogy a Nova Irodalmi Intézet 

államosítás folytán kilép a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Szövetségéből. 

 A kiadó tehát megszűnt, de a kiadványai továbbra is ott voltak a könyvespolcokon. Az üzletek 

polcain természetesen már nem, hiszen a könyvesboltok államosításakor a „selejtkönyveket” be-

gyűjtötték és elszállították. Nem feledkeztek el a könyvtárak polcairól sem: 1950 márciusában fü-

zeteket adott ki a kulturális minisztérium, amely azokat az írókat és műveket tartalmazta, amelye-

ket az új rendszer károsnak nyilvánított. Sok esetben elég volt, hogy az előszó tartalmazott 

bizonyos kitételt, amely miatt rányomták ezt a minősítést.53 A selejtlista nevei között olvashatjuk 

 

 
48 LUTTER Tibor: Sinclair Lewis és az amerikai élet. = Fórum 1949. 3. sz. 250. 
49 B. E.: Gondolatok a könyvesboltban. = Diárium 1948. 3. sz. 92. 
50 VARGA Sándor: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem, 1945–1957. Bp. 1985. 155. 
51 A procedúra menetét így írja le CSERÉPFALVI Imre: Egy könyvkiadó visszaemlékezései 1945–

1963. Bp. 1988. 80. 
52 VARGA Sándor: Visszaemlékező: Várhelyi Tamás. = A Könyv 1988. 3. sz. 133. Várhelyi ekkor 

a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat, illetve az ebből kivált Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat 
boltosztályának egyik vezetője volt. Elmondása szerint az Uj Idők boltjában is találtak ilyen elfa-
lazott raktárrészt. 

53 A selejtlista-botrányról lásd: VARGA: i. m. 1985. (50. jegyzet) 237–251. 
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Rejtő Jenőt, Erich Kästnert, Aszlányi Károlyt stb., de ott volt több Upton Sinclair-könyv is, vala- 

mint Török Rezső és Vaszary Gábor munkái. Ez utóbbi könyveket állítólag sikerült külföldre el- 

adni.54 Hasonló volt a helyzet pl. Zweig és Wasserman műveivel is: Rácz Zoltán a Kultúra Külke-

reskedelmi Vállalat egyik vezetője javaslatot adott be a Népművelési Minisztériumba, hogy eze-

ket a könyveket ne zúzzák be, mert ők exportálni tudják a legtöbbjét. Bár a javaslatot elfogadták, 

a könyveket mégis bezúzták…55 

Az államhatalom, vagy ha úgy tetszik: a politika, öt év után – természetesen több más kiadóval 

egyetemben – újra megszüntette a Nova Irodalmi Intézetet, s ezúttal véglegesen. Öt év után ismét 

károsnak tartott könyveket zúztak be, s ezek között bőséges számban ott voltak a Nova kiadvá-

nyai is. 
BÁLINT GÁBOR 

 

 
54 A Könyvterjesztő Vállalat egyik lektorának leveléből idéz: BENAMY Sándor: VII. Izétől szent 

József Attiláig. Bp. 1980. 165. 
55 VARGA Sándor: Visszaemlékező: Rácz Zoltán. = A Könyv 1989. 1. sz. 91–92. 
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re / szerk. BÁNYAI Réka, SPIELMANN-SEBESTYÉN Mihály. Maros-

vásárhely: Teleki Téka Alapítvány, 2009. 462 p. ill. 

„Látjátok feleim…” = „Látjátok feleim…”. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. szá- 

zad elejéig. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. 

október 29–2010. február 28. Kiállítási katalógus / szerk. MADAS 

Edit. Bp.: OSzK, 2009. 400 p. ill. 

Magistrae discipuli… = Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére / szerk. 

NEMERKÉNYI Előd. Bp.: Argumentum–OSzK–MTA Irodtud. Int.–

MOKKA-R Egyes., 2009. 360 p. ill. (A Magyar Könyvszemle és 

a MOKKA-R Egyesület füzetei; 2.) 

Matthias Corvin, les biblio-

thèques princières… 

= Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l’État 

moderne / publiè par Jean-François MAILLARD, István MONOK, 

Donatella NEBBIAI; avec le concours de Edit MADAS, Luigi Alberto 

SANCHI et Edina ZSUPÁN. Bp.: OSzK, 2009. 340 p. ill. (Supp-

lementum Corvinianum; 2.) 

A minta fordul egyet… = ANGYALOSI Gergely: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, 

kritikák. Bp.: Kijárat, 2009. 276 p. 

Nyugat népe… = Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról / a szövegeket 

gond. SÁRKÖZI Éva. Bp.: PIM, 2009. 439 p., 8 t. ill. 

Szolgálatomat ajánlom… = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Huma-

nizmus és gratuláció / szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit. 

Bp: Balassi–MTA ITI, 2009. 522 p. ill. 

Általános és összefoglaló munkák, elvi 
kérdések 

BAJÁKI Rita: Javaslat az 1800 előtti katolikus 
imádságoskönyvek feldolgozására = Lelki-
ségtörténeti számvetés / szerk. SZELESTEI N. 
László. Piliscsaba: PPKE BTK, 2008. 91–96. 

BÉKÉSI Sándor: A könyv mint templomhelyet-
tesítő toposz a reformátoroknál = Szentírás, 
hagyomány, reformáció. Teológia- és egy-
háztörténeti tanulmányok / szerk. F. ROMHÁ-
NYI Beatrix és KENDEFFY Gábor. Bp.: Gon-
dolat, 2009. 92–106. 

BÉNYEI Miklós: Művelődési törekvések az er-
délyi reformországgyűléseken, 1834–1848. 
Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány, 2008. 
270 p. (Erdély-történeti könyvek; 7.) 

CSORBA Csaba: Bél Mátyás emlékezete = Hon-
ismeret (37.) 2009. 5. 45–56. 

DEÉ NAGY Anikó: Mátyus István doktor, a guten- 
bergi örökség marosszéki sáfára = A gyógyítás 
múltjából. Emlékkönyv Spielmann József or- 
vostörténész születésének 90-ik évforduló- 
 
 

jára / szerk. SPIELMANN Mihály. Marosvá-
sárhely: Mentor, 2008. 43–66. 

 Mell.: a nyomdaműhely 1804. okt. 4-én ké-
szült leltára 

EMŐDI András: A váradi és a szatmári római 
katolikus püspökség régi könyvállományá-
nak összegyűjtése, rendezése és feldolgo- 
zása, 1998–2008 = KF (19.) 2009. 2. 188–
199. 

ETÉNYI Nóra, G.: Pamflet és politika. A hatal-
mi egyensúly és Magyarország a 17. száza-
di német propagandában. Bp.: L’Harmattan, 
2009. 432 p. ill. 

FEHÉR Katalin: Népfelvilágosító törekvések Ma- 
gyarországon, 1777–1849. Bp.; Piliscsaba: 
Mati, 2009. 253 p. (Magyar tudománytör-
téneti szemle könyvtára; 82.) 

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyvtár 
gyűjteményes kincsei és történetük / szerk. 
BOKA László, FERENCZYNÉ WENDELIN Lídia. 
Bp.: Kossuth–OSzK, 2009. 231 p. ill. 

HUDI József: Könyv és társadalom. Könyvkul-
túra és művelődés a XVIII–XIX. századi 
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Veszprém megyében. Bp.: OSzK–Gondo- 
lat, 2009. 276 p. ill. (Nemzeti téka) 

KONCZ Pál: A reneszánsz könyvkultúra emlékei 
Veszprémben és környékén = Veszprém re- 
neszánsza, 2008 / szerk. KILIÁN László, RAI- 
NER Pál. Veszprém: Műv. Háza–Veszprém 
M. Múz. Ig., 2008. 107–120. ill. 

MACZÁK Ibolya: A prédikációk szerepe és je-
lentősége a lelkiségtörténeti kutatásokban = 
Lelkiségtörténeti számvetés / szerk. SZELES-
TEI N. László. Piliscsaba: PPKE BTK, 2008. 
63–89.  
Függ.: a Magyarországon nyomtatott pré-
dikációk a kezdetektől 1655-ig 

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor 
és kora újkor / főszerk. KŐSZEGHY Péter; 
szerk. TAMÁS Zsuzsanna. Bp.: Balassi, 2003– 
9., Pálffy–rénes forint. 2009. 496 p. ill. 

MIKÓ Árpád: A reneszánsz Magyarországon. 
Bp.: Corvina, 2009. 204 p. ill. (Stílusok – 
korszakok)  
A fejezeteken belül a könyvtártörténeti és 
könyvművészeti vonatkozásokkal 

MONOK István: Református könyvgyűjtők, re-
formátus gyűjtemények a kora újkori Magyar- 
országon = Kálvin hagyománya. Református 
kulturális örökség a Duna mentén. Budapesti 
Történeti Múzeum. 2009. október 30–2010. 
február 15. Kiállítási katalógus / szerk. FAR- 
BAKY Péter, KISS Réka. Bp: BTM–Duna-
melléki Reform. Egyházker., 2009. 42–46. 
ill. 

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Megkésett recen-
zió és tudománytörténeti kalandozás. Mar-
tin Schrettinger: Versuch eines vollständigen 
Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft, 1808–
1829 = KKK (18.) 2009. 5. 35–44. ill. 

SARBAK Gábor: Könyvkultúra = A pécsi egy-
házmegye története. Pécs: Fény Kft., 2009–. 
1., A középkor évszázadai, 1009–1543 / szerk. 
FEDELES Tamás, SARBAK Gábor, SÜMEGI Jó- 
zsef. 2009. 573–585. ill. 

SZABÓ Miklós: Erdélyiek külföldi egyetemjá-
rása a XII–XX. században: 1177/1183–1918 
= Emlékkönyv Benkő Samu születésének 
nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár: EME, 
2008. 315–321. 

TANTALICS Béla: A Bánffy család szellemi ha-
gyatéka / ajánlás MONOK István. Lenti: Lenti 
Honism. Egyes., 2009. 283 p. ill. 

 
 

VÁSÁRHELYI Judit, P.: Szenci Molnár Albert 
dokumentumok = Szél-járás (2.) 2009. 1. 31–
38. ill. 

VERÓK Attila: Erdélyi könyves emlékek Hal-
léban az 1800 előtti időszakból = Könyvek 
által a világ… 427–450. 

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok 

A catalogue of the Tibetan manuscripts and 
block prints in the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences / by Gergely OROSZ. 
Bp.: Libr. of the HAS, 2008–2009. (Oriental 
manuscripts in the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences; 3.)  
Vol. 1. 2008. XV, 752 p.  
Vol. 2. 2009. 891 p. 

Deé Nagy Anikó munkáinak jegyzéke = Köny-
vek által a világ… 459–462. 

Dunakeszi sajtóbibliográfiája, 1912–2008 / ösz- 
szeáll. LŐRINCZ Róbert. Dunakeszi: Kölcsey 
F. Vár. Kvt., 2009. 153 p. (Lapok Dunakeszi 
múltjából) 

Az egykori nagyenyedi Minorita Rendház könyv- 
tárának régi állománya. Katalógus = Altbü- 
cherbestand der Bibliothek des ehemaligen 
Minoritenklosters in Strassburg am Mieresch. 
Katalog = Fondul de carte veche al fostei 
Mănăstiri Minorite din Aiud. Catalog / ösz- 
szeáll. RÁCZ Emese. Bp.: OSzK; Cluj Na- 
poca: Biblioteca Centrală Univ. „Lucian Bla- 
ga”, 2009. LXI, 303 p. (A Kárpát-medence 
magyar könyvtárainak régi könyvei; 3.) 

HEGYKÖZI Ilona – KOLLÁR Mária: A magyar 
nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti 
szakirodalom 2008-ban = MKsz (125.) 2009. 
4. 517–532. 

Herbáriumok. Kiállítás az ELTE Egyetemi 
Könyvtár botanikai kézirataiból és nyomtat-
ványaiból. 2009. március 16–május 30. / 
rend. KNAPP Éva. Bp.: Egy. Kvt., 2009. 31 p., 
16 t. ill. (Kiállítások az ELTE Egyetemi 
Könyvtárban; 4.) 

Die Hungarica Sammlung der Frankeschen Stif-
tungen zu Halle. Halle: Verl. der Francke-
schen Stiftungen, Tübingen: Niemeyer, 1999– 
Historische Karten und Ansichten / hrsg. 
Brigitte KLOSTERBERG, István MONOK; bearb. 
László PÁSZTI, Attila VERÓK. 2009. 103 p. 
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ill. (Kataloge der Franckeschen Stiftungen; 
22.) 

Kálvin emlékév 2009, Sárospatak / szövegek 
JÓSVAINÉ DANKÓ Katalin et al. Sárospatak: 
MNM Rákóczi Múz.–SRK Tud. Gyűjt., 2009. 
71 p. ill.  
A Sárospataki Református Kollégium Gyűj-
teményében található Kálvin kiadások és 
a hazai Kálvin recepciót bemutató művek: 
35–60. 

Kálvin hagyománya. A református kulturális 
örökség a Duna mentén. Budapesti Történeti 
Múzeum, 2009. október 30–2010. február 15. 
Kiállítási katalógus = Calvin’s legacy. The 
cultural heritage of Calvinism along the Da-
nube. Exhibition catalogue of Budapest His-
tory Museum / szerk. FARBAKY Péter, KISS 
Réka. Bp.: BTM–Dunamelléki Reform. Egy- 
házker., 2009. 472 p. ill. 

A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi 
állománya. Katalógus = Altbücherbestand 
der Bibliothek des Franziskanerklosters in 
Kaplau. Katalog = Fondul de carte veche al 
Mănăstiri Franciscani din Căpleni. Catalog / 
összeáll. MAGYAR Árpád, ZVARA Edina; 
szerk. MONOK István. Bp.: OSzK, 2009. 
XXXVII, 559 p. (A Kárpát-medence ma-
gyar könyvtárainak régi könyvei; 4.) 

„Látjátok feleim…”. Magyar nyelvemlékek 
a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. 
október 29–2010. február 28. Kiállítási kata- 
lógus / szerk. MADAS Edit. Bp.: OSzK, 2009. 
400 p. ill. 

Madas Edit megjelent művei: 1976–2008 / ösz- 
szeállította BIBOR Máté János = Magistrae 
discipuli… 341–360. 

Magyarországi magánkönyvtárak. Bp.: MTAK, 
1986–  
A 4. kötetet közread. az OSzK  
4., 1552–1740 / sajtó alá rend. BAJÁKI Rita 
et al.; szerk., előszó MONOK István; mutató 
ZVARA Edina. 2009. XV, 429 p. (Adattár 
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez; 13/4.) 

MUCKENHAUPT Erzsébet: A Csíki Székely Mú- 
zeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. Csíksze-
reda: Csíki Székely Múzeum, 2009–  
1. köt. 1498–1710. Katalógus (CsSzM RMK-
Kat). 2009. 214, 2 p. 16 t. ill. (A Csíki 
Székely Múzeum gyűjteményei; 1.) 

 
 

A Podmaniczky–Vigyázó család és a Magyar 
Tudományos Akadémia / a kiállítást rend. 
és a katalógust szerk. PAPP Gábor György. 
Bp.: MTA Művtört. Kutint., 2008. 51 p. ill. 

Protestáns intézményi könyvtárak Magyaror-
szágon, 1530–1750. Jegyzékszerű források / 
sajtó alá rend. OLÁH Róbert; szerk. MONOK 
István, SZÉKELY Júlia. Bp.: OSzK, 2009. XIX, 
403 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szel-
lemi mozgalmaink történetéhez; 19/2.) 

RÁKÓCZY Rozália: 1956-os röplapok annotált 
bibliográfiája. 6. rész = Hadtörténelmi köz-
lemények (122.) 2009. 4. 1223–1273. 

RÁKÓCZY Rozália: „Nyomatik a csíksomlyói zár- 
da betűivel” = Acta siculica 2008. 355–367. 

SURÁNYI Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyv- 
tár könyvritkaságai. Válogatás a 11–19. szá- 
zadokban megjelent kéziratos és nyomtatott 
művek közül. Eger: EKF Líceum K., 2009. 
297 p. ill. 

Új magyar Athenas. Válogatás az Alexandra 
Antikvárium kincseiből / szerk. GRÉCZI Emő-
ke, KISS Ferenc. Bp.: Alexandra Antikvá- 
rium, 2008. 499, 2 p. ill. + DVD 

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások 

DOMOKOS Mariann: Szerző jogi kérdések 19. szá- 
zadi folklórszövegek kapcsán = Jogi néprajz 
– jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtu-
dományok, a néprajztudományok és a tör- 
ténettudományok köréből / szerk. MEZEY 
Barna, NAGY Janka Teodóra. Bp.: ELTE 
Eötvös, 2009. 228–263.  
A népköltészet publikálására vonatkozó el-
ső jogi reflexiók Magyarországon 

KOLTAY András: A szólás- és sajtószabadság 
kezdetei Magyarországon = Sapienti iniuria 
non potest fieri. Ünnepi tanulmányok Zlinsz-
ky János tiszteletére / szerk. HORVÁTH Attila, 
KOLTAY András, MÁTHÉ Gábor. Bp.: Gon-
dolat, 2009. 167–200. 

MÁTHÉ Gábor: A sajtóesküdtszéki eljárás sza-
bályozása. 1848. év – a dualizmus első pe-
riódusa = Studia in honorem Árpád Erdei / 
szerk. DOBROCSI Szilvia. Bp.: KRE ÁJK, 
2009. 87–96. 

TÉGLÁS János: Az Erato első kiadásának törté-
nete. A születéstől az elkobzásig = Közelí-
tések. Babits Mihály életművéről születésé- 
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nek 125. évfordulóján / szerk. NÉDLI Balázs, 
PIENTÁK Attila, SIPOS Lajos. Szombathely: 
Savaria Univ. Press, 2008. 315–332. 

Könyvtörténet 

Kéziratosság, kódexek 

BOÉR Hunor: Adatok az Apor-kódex és a Cse-
reyné-kódex kutatástörténetéhez = Erdély 
reneszánsza… 2. köt. 267–285. 

BORECZKY Anna: Apollonius és Berwelpus. Egy 
későantik regény az Ottó-korban. Az OSzK 
Cod. Lat. 4.-es töredéke = Magistrae disci-
puli… 25–49. ill. 

Chronica regum et imperatorum. Eine lateinische 
Übersetzung der „Kaiserchronik” (Cod. Lat. 
519 der Széchényi-Nationalbibliothek) / hrsg. 
von András VÍZKELETY. Debrecini: Societas 
Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 
2009. 66 p.  
A Classica, mediaevalia, neolatina című idő- 
szaki kiadvány 4. kötete (2009) 

ERDŐ Péter: Hostiensis Lecturájának és Káldi 
György bibliafordításának esztergomi kéz-
irat-töredékei = Magyar Sion (2.) 2008. 1. 
104–110. 

L’Europe en réseaux: contributions à l’histoire 
de la culture écrite 1650–1918 / ed. par Fré- 
déric BARBIER et al. Leipzig: Leipziger Uni- 
versitätsverl., 2005–  
6., „Ars longa, vita academica brevis”. Stu-
dien zur Stammbuchpraxis des 16–18. Jahr- 
hunderts / hrsg. von Klára BERZEVICZY und 
Péter LŐKÖS; Mitarb. Zsófia HORNYÁK. 2009. 
198 p. ill. 

FEKETE Csaba: Graduálmásolás vagy graduál-
szerkesztés? = Magyar egyházzene (16.) 2008/ 
2009. 4. 461–468. ill.  
Gradual Csepregiense 

FEKETE Csaba: Graduált rendelő levél (1650) 
= Sárospataki füzetek 2009. 2. 75–81. 

HAADER Lea: Arcképtöredékek ómagyar scrip-
torokról = „Látjátok feleim…” 53–78. ill. 

HAZAI György: Egy Vámbéry Ármin által felfe-
dezett magyar történelmi vonatkozású kéz-
irat: a Tárih-i Ungurusz = A kívánt világos-
ság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia / 
összeáll. DOBROVITS Mihály. Dunaszerda-
hely: Lilium Aurum, 2009. 103–119.  
 

Az MTA Könyvtára Vámbéry gyűjtemé-
nyének Török F. 57 jelzetű kéziratáról 

HOFFMANN István: A magyar nyelv hazai szór-
ványemlékei = „Látjátok feleim…” 13–31. ill. 

HORVÁTH László: The Hyperides Corvina = 
Infima aetas Pannonica… 29–59.  
Függ.: The fate of works mentioned by Bras-
sicanus 

KAKUCSKA Mária, H.: Jenei G. István emlék-
könyvéről = MKsz (125.) 2009. 3. 363–364. 

KATONA Tünde – KESERŰ Gizella: Az első ma- 
gyarországi pietista, Simonides és a nyelv-
művelő Masník albumairól = Megújulás és 
megmaradás. Fabiny Tibor-emlékkönyv / 
szerk. KORÁNYI András. Bp.: Luther, 2009. 
146–162. 

KERTÉSZ Balázs: Magyar nyelvemlékek az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban = „Látjátok 
feleim…” 199–209.  
Függ.: az OSzK Magyar Nyelvemlékek gyűj- 
teményének 81 nyelvemléke 

KOVÁCS Andrea: Középkori hangjelzett töre-
dékek Zágrábban = Magyar egyházzene (16.) 
2008/2009. 3. 271–276. ill. 

KÖRMENDY Kinga: A Bakócz-graduale lehet-
séges megrendelője és possessora = MKsz 
(125.) 2009. 2. 212–220. 

KÖRMENDY Kinga: Kinek a tulajdonában volt 
az ún. Bakócz-breviárium? = Magyar Sion 
(3.) 2009. 2. 76–81.  
Az MTA Könyvtára Ráth 1042 jelzetű do-
kumentumáról 

LÁZS Sándor: Martin von Amberg dedikációja 
Nagy Lajos udvari lovagjának, Johannes von 
Scharfenecknek. A Gewissensspiegel kelet-
kezése (1378) és terjedése = MKsz (125.) 
2009. 2. 203–211. 

LÁZS Sándor: A Pozsonyi Kódex írói és mű-
veltségük = Századok (143.) 2009. 2. 467–
486. ill. 

MADAS Edit: La Bibliotheca Corviniana et les 
corvina „authentiques” = Matthias Corvin, 
les bibliothèques princières… 35–78. ill.  
Függ.: Az autentikus Corvinák lelőhelyjegy-
zéke, illetve másolóik jegyzéke 

MONOK István: Kiegészítés a Marsili-hagya- 
ték magyar vonatkozásaihoz = MKsz (125.) 
2009. 1. 88–95. 

NAGY Levente: Luigi Ferdinando Marsili és a bu- 
dai könyvtár(ak) = MKsz (125.) 2009. 1. 
30–46. 
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ÖTVÖS Zsuzsanna: A Janusnak tulajdonított Vo-
cabulárium (ÖNB Suppl. Gr. 45) provenien-
ciája = Aristeia. A Collegium Hungaricum 
Societatis Europaeae Studiosorum Philolo-
giae Classicae IV. országos konferenciáján 
elhangzott előadások. Piliscsaba, 2009. má-
jus 29–30. / szerk. ADORJÁNI Zsolt, JUTAI 
Péter. Bp.: Collegium Hungaricum Societatis 
Europaeae Studiosorum Philologiae Classi-
cae, 2009. 35–40. ill. 

POSTMA, Ferenc: Száműzöttként az Amstel fe- 
délzetén. Nyolc magyar gályarab prédikátor 
bejegyzése Johannes Albertus Zaunschliffer 
albumában = Michiel de Ruyter és Magyar-
ország / szerk., előszó BITSKEY István, PUSZ-
TAI Gábor. Debrecen: DE Néderlandisztika 
Tansz., 2008. 121–141. ill. 

SZABÓ András: Új megfontolások a Fanchali 
Jób-kódexről, avagy a Szép magyar komédia 
másolója = ItK (113.) 2009. Reformációs 
ünnepi különszám a magyar irodalomtörté-
net kálvinista alakjairól, 807–825. ill. 

SZIGETI Jenő: A szombatos imádságoskönyv 
zsoltárfordításai = Keresztény-zsidó teoló-
giai évkönyv. 2008. 321–330.  
Az Andrews University, Berrien Springs MI. 
J. White Library Heritage Room 257768 jel- 
zetű dokumentumáról 

SZÖRÉNYI László: Mátyás király és Silius Itali-
cus = Harmóniára teremtve. Tanulmányok 
Mátyás királyról / SZÖRÉNYI László. Bp.: 
Lucidus, 2009. 97–106. 

TAKÁCS László: Bartholomaeus Fontius and 
his works in the Bibliotheca Corviniana of 
King Matthias = Infima aetas Pannonica… 
294–308. 

TÓTH Péter: A Königsbergi Töredék és Szalag-
jai újabb vizsgálata = „Látjátok feleim…” 
97–121. ill. 

VESZPRÉMY László: A Képes Krónika a nemzet 
könyvtárában = A Képes Krónika könyve / 
VESZPRÉMY László, WEHLI Tünde, HAPÁK 
József. Bp.: Kossuth–OSzK, 2009. 11–36. ill. 

VIZKELETY András: Irodalmak útban a pergamen 
felé = „Látjátok feleim…” 79–96. A Magyar 
Tudományos Akadémián 2004-ben elhang-
zott előadás bővített változata 

ZSUPÁN Edina: Vitéz János leveleskönyve: 
ÖNB, Cod. 431. = Erdély reneszánsza…  
1. köt. 16–24. 

 
 

Nyomda-, nyomdászattörténet 

Több évszázadot érintő munkák 

ECSEDY Judit, V.: Nyomdai cifrák – évszázado-
kon át = Könyvek által a világ… 113–130. ill. 

ECSEDY Judit, V. – SIMON Melinda: Kiadói és 
nyomdászjelvények Magyarországon, 1488– 
1800 = Hungarian printers’ and publishers’ 
devices, 1488–1800. Bp.: OSzK–Balassi, 
2009. 203 p. ill. 

Kiadói és nyomdászjelvények. Szakirodalmi 
szöveggyűjtemény / szerk. SIMON Melinda. 
Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőokt. K., 
2009–  
1. köt. 2009. 236 p. ill. (Habent sua fata li-
belli; 5.) 

SIMON Melinda: Civilizatorikus hitvallás és 
modern heraldika. Az épített környezet sze-
repe a 18–20. századi kiadói és nyomdász-
jelvényekben = Könyvek által a világ… 
329–385. ill. 

SIMON Melinda: Vizuális reklámstratégiák. His-
torizálás 19–20. századi európai és ameri-
kai kiadók jelvényeiben = Bölcsészműhely 
2008. (2009.) 111–127. ill. 

16. század 

BORSA Gedeon: Az első szebeni nyomda tör-
ténetéhez = MKsz (125.) 2009. 3. 357–361. 

SIMON Zsolt: Az első szebeni nyomtatványok 
1525-ből = MKsz (125.) 2009. 1. 1–29. ill. 

16–17. század 

SEEBERGI SASVÁRY Zoltán: A nagyszebeni kézi-
sajtó és kiadványai. 2. bőv., jav. kiad. Bp.: 
Magánkiad., 2009–  
1. köt. Az első 125 év, 1525–1650. 2009. 
2, 49 p. ill. 

17. század 

ECSEDY Judit, V.: Nyomda a keresdi várkastély-
ban, 1684–1690 = MG (53.) 2009. 5. 72–78. 
ill. 
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PERSOVITS József: Misztótfalusi Kis Miklós. 
Bp.: Optima Téka, 2009. 79 p. ill. (Nyom-
dász könyvtár) 

18. század 

ECSEDY Judit, V.: Kézben hordozható katoli-
kus Biblia tervezete a XVIII. századból = 
Biblia Hungarica philologica…185–196. 
ill. 

HEGYI Ádám: Szatmárnémeti Pap István és Bi-
ró Mihály levelei a nagykárolyi nyomda 
ügyében = MKsz (125.) 2009. 3. 368–372. 

SCHMIDT Szonja: Ibrahim Müteferrika szerepe 
a 18. századi oszmán reformokban. Er-Risa- 
letü ’l-Müsema bi-Vesiletü ’t-Tiba ’a. A nyom- 
da szükségessége = MKsz (125.) 2009. 2. 
220–229. 

19. század 

BALOGH János Mátyás: A budapesti tekercses 
hírlapnyomdászat születése = Fons (16.) 2009. 
1. 25–43. 

KŐSZEGFALVI Ferenc: Kísérlet a tömegnyomdá- 
szat megteremtésére Hódmezővásárhelyen 
a 19–20. század fordulóján = A hódmező-
vásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 
2008. 68–73. 

LUPKOVICSNÉ MAJOR Edit: A Jóba nyomda 
történetének kezdetei 1879–1906 = Tanul-
mányok (Kölcsey Ferenc Református Taní-
tóképző Főiskola, Debrecen). 2007–2008. 
(2009.) 56–60. 

NÉMETH Ferenc: Pleitz Ferenc Pál (Franz Paul 
Pleitz) a kulturális emlékezet tükrében = 
Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – 
kulturális emlékezet / szerk. PAPP Richard, 
SZARKA László. Zenta: Vajdasági M. Műv. 
Int., 2008. 569–573. 

TIMKÓ György: Emich Gusztáv nyomdája 1867-
ben = MG (53.) 2009. 6. 73–77. ill. 

Könyvművészet, illusztráció, ex libris 

I. Nemzetközi Ex Libris és Kisgrafika Kiállí-
tás. Debrecen, 2009. Debrecen: Méliusz Ju-
hász P. M. Kvtár és Művel. Közp., 2009. 
36 p. ill. 

BÉKÉSI Sándor: A megtalált gyöngy. Margit na-
varrai királyné verseskötetének kompozíciós 
jelentősége = Reneszánsz kaleidoszkóp. 
A Ráday Gyűjtemény és a Károli Gáspár Re- 
formátus Egyetem 2008. május 7-én rende-
zett konferenciájának előadásai / szerk. BERECZ 

Ágnes, PETRŐCZI Éva. Bp.: Ráday Gyűjt.–
Fekete Sas, 2009. 20–33. ill.  
Tipográfiai és könyvművészeti jellemzők 
ismertetésével 

KAPRONCZAY Katalin: Illusztrátor orvosok Ma- 
gyarországon a 19. században = Tanulmá-
nyok a természettudományok, a technika és 
az orvoslás történetéből. (15.) 2008. Prof. 
Dr. Németh József, a MTESZ Tudomány- 
és Technikatörténeti Bizottsága elnökének 
tiszteletére, 169–174. ill. 

KNAPP Éva – TÜSKÉS Gábor: A halál motívuma 
a magyarországi irodalmi emblematikában 
= ItK (113.) 2009. 2. 131–163. 

KRATOCHWILL Mimi: A szép könyv kultusza. 
A magyar gyermekkönyv-illusztráció törté-
netéből = Art limes (6.) 2009. 1. 41–52. ill. 

OLBERT Mariann: A teoretikus Vignola. Vignola 
első traktusának, a Regola első kiadásának 
címlapillusztrációiról = Omnis creatura sig-
nificans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. 
születésnapjára. Essays in honour of Mária 
Prokopp / szerk.TÜSKÉS Anna. Bp.: CentrArt 
Egyes., 2009. 177–180. ill. 

SAS Péter: Kós Károly, a könyvművész. Bp.: 
Holnap, 2009. 153 p. ill. 

TEVELYNÉ KULCSÁR Andrea: Albrecht Dürer 
és a könyvművészet. Bp.: Remek-Mű K., 
2008. 97, XIII p. ill. 

TÓVIZI Ágnes: Kódextöredékek Pauer János 
székesfehérvári püspök inkunábulumaiban 
= Művészettörténeti értesítő (58.) 2009. 1. 
17–27. ill. 

WEHLI Tünde: Az Érsekújvári Kódex illusztrá-
ciói. Könyvfestés a margitszigeti dominiká-
nák kolostorában 1530 körül = „Látjátok 
feleim…” 159–172. ill. 

WEHLI Tünde: A Képes Krónika könyvfestészeti 
szempontból = A Képes Krónika könyve / 
VESZPRÉMY László, WEHLI Tünde, HAPÁK 
József. Bp.: Kossuth–OSzK, 2009. 37–194. ill. 

WEHLI Tünde: Köpeny és kard. Szent Márton 
a kódexfestészetben = A Szent Márton-ku-
tatás legújabb eredményei. Konferencia / 
szerk. ZSÁMBÉKY Monika. Szombathely: 
Szombathelyi Képtár, 2009. 64–73. ill. 
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Kisnyomtatványok 

ETÉNYI Nóra, G.: A Rákóczi-szabadságharcra 
vonatkozó röplapok 1703–1705-ből = Re-
dite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter 
emlékére / szerk. KRÁSZ Lilla, OBORNI Te-
réz. Bp: ELTE Eötvös K., 2008. 347–359. 

KISS FARKAS Gábor: A Békaegérharc Bécsben 
a 16. század kezdetén. Jegyzetek a copia ok-
tatásáról = Magistrae discipuli…167–174. 

LUDIKOVÁ, Zuzana: Zsámboky János röplapja 
Miksa magyar királlyá koronázásáról = Szá- 
zadok (143.) 2009. 4. 975–980. ill. 

NÉMETH S. Katalin: Lábjegyzet Gyöngyösi for- 
rásaihoz = Szolgálatomat ajánlom… 285–
287.  
Gyöngyösi István (1629–1704) 

Térképészet 

BAK Borbála: Lázár secretarius térképének ró-
mai másolatai és egy francia metszetkiadó a 
16. századi Rómában = Auxilium historiae. 
Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi 
Iván tiszteletére / szerk. KÖRMENDI Tamás, 
THOROCZKAY Gábor. Bp.: ELTE BTK, 2009. 
35–48. 

KLINGHAMMER István: Lapok a magyar térké-
pészet történetéből = Földrajzi közlemé-
nyek (132.) 2008. 2. 201–212. ill. 

KLINGHAMMER István: A tematikus kartográfia 
kialakulása = Tiszteletkötet dr. Frisnyák 
Sándor professzor 75. születésnapjára / szerk. 
GÁL András, HANUSZ Árpád. Nyíregyháza: 
Nyíregyházi Főisk. Turizmus és Földrajz-
tud. Int.; Szerencs: Bocskai I. Gimn., 2009. 
189–198. 

MÁRTON Mátyás: Lettány Ferenc és glóbuszai 
= GeodKart (61.) 2009. 5. 22–26. ill. 

PLIHÁL Katalin: Magyarország legszebb térké-
pei, 1528–1895. Bp.: Kossuth–OSzK, 2009. 
235, 4 p. + DVD-ROM 

TÖRÖK Enikő: Mikoviny Sámuel Pestet, Budát 
és Óbudát ábrázoló 1742. évi térképe = Bu-
dapest régiségei (41.) 2007. (2008.) 281–
287. ill. 

 
 
 
 
 

Papír 

DIÓSZEGI György Antal: Adalékok Teplic pa-
pírmalom történetéhez. Spillenberg Sámuel 
(1573–1654), az ipartelepítő = MVízjel (7.) 
2009. 13. 15–21. ill. 

EMŐDI András: Csáky Miklós nagyváradi püs-
pök papírmalom-alapítási kísérlete 1743–
1745-ben = Könyvek által a világ… 145–153. 

FARKAS Csilla: Történeti festett papírok = Pa-
píripar (53.) 2009. 5. 35–37. ill. 

PELBÁRT Jenő: Arany János és a vízjelek = 
MVízjel (7.) 2009. 13. 9–14. ill.  
Az OSzK Kézirattárában őrzött dokumen-
tumokról 

PELBÁRT Jenő: Fejezetek a magyar vízjelek szim-
bólumvilágából. Egyházi és vallási jelképek 
a magyar vízjelekben. 4. rész I. = Papíripar 
(53.) 2009. 2. 38–41. ill. 

PELBÁRT Jenő: Százéves az első magyar nyom- 
tatott vízjelkatalógus (1908) = MVízjel (7.) 
2009. 13. 41–42. ill. 

PELBÁRT Jenő: Vízjelek Bolyai Farkas és János 
kiadványaiban = MVízjel (7.) 2009. 12. 27–
36. ill. 

PELBÁRT Jenő – HARASZTHY László: Diósgyőri 
vízjelek az első hengerszitás papírgyári kor- 
szakból, 1880–1890 = MVízjel (7.) 2009. 
13. 5–8. ill. 

PELBÁRT Jenő – SZÉKELY László: Dejte papír-
malom 1747-es vízjele = MVízjel (7.) 2009. 
13. 43–44. ill. 

ZOMBORI Lajos: Magyar gyászjelentés-vízjelek 
= MVízjel (7.) 2009. 13. 23–29. ill. 

Könyvkötés-történet 

KURTA József: Adatok az erdélyi legyeződíszes 
könyvkötések egy csoportjához = Könyvek 
által a világ… 177–198. ill. 

ROZSONDAI Marianne: Bibliai képek, gondolatok 
és reformátorok XVI. századi könyvkötéseken 
= Biblia Hungarica philologica… 17–42. ill. 

ROZSONDAI Marianne: Eredeti kötésben meg-
őrzött nyelvemlékeink = „Látjátok fele-
im…” 173–198. ill. 
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Könyvkereskedelem, -terjesztés 

GRANASZTÓI Olga: „A legkülönbözőbb köny-
veket olvasni”. Francia és német nyelvű szép- 
irodalmi olvasmányok a 18. század végi Ma- 
gyarországon = Sic itur ad astra (20.) 61. 
Találkozások és elválások. Kazinczy Ferenc 
és kora, 2009. 139–153. 

KOVÁCS Ábrahám: Protestáns Biblia- és iratter- 
jesztés kezdetei Magyarországon: 1811–1851. 
A budai Habsburg udvar, a pesti reformáto-
rok és zsidók, és az angol evangélikalizmus 
együttműködése [1–2.] = Református Egy-
ház (61.) 2009. 1. rész: 2. 37–41.; 2. rész: 
3. 63–67. 

PAVERCSIK Ilona: Kolozsvári professzorok könyv- 
rendelései Pesten. Méhes György kapcsolata 
a Weingand-Köpf pesti könyvkereskedéssel 
= Könyvek által a világ… 281–306. 

Kiadástörténet 

Több évszázadot érintő munkák 

BOTTYÁN János: A magyar Biblia évszázadai / 
kieg. és a záró fejezetet írta FEKETE Csa- 
ba. 2. átd. kiad. Bp.: Kálvin, 2009. 258 p. 
ill. 

CSERBIK János – TONHAIZER Tibor: A Biblia 
évszázada. Szentírás-fordítások a reformá-
ció korából. Bp.: BIK Kvk., 2008. 101 p. 
ill. 

ECSEDI Zsuzsa: Magyarországi kottás énekes-
könyvek = Lelkipásztor (Magyarbóly) (84.) 
2009. 2. ksz. 7–13. ill. 

FARKAS Gábor Farkas: A magyar Kopernikusz. 
Rövid áttekintés a Kopernikusz-példányok 
sorsáról a Kárpát-medencében = MKsz (125.) 
2009. 3. 305–322. ill. 

FEKETE Csaba: A genfi zsoltárok elterjedése 
hazánkban = Kálvin időszerűsége… 185– 
242. 

JANKOVICS József – ZVARA Edina: „Sok jámbor 
kévánja, ha e Szent Bibliát magyar nyelven 
láthatnája és olvashatnája”. Magyar nyelvű 
Bibliák a korai újkorban = Iskolakultúra (19.) 
2009. 3/4. 138–147. ill. 

 
 
 
 

15–16. század 

EKLER Péter: Georgii Trapezuntii de partibus 
orationis ex Prisciano compendium. Meg-
jegyzések a szövegközléshez = Magistrae 
discipuli… 89–97.  
Függ.: A Compendium kéziratai; A Com-
pendium nyomtatványai 

16. század 

CZINTOS Emese, G.: Erdélyi széphistória-kia-
dások Heltai Gáspárné nyomdájában = Er-
dély reneszánsza… 2. köt. 253–258. 

SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza: Wesselényi Ferenc 
ismeretlen könyvecskéje 1585-ből. Pótlás 
az RMNy-hez = MKsz (125.) 2009. 3. 361–
362. ill. 

16–17. század 

GYULAI Éva: „Durat et Lucet”— King Matthias 
Corvinus in Emblem Books = Matthias and 
his legacy. Cultural and political encounters 
between East and West / ed. Attila BÁRÁNY, 
Attila GYÖRKÖS. Debrecen: DE Tört. Int., 
2009. 163–186. ill. 

GYULAI Éva: Hunyadi Mátyás emblémái a 16–
17. századi emblémáskönyvekben = Publi-
cationes Universitatis Miskolciensis (14.) 
2009. 2. 41–114. ill. 

GYULAI Éva: „Sua alienaque pignore nutrit”. 
Szapolyai János király impresája = Om- 
nis creatura significans. Tanulmányok Pro- 
kopp Mária 70. születésnapjára. Essays in 
honour of Mária Prokopp / szerk. TÜSKÉS 
Anna. Bp.: CentrArt Egyes., 2009. 369–
374. ill. 

VÁSÁRHELYI Judit, P.: Robert Estienne magyar- 
országi hatása = Biblia Hungarica philolo-
gica… 65–75. ill. 

VÁSÁRHELYI Judit, P.: Szenci Molnár Albert 
Institutio-fordítása = Az keresztyeni religiora 
es igaz hitre valo tanitas / mellyet deakúl irt 
Calvinus Janos …; … magyar nyelvre for-
ditott Molnar Albert, hasznos és bővséges 
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registromockal egyetemben. Fakszimile ki- 
ad. Bp.: Balassi–MTA Irodtud. Int.–OSzK, 
2009. mell. 5–29. 

17. század 

FEKETE Csaba: Adalék a Lilium humilitatis el-
terjedéséhez = Egyháztörténeti szemle (9.) 
2008. 3. 12–21.  
A Sárospataki Református Kollégium könyv- 
tárának R. 128 jelzetű dokumentumáról 

KŐSZEGHY Péter: Lemista töprengések. Balassi 
istenes énekeinek kiadásairól = Szolgálato-
mat ajánlom… 233–236. 

SZABÓ András: Szenci Molnár Albert Kálvin-
fordítása = Kálvin időszerűsége… 243–264. 

17–18. század 

FEKETE Csaba: Milotai Nyilas István Ágendá-
jának változatai = Református Egyház (61.) 
2009. 6. 131–140. ill. 

GILÁNYI Gabriella: 17–18. századi kottás litur- 
gikus könyvek az Esztergomi Hittudományi 
Főiskola Könyvtárában = Magyar Sion (3.) 
2009. 2. 250–261. 

18. század 

SAS Péter: „Belsö Magyar Uttzai Magyar Par-
nassus”. Egy 18. századi ismeretlen nyom-
tatvány a kolozsvári unitárius kollégiumról 
és tanárairól = Szolgálatomat ajánlom… 
336–348. 

SEIDLER, Andrea: Freude und Tücken des Rei-
sens. Die Zips in einer Reisebeschreibung 
des späten 18. Jahrhunderts = Redite ad cor. 
Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére / 
szerk. KRÁSZ Lilla, OBORNI Teréz. Bp.: 
ELTE Eötvös K., 2008. 413–426.  
Az útleírások és közreadásuk általános jel-
lemzőivel 

18–19. század 

BARTÓK István: Adatok Sylvester János Gram-
matica Hungarolatinájának utóéletéhez a 18–
19. század fordulójáról = Margonauták. Írá- 

sok Margócsy István 60. születésnapjára / 
szerk. CSÖRSZ RUMEN István et al.. Bp.: 
rec.iti, 2009. 21–27.  
A Tiszántúli Református Egyházkerület és 
Debreceni Református Kollégium R 586. 
jelzetű kéziratáról (Budai Ézsiás jegyzetei) 

POGÁNYNÉ RÓZSA Gabriella: Molnár János és 
Magyar Könyv-háza = KF (19.) 2009. 1. 37–
49. 

19. század 

DÖRNYEI Sándor: Szinnyei József Repertóriu-
ma és tiszteletdíja = MKsz (125.) 2009. 2. 
245–250. ill. 

FEKETE Csaba: Az 1817-es öszvér énekeskönyv 
= MKsz (125.) 2009. 2. 229–238. ill. 

20. század 

BÁLINT Gábor: Rejtő Jenő utolsó kiadói = 
MKsz (125.) 2009. 4. 475–487. ill. 

GAAL György: Az Erdélyi Tudományos Füze-
tek története és könyvészete = Erdélyi Mú-
zeum (Kolozsvár) (71.) 2009. 3/4. 61–100. 

PETŐVÁRI Ágnes: A 98 éves Püski Sándor élet- 
útja = Havi Magyar Fórum (17.) 2009. 3. 
45–50. 

VERES Pál: A felsőoktatás tankönyvellátási rend- 
szerének összehasonlító intézményi elem-
zése. Bp.: Nemz. Tankvk., 2009. 164 p. 

Sajtótörténet 

Több évszázadot érintő munkák 

AMBRUS Attila: Lapok az erdélyi magyar sajtó 
történetéből = Pro minoritate 2009. tél. 21–
36. 

BUZINKAY Géza: A zsidóság jelenléte a ma-
gyar újságírásban = Hágár országa. A ma-
gyarországi zsidóság – történelem, közösség, 
kultúra / szerk. SZALAI Anna; ford. TAKÁCS 
Zoltán. Bp.: Antall József Alapítvány–Kos-
suth, 2009. 221–226. ill. 

Hírharang, vezércikk, szenzációs riport. Ma-
gyar sajtótörténeti antológia, 1780–1956 / 
szerk., bev., jegyz. BUZINKAY Géza. Bp.: 
Corvina, 2009. 418 p. ill. 
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UJVÁRI Hedvig: Magyaren, Deutsche und Juden. 
Der jüdische Beitrag zum deutschsprachi-
gen Pressewesen in Ungarn = Publicationes 
Universitatis Miskolciensis. (14.) 2009. 3. 
333–338. 

18. század 

DEBRECZENI Attila: Tudományok, literatúra, 
nemzeti karakter. A Mindenes Gyűjtemény 
programja = MKsz (125.) 2009. 3. 323–343. 

SZILÁGYI Márton: Sonnenfels és Bessenyei. Két 
bécsi folyóirat a 18. század második felé-
ben = ItK (40.) 2009. 2. 137–172. 

VISKY István: A magyar református sajtó kez-
detei a 18. században = Mediárium (2.) 2008. 
1/2. 18–32. 

18–19. század 

FÓRIZS Gergely: Kontextusok az Élet és Litera-
túra szerkesztői önértelmezéseihez = Mar-
gonauták. Írások Margócsy István 60. szü-
letésnapjára / szerk. CSÖRSZ RUMEN István 
et al.; kiad. a rec.iti, az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének recenziós portálja. Bp.: 
rec.iti, 2009. 88–102. 

UJVÁRI Hedvig: Abriss der deutschsprachigen 
Presselandschaft in Ungarn im 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts = Az Eszterhá-
zy Károly Főiskola tudományos közleményei 
(7.) 2009. 63–76. 

19. század 

ANGYALOSI Gergely: A magyar irodalmi mo-
dernség kezdetei. A Hét első évtizede = 
A minta fordul egyet… 11–24. 

BEZECZKY Gábor: Az időszaki sajtótermékek 
számának alakulása a 19. századi Magyar-
országon = Szolgálatomat ajánlom… 63–
69. 

BUZINKAY Géza: Szimathy Sebestyén és az új-
ságírás. Az interjú megjelenése a magyar 
sajtóban = Az interjú mint sajtóműfaj és 
módszer. Tudományos konferencia az Esz-
terházy Károly Főiskola Médiatudományi 
Tanszékének rendezésében. 2008. május 16. 
Eger: EKF Líceum K., 2009. 19–24. ill. 

GÁBORI KOVÁCS József: „Írói dicsőséget nem 
kerestem”. (Anonimitás és a szerzői attri-
búció lehetőségei a centralista Pesti Hír-
lapban) = ItK (113.) 2009. 5. 539–574. 

HANSÁGI Ágnes: A mediális környezet hatása 
az elsődleges kanonizációra. A Jókai-regé-
nyek folytatásos közlése a Pesti Naplóban 
(1851–1857) = ItK (40.) 2009. 3. 291–317. 

JÁKI László: Benedek Elek, a Nemzeti Közok-
tatás [!] és a Néptanítók Lapja szerkesztője = 
Elektronikus könyv és nevelés (11.) 2009. 1. 
Nemzeti Iskola (1894) 

KOVÁCS KISS Gyöngy: Az Erdélyi Múzeum 
története és szerepe az erdélyi magyar tu-
dományos életben = Erdélyi Múzeum (Ko-
lozsvár) (71.) 2009. 3/4. 101–113. 

RÉVÉSZ Emese: A sajtókép mint kereskedelmi 
termék – az abszolutizmus kori illusztrált 
folyóiratok példáján = MKsz (125.) 2009. 
4. 409–436. 

SAS Péter: Egy ismeretlen erdélyi lap, a Sö-
vényfalvi Híradó (1898–1899, 1902) = 
MKsz (125.) 2009. 4. 437–445. 

UJVÁRI Hedvig: Tulajdonosváltások és hang-
súlyeltolódások a tulajdonosi szerkezetben 
a Neuer Freier Lloyd (1869–1872) fennál-
lása során = MKsz (125.) 2009. 4. 488–492. 

ZSOLDOS Endre: John Herschel, a Hold és Ma-
gyarország = MKsz (125.) 2009. 2. 189–202. 

19–20. század 

CSILLAG András: A Hungarian in New York. Jo-
seph Pulitzer and the Hungarians = To me-
mory of Sarolta Kretzoi / ed. Lehel VADON. 
Eger: EKF Líceum K., 2009. 119–141. 

KELEVÉZ Ágnes: A Nyugat jubileumi emlékszá-
mainak üzenete = Nyugat népe… 60–73. 

KLESTENITZ Tibor: A magyar katolicizmus és a 
sajtó kérdése a XIX–XX. század fordulóján = 
Fejezetek a tegnap világából…160–178. 

KLESTENITZ Tibor: Prohászka Ottokár sajtószer-
vező tevékenysége = Magyar egyháztörté-
neti vázlatok (21.) 2009. 1/4. 209–226. 

LENGYEL András: A Hét „Innen-onnan” rova-
tának egyik szerzői jeléről = MKsz (125.) 
2009. 4. 492–495. 

MIKLÓS Péter: Száznegyven éves a kecskeméti 
újságírás = Honismeret (37.) 2009. 1. 14–18. 

SZENDI Zoltán: A német nyelvű sajtó Pécsett 
(Fünfkirchen) = Határátlépések. Kulturális 
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terek reprezentációi / szerk. CSÚRI Károly, 
MIHÁLY Csilla, SZABÓ Judit. Bp.: Gondo-
lat, 2009. 170–192. 

20. század 

ABLONCZY Balázs: A Revue d’Histoire Com-
parée: 1943–1948 = Hommage à Kosáry Do-
mokos / szerk. FERCH Magda, ORMOS Mária. 
Bp.: Széchenyi Irod. és Művészeti Akad., 
2009. 30–38. 

ANGYALOSI Gergely: Politika a Nyugatban – 
a Nyugat politikája = A minta fordul egyet… 
39–45. 

ANGYALOSI Gergely: A Szellem indulása = 
A minta fordul egyet… 53–58. 

BALÁZS Eszter: A Magyar Figyelő frontembe-
reinek bírálata és az értelmiségi szolidaritás 
példái a Nyugat íróinál = Nyugat népe… 
163–177. 

BARÁTHI Ottó: 50 év a Palócföld életéből. Egy 
folyóirat Nógrád történelmében. Salgótar-
ján: Balassi B. M. Kvt. és Közművel. Int., 
2008. 120 p. ill. 

BARTUSZ-DOBOSI László: Sajtótörténeti átte-
kintés, különös tekintettel a ciszterci rend 
pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának diáklap-
jaira. 300 éves a magyar sajtó = A Ciszterci 
Rend Magyarországon és Közép-Európában / 
szerk. GUITMAN Barnabás. Piliscsaba: PPKE 
BTK, 2009. 438–453. 

BÍRÓ-BALOGH Tamás: A Hét tulajdonosváltásai 
1918–19-ben = MKsz (125.) 2009. 4. 495–
501. 

CSICSAY Alajos: Magyar pedagóguslapok (Cseh-) 
Szlovákiában = Kisebbségek és népcsopor-
tok Európája / szerk. RUDA Gábor. Pilisvö-
rösvár: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 
2007. 248–259. 

GYÖRGY Béla: Magyar újság a román főváros-
ban. Bukaresti Magyar Hírlap = MKsz (125.) 
2009. 4. 446–455. 

KEREPESZKI Róbert: Az egyetemi bajtársi egye- 
sületek sajtója a Horthy-korszakban = MKsz 
(125.) 2009. 4. 456–474. 

MIKLÓS Péter: Balogh István és a sajtóügyek 
(1944–1945) = Belvedere meridionale (21.) 
2009. 3/4. 53–60. 

MÓZES Huba: Az Erdélyi Helikon és a Nyugat 
= Nyugat népe… 398–404. 

 

POGÁNY György: A főváros folyóirata = Bu-
dapest (32.) 2009. 3. 2–6. ill.  
Budapest (1945–1947) 

RÁCZ János: Az 1956-os forradalom bukása az 
Amerikai Kommunista Párt napilapjában, 
avagy egy újság megszűnésének anatómiája 
= Fejezetek a tegnap világából… 307–332. 
The Daily Worker (New York, 1924–1986, 
napilap) 

RÓZSA Mária: Az Ungarn kultúraközvetítő sze-
repe 1940–1944 = Tömegek és ünnepek. 
A nyilvánosság rítusai a közép-európai mo-
dernségben / szerk. CSÚRI Károly, OROSZ 
Magdolna, SZENDI Zoltán. Bp.: Gondolat, 
2009. 266–274. 

SCHILLER Erzsébet: A kortárs képzőművészet 
megjelenési módjai a korai Nyugatban = 
Nyugat népe… 263–270. 

SONNEVEND Péter: A Népművelés c. folyóirat 
(1906–1918) a modern közkönyvtárakért. 
[2–3.] = KF (19.) 2009. 2. rész: 1911. 1. 
65–80.; 3. rész: 1912–1918. 2. 210–226. 

SZÉCHENYI Ágnes: Jung Ungarn, 1911. Liberális 
reálpolitika és irodalmi modernség. A Nyu-
gat német változata Berlinben = Szolgála-
tomat ajánlom… 375–395. 

SZÉCHENYI Ágnes: Lélegzetvétel. Válasz, 1946–
1949. Bp.: Argumentum, 2009. 300 p. 

SZÉCHENYI Ágnes: A Nyugat német mása. Jung 
Ungarn, Berlin, 1911 = Nyugat népe… 178–
210. 

TAKÁCS Róbert: A sajtóirányítás szervezete 
a Kádár-korszakban = Médiakutató (10.) 
2009. 3. 93–116. ill. 

TÓTH Judit: Az állampárti sajtóstruktúra kiépí-
tése Pest megyében = Tanulmányok Pest 
megye múltjából / szerk. HALÁSZ Csilla, 
TÓTH Judit. Bp.: Pest M. Lvt., 2006–  
3. köt. 2009. 181–204. ill. 

ZEKE Gyula: A Pesti Hírlap „Pesti utca” című 
sorozata és a hozzá csatlakozó szövegek 
szerzőségéről = Budapesti Negyed (16.) 
2008. 4. 11–22. ill. 

Sajtótermékek mint forrásanyagok 

ERDŐDY Gábor: Belgiumi konzervatív katoli-
kus hírlapok a magyarországi változásokról 
= „Ember lenni mindég, minden körülmény-
ben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születés- 
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napja alkalmából / szerk. RADVÁNSZKY Ani-
kó. Piliscsaba: PPKE BTK, 2008. 121–158. 

GLANT Tibor: Média. A New York Times és 
a forradalom emlékezete = Emlékezzünk 
Magyarországra, 1956. Tanulmányok a ma- 
gyar forradalom és szabadságharc amerikai 
emlékezetéről. Bp.: Kiss József Kvk., 2008. 
29–98. 

MANHERCZ Orsolya: Az 1857-es császári uta-
zás sajtója = Fejezetek a tegnap világából… 
56–75. 

MANHERCZ Orsolya: Ferenc József 1857-es ma- 
gyarországi utazása a Times hasábjain = 
MKsz (125.) 2009. 1. 47–65. 

MARCHUT Réka: A magyarországi németek ki-
telepítése a Népszava és a Világ korabeli 
számaiban (1945–1948) = Fejezetek a teg-
nap világából… 280–295. 

PORÁCZKY Rozália: A 19. századi erdélyi ma-
gyar időszaki kiadványok a magyar nemzeti 
kulturális örökség szolgálatában = Erdély 
reneszánsza… 2. köt. 296–309. 

SZŐTS Zoltán: A németkérdés Tolna megye 
központi sajtójában 1945-ben, a fegyver-
szüneti szerződéstől a kitelepítési rendeletig 
= Németek a Kárpát-medencében konferen-
cia anyaga / szerk. NAGY István, KUTNYÁNSZ-
KYNÉ BACSKAI Eszter. Bonyhád: Petőfi S. 
Evangélikus Gimn., 2009. 457–471. 

TAMÁS Ágnes: Magyar nemzeti propaganda – 
élcekben és karikatúrákon = Mozaikok a ma- 
gyar történelemből. Tanulmányok a 19–20. 
századról / szerk. TAMÁS Ágnes. Szeged: 
SZTE Törttud. Doktori Isk., 2009. 11–24. ill. 

Könyvtártörténet 

Több évszázadot érintő munkák 

ARADI Ilona: A Pest Megyei Levéltár könyvtá-
rának története a kezdetektől 1945-ig = Ta- 
nulmányok Pest megyei múltjából / szerk. 
HALÁSZ Csilla, TÓTH Judit. Bp.: Pest M. 
Lvt., 2006–  
3. köt. 2009. 49–75. ill. 

CSEH Krisztina: A kecskeméti piaristák rend-
házi könyvtára a múltban és jelenben. Bal-
lószög: Cseh K., 2009. 106 p. ill. 

FÁBIÁN Borbála: A bajai könyvtár kincsei. Baja: 
Ady E. Városi Kvtár és Műv. Közp., 2009. 
75 p. ill. (Értékeink, érdekességeink) 

Magyar könyvtártörténeti kronológia, 996–2007. 
1–3. / összeáll. GERŐ Gyula; közrem. RÁCZ 
Ágnes. Bp.: OSzK, 2009.  
1. köt. 499 p.  
2. köt. 509–960.  
3. köt. Mutatók. 357 p. 

MONOK István: Kit nevezhetünk könyvtáros-
nak a XVI–XVIII. századi Magyarorszá-
gon? = „Mert a szívnek teljességéből szól 
a száj”. Könyvtártudományi tanulmányok 
Hajdu Géza 80. születésnapjára / szerk. BA- 
RÁTNÉ HAJDU Ágnes. Szeged: SZEK Juhász 
Gyula Felsőokt. K., 2007. 156–164. 

WINKLER Bea – STRICZKY Péter: Az Állatorvos-
tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum 
története, 1787–2000. Bp.: SZIE Állator-
vos-tudományi Kvt., Lvt és Múz., 2009. 89 
p. ill. (A Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum 
kiadványai; 9.) 

15. század 

BARBIER, Frédéric: À propos de Matthias Cor-
vin et de la Corviniana. Le statut et la rôle 
de la bibliothèque en Occident à l’aube de 
la modernité = Matthias Corvin, les biblio-
thèques princières… 25–34. ill. 

Matthias Corvin, les bibliothèques princières 
et la genèse de l’État moderne / publiè par 
Jean-François MAILLARD, István MONOK, 
Donatella NEBBIAI; avec le concours de Edit 
MADAS, Luigi Alberto SANCHI et Edina ZSU-
PÁN. Bp.: OSzK, 2009. 340 p. ill. (Supple-
mentum Corvinianum; 2.) 

MIKÓ Árpád: Un sovrano umanista e la cultu- 
ra classica fra antichità e modernità. Le 
questioni dell’interpretazione politica del- 
la Biblioteca Corviniana = Matthias Cor-
vin, les bibliothèques princières… 275–
285. ill. 

MONOK István: La Bibliotheca Corviniana et 
les imprimés = Matthias Corvin, les biblio-
thèques princières… 161–175. ill. 

SOLYMOSI László: The library of Veszprém 
cathedral and its borrowers in the late midd- 
le ages = Infima aetas Pannonica… 261–
272. 

ZSUPÁN Edina: Bevezető gondolatok a görög 
nyelvű corvinák problémájához = Agora (3.) 
2009. 3. 26–39. 
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ZVARA Edina: Ferencesek könyvhasználata a kö- 
zépkorban = Módszertani közlemények. Ta- 
nítók és tanárok számára (Szeged) (49.) 
2009. 2. 86–91. 

16. század 

REINGRABNER, Gustav: A güssingi kolostor 
könyvtára és a reformáció = Megújulás és 
megmaradás. Fabiny Tibor-emlékkönyv / 
szerk. KORÁNYI András. Bp.: Luther, 2009. 
63–74. 

17. század 

VISKOLCZ Noémi: Peter Lambeck budai utazá-
sa a corvinákért 1666-ban = MKsz (125.) 
2009. 2. 149–188. 

18. század 

BÍRÓ Gyöngyi: A kolozsvári Unitárius Kollé-
gium elfeledett 18. századi diákkönyvtáro-
sai = Könyvek által a világ… 73–90. 

FEKETE Csaba: Jablonski Bibliája: avagy köny-
vészeti által-állatozás = MKsz (125.) 2009. 
1. 95–101. ill. 

HARTVIG Gabriella: Mennyire volt reprezenta-
tív a Klimo Könyvtár angol anyaga? = Ün-
nepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszte-
letére / szerk. KOKOVAI Szabina, POHÁNKA 
Éva. Pécs: PTE Könyvtára, 2009. 117–126. 

HORVÁTHNÉ SIMON Katalin: A Herzan-könyv-
tár. Szombathely: Martinus, 2009. 16 p. ill. 
(A Szombathelyi Egyházmegye kincsei; 1.) 

POHÁNKA Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár ere-
deti épülete = Ünnepi tanulmányok Móró 
Mária Anna tiszteletére / szerk. KOKOVAI 
Szabina, POHÁNKA Éva. Pécs: PTE Könyv-
tára, 2009. 260–272. ill. 

18–19. század 

KOVÁCS-GORBOI György: Tudománytörténeti 
kuriózumok a Teleki Téka gyűjteményéből 
= Könyvek által a világ… 165–175. 

 
 

19. század 

KOLOZS Barnabásné: Veszprémi társaskörök és 
egyletek könyvtárai a 19. században = Veszp-
rémi szemle (11.) 2009. 2. 73–91. 

19–20. század 

KOCSY Anikó: 125 éves a Hírlap- és Folyóirat 
Gyűjtemény = Mercurius 2009. 37–38. ill. 

KOCSY Anikó: Az Országos Hírlapkönyvtár. Meg- 
emlékezés egy hajdanvolt nemzeti intézmény 
alapításának 125. évfordulójára. Bp.: Barna-
földi G. Archívum, 2009. 48 p. 

NAGY Éva: Szombathely közkönyvtárának tör-
ténete 1880 és 1949 között = Savaria (32.) 
2009. 2. 299–308. ill. 

POHÁNKA Éva: Egy jogi „szakkönyvtár” múltja. 
A Pécsi Püspöki Joglyceum Könyvtára = 
A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete, 1833–
1923 / szerk. KAJTÁR István, POHÁNKA Éva. 
Pécs: PTE ÁJK, 2009. 253–276. ill. 

SIPOS Gábor: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
könyvtára, 1859–1950 = KF (19.) 2009. 4. 
710–718. 

SIPOS Gábor: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
könyvtárának története = Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület gyűjteményei / szerk. SIPOS Gábor. 
Kolozsvár: EME, 2009. 11–68. ill. 

TÓTH Viktória: Iskolák és könyvtáraik a Lónyay 
utcában. A Lónyay utca 4/c és 8. szám alatti 
iskolák története 1869-től napjainkig. Bp.: 
Szent-Györgyi A. Ált. Isk. és Gimn., 2009. 
144 p. ill. 

20. század 

BÁNYAI Réka: Egy könyvtár mindennapjai. 
A Teleki Téka élete a 20. század első felé-
ben = Könyvek által a világ… 21–72. ill. 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tör- 
ténete, 1952–2009 / szerk. GUSZMANNÉ NAGY 
Ágnes, TŐZSÉR Istvánné. Eger: Bródy M. és 
Vár. Kvt., 2009. 178, 2 p. ill. 

KATSÁNYI Sándor: A főváros könyvtárának tör- 
ténete. Bp.: FSzEK, 2004–2008. ill.  
2. köt. 1945–1998 / társszerző TÓTH Gyula. 
2008. 526, 16 p. 
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KATSÁNYI Sándor: A könyvtár mint a megre-
gulázott értelmiség menedékhelye. Az 1956-
ot követő évek portrékrónikája = KKK (18.) 
2009. 7. 40–49.  
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról 

KISS Adrien: Egy kétszáz éves könyvtár 20. szá- 
zadi viszontagságai. Az Egri Főegyházme-
gyei Könyvtár története = KF (19.) 2009. 2. 
167–187. ill. 

TÓTH Gyula: A 80 éves Hajdu Géza köszöntése 
= „Mert a szívnek teljességéből szól a száj”. 
Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 
80. születésnapjára / szerk. BARÁTNÉ HAJDU 
Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felső-
okt. K., 2007. 61–77.  
A könyvtártörténetről olvasástörténeti meg- 
közelítésben 

20–21. század 

BOGDÁNDI Zsolt: Az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület jelenlegi kézirattára = Az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület gyűjteményei / szerk. SIPOS 
Gábor. Kolozsvár: EME, 2009. 349–366. ill. 
A jelentősebb hagyatékok és letétek jegy-
zékével 

CSIKÓSNÉ PÉTER Júlia: A Székely Mikó Kollé-
gium könyvgyűjteményei = Emlékkönyv. A 
Székely Mikó Kollégium alapításának 150 
éves jubileumára / szerk. ÁRVAY Katalin, DOB- 
RA Judit. Sepsiszentgyörgy: Charta, 2009. 
32–57. 

Bibliofília, magánkönyvtárak 

Bálint Sándor könyvtára / szerk. ZOMBORI Ist-
ván. Bp.: Metem; Szeged: Móra Múz.–His- 
toria Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 
2009. 290 p. 

BIBOR Máté János: Békési András Magyar Kőnj-
veinek Laistroma = Magistrae discipuli… 
9–17. 

DEÉ NAGY Anikó: Az erdőszentgyörgyi Rhédey 
kastély-könyvtár a XVIII. században = Em- 
lékkönyv Benkő Samu születésének nyolcva- 
nadik évfordulójára. Kolozsvár: EME, 2008. 
39–65.  
Függ.: könyvjegyzék 

Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István le- 
velezése / sajtó alá rend. M. HORVÁTH Má- 

ria. Piliscsaba: PPKE BTK, 2008. 117 p. (Páz- 
mány irodalmi műhely. Források; 6.) 

KIMPIÁN Annamária: Ifjabb Geleji Katona Ist-
ván könyvei a marosvásárhelyi Teleki–Bo-
lyai Könyvtárban = Könyvek által a világ… 
155–164. 

KISS Endre József: Kazinczy Ferenc könyvei 
Sárospatakon = Comenius és Kazinczy szel-
lemében / szerkbiz. FÖLDY Ferenc, KISS Fe-
renc, KOVÁTS Dániel. Sárospatak: M. Come-
nius Társ., 2009. 259–264. ill. 

KISS Endre József: Kazinczy Ferenc könyvei 
Széphalomban és Sárospatakon = Például Ka- 
zinczy. A Magyar Nyelv Éve és Kazinczy 
Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmá- 
ból „Nincs más haza csak az anyanyelv…” 
címmel rendezett konferencia előadásai. Sá-
toraljaújhely–Széphalom, 2009. május 21. / 
szerk. VENYIGÉNÉ MAKRÁNYI Margit. Mis-
kolc: II. Rákóczi F. M. Kvt., 2009. 61–68. 
ill. 

LENGYEL András: Néhány kötet Tömörkény 
könyvtárából = MKsz (125.) 2009. 4. 501–
504. 

OLÁH Róbert: Újtestamentumok ifjabb Köleséri 
Sámuel hagyatékában = MKsz (125.) 2009. 
3. 364–368. ill. 

PÉRCSY András: „Bibliothecában nem lehet ha- 
szontalan könyv”. Erdődy János és Szilassy 
József könyvtárai = Sic itur ad astra (20.) 
61.2009. Találkozások és elválások. Kazin-
czy Ferenc és kora, 155–172. ill. 

SIPOS Gábor: 16. századi kolozsvári könyvgyűj-
tőkről = Erdély reneszánsza… 2. köt. 259–
264. 

SZABÓ G. Zoltán: Kölcsey Ferenc könyvtára és 
olvasmányai. Bp.: OSzK–Gondolat, 2009. 
182 p. ill. (Nemzeti téka) 

ZSUPÁN Edina: Csontosi János szerepe Vitéz 
János könyvtárának rekonstruálásában = MKsz 
(125.) 2009 2. 239–245. 

Olvasástörténet 

ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra: A könyvek és az ol-
vasás szerepe a művelt ember életében 
a 20. század első felében a magyar nyelvű 
illemtankönyvek alapján = KF (19.) 2009. 
1. 51–56. 

ETÉNYI Nóra, G.: Toposzok és újítások a kora 
újkori Magyarországképben a 17. századi né- 
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met nyomtatványok tükrében = Korall (10.) 
2009. 38. 112–139. 

FEITH János: Akik nem engedtek a ’48-ból. 
A Kiskunlacházai 48-as Függetlenségi Olva- 
sókör története. Kiskunlacháza: Önkormány- 
zat, 2009. 320 p. ill.  
Eredeti dokumentumok bevezetővel 

GRANASZTÓI Olga: Francia könyvek magyar 
olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Ma- 
gyarországon, 1770–1810. Bp.: OSzK–Uni-
versitas, 2009. 319 p. ill. (Res libraria; 3.) 

HÖRCSIK Richárd: Kálvin 16. századi magyar-
országi recepciója = Kálvin időszerűsége… 
13–37. 

JUHÁSZ János: Adalékok Lackner Kristóf szel-
lemi műveltségéhez. A Coronae Hungariae 
emblematica descriptio című emblémás ki-
rálytükör forrásainak feltárása = Publicatio-
nes Universitatis Miskolciensis (14.) 2009. 
2. 263–285. ill. 

LÁZS Sándor: A Nyulak szigeti domonkos apá-
cák olvasmányainak korszerűsége = „Látjá-
tok feleim…” 123–141. ill. 

MONOK István: „Ex libris Nicolai Bethlen et 
amicorum”. Az „et amicorum” bejegyzésről 
és a közös könyvhasználatról = Szolgála-
tomat ajánlom… 266–276. 

MONOK István: Lőcse város olvasmányai a XVI–
XVII. században = Könyvek által a világ… 
199–211. ill. 

POGÁNY György: Kazinczy Ferenc és a könyv-
tárak = KKK (18.) 2009. 6. 43–55. 

POGÁNY György: Nézetek a leányok olvasásá- 
ról és olvasmányairól a dualizmus első felé-
ben (1867–1895) = Könyv és nevelés (11.) 
2009. 4. 39–48. 

RÉTFALVI Gábor – PREJCZER Paula: Egy vasi 
olvasóegylet a dualizmus idején. A Tótsági 
Dalárda és Olvasóegylet könyvállománya = 
Vasi honismereti és helytörténeti közlemé-
nyek (35.) 2008. 4. 70–87. 

A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, 
újságírói 

BOKA László: In memoriam Busa Margit (1914–
2009) = Mercurius 2009. 19. 

BUZINKAY Géza: A két Ágai. Porzó és Csicseri 
Bors = Budapesti Negyed (16.) 2008. 2. 272–
286. ill. 

 

CSORBA Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra 
(1916–2008) = A Bihari Múzeum évkönyve 
(12/14.) 2009. 285–290. 

CSUKOVITS Enikő: Jakó Zsigmond: 1916–2008 
= Századok (143.) 2009. 2. 503–505. 

„Élményeim és véleményeim”. Válogatás ve-
rebi Végh Gyula irathagyatékából, 1906–
1951 / vál., jegyz., mutató BAJZIK Zsolt. Szom- 
bathely: Vasi Múzeumbarát Egylet, 2008. 
256 p. ill.  
Végh Gyula legfontosabb publikációnak, va-
lamint az OSzK-ban őrzött kéziratainak jegy- 
zékével 

FANCSALY Éva: In memoriam Györke József: 
1906–1946 = Tanár és tanítvány. Írások Györ- 
ke József és Hajdú Péter tiszteletére, 2002–
2007 / szerk. FANCSALY Éva. Bp.: Dialóg 
Campus; Pécs: PTE BTK, 2009. 9–16.  
Az OSzK egykori főigazgatójának munkás-
ságáról 

JÁKI László: Benedek Elek és az ifjúsági folyó-
irat-kiadás = Könyv és nevelés (11.) 2009. 
2. 57–64. 

KOSZTOLÁNCZY Tibor: A fiatal Osvát Ernő. Bp.: 
Universitas, 2009. 279 p. ill. 

KOVÁCS Béla Lóránt: David Hume mint könyv-
táros = KF (19.) 2009. 1. 57–60. ill. 

KÖVENDI Dénes: Bóday Pál (1921–2009) em-
léke = KF (19.) 2009. 1. 61–64. 

NAGY Anikó: Busa Margit, 1914–2009 = KKK 
(18.) 2009. 5. 45–47. 

POHÁNKA Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár könyv-
tárőrei a 20. században = Egyházi arcélek 
a Pécsi Egyházmegyéből / szerk. FEDELES 
Tamás, KOVÁCS Zoltán, SÜMEGI József. Pécs: 
Fény Kft., 2009. 273–290. 

POHÁNKA Éva: Szentkirályi István élete és mun- 
kássága hagyatéka tükrében = Egyházi arc- 
élek a Pécsi Egyházmegyéből / szerk. FEDE- 
LES Tamás, KOVÁCS Zoltán, SÜMEGI József. 
Pécs: Fény Kft., 2009. 225–272. ill. 

SIPOS Balázs: Bálint György emlékezete. A saj- 
tótörténet-írástól az irodalomtörténet-írásig 
= Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnap- 
jára / szerk. J. NAGY László, VARGA Beáta, 
FERWAGNER Péter Ákos. Szeged: SZTE Új- 
kori Egyetemes Tört. és Mediterrán Tanul- 
mányok Tansz., 2009. 127–133. 

SIPOS Gábor: Szabó Károly (1824–1890) = Hi-
vatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiemelkedő személyiségei / szerk. 
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KOVÁCS KISS Gyöngy. Kolozsvár: EME, 
2009. 445–462. 

SZILÁGYI Judit: A Nyugat geometriája. Szerkesz- 
tők és szerkezetek = Nyugat népe… 31–51. 

TÓTH Gyula: Fél évszázad története és a Ko-
vács Máté-kutatások helyzete, feladatai = 
KF (19.) 2009. 3. 428–444. 

TÓTH Gyula: Kovács Máté útja a könyvtár-
ügybe = KKK (18.) 2009. 8. 46–56. 

WALLESHAUSEN Gyula: Kosáry Domokos, a tu-
dományszervező könyvtárigazgató. Gödöllő: 
SZIE Kosáry D. Kvt. és Lvt., 2009. 59 p. 
ill. 

WEEBER Tibor: Csontosi-emlékkiállítás az OSzK-
ban = MKsz (125.) 2009. 3. 373–380. 

ZAHUCZKY László: 100 éve született Kordos 
László. Miskolc: Miskolci Vár. Kvt., 2009. 
56 p. ill. 

HEGYKÖZI ILONA–KOLLÁR MÁRIA 
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SZEMLE 

Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kom-

munikation in Österreich und Ungarn. Stu-

dien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert. 

Hg. Norbert BACHLEITNER und Andrea SEIDLER. 

Wien, 2007. LIT-Verlag, 298 l. /Finno-Ugrian 

Studies in Austria Bd. 4./ 

A sajtó köztudomásúlag kimeríthetetlen for-

rása minden történeti kutatásnak. A bemutatan-

dó könyv tanulmányai a soknemzetiségű, több-

nyelvű Habsburg-birodalom 18. és 19. századi 

sajtójának egy-egy aspektusát vizsgálják. A kö-

tet írásai két korszakhoz, a 18. század végi késői 

felvilágosodás korához és a 19. század második 

felétől a 20. század első harmadáig terjedő idő-

szakhoz kapcsolódnak. A felvilágosodás a tudás 

terjedése, az ismeretek szinte határok nélküli 

áramlása miatt valódi médiaforradalmi eseményt 

jelentett. Frédéric Barbier a könyvnyomtatás 

feltalálása után a média második forradalmá- 

nak nevezi ezt a korszakot. Az egész folyamat 

természetesen szorosan kapcsolódik a francia 

forradalom következtében létrejött társadalmi 

átalakulásokhoz. A 19. század második fele mé- 

diatörténeti változásainak, s a Habsburg Monar-

chiára ez különösen igaz, szintén forradalmi 

események, az 1848-as polgári forradalmi hul-

lám, a nemzetiségek önállósulási törekvései je-

lentik a kiinduló pontját. A Bach-korszak bénult-

ságából lassan éledező sajtó a század második 

felére sem tudta utolérni a nyugat-európai kapi-

talizmus tömegtermelését. Ez az a kor, amikor 

kialakultak a nagy sajtóvállalatok, kiadók, nem is 

beszélve a technika számos forradalmi újításá-

ról, a gyorssajtó vagy a litográfia feltalálásáról, 

később a fényképezés elterjedéséről. A 20. szá- 

zad hozta magával az Osztrák–Magyar Monar- 

chia felbomlását (a sajtó I. világháborús szere- 

péről itt nem kívánunk szólni), amikor az önálló-

vá vált utódállamok újságírása is önálló, gyakran 

egymástól divergáló életet kezdett élni. 

Az előszóban a sajtótörténeti kutatásokhoz 

alapul szolgáló sajtóbibliográfiákról és történe- 

ti feldolgozásokról olvashatunk. Kiegészítésül 

mindjárt megjegyezném, hogy az általam készí-

tett sajtóbiliográfiának van a politikai újságokat 

feldolgozó második részen kívül a folyóiratokat 

és szaklapokat feltáró, jóval tetemesebb első ré-

sze is, amely a szerkesztők figyelmét valahogy 

elkerülte (Deutschsprachige Presse in Ungarn 

1850–1920. I. Teil: Zeitschriften und Fachblät-

ter. In: Berichte und Forschungen. Jahrbuch des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der 

Deutschen im östlichen Europa. Bd. 9. 2001. 

München, 2001. Oldenbourg Verlag, 7–198.) 

 Andrea Seidler Karl Gottlieb Windisch tudo-

mányszervező tevékenységébe ágyazva vizsgálja 

az általa vezetett Ungrisches Magazin (1782–

1787) tudománytörténeti jelentőségét. A késői 

felvilágosodás korában még megvalósítható volt 

a legkülönfélébb tudományterületek összefogá-

sa, és azok áttekintése egy polihisztor, ráadásul 

autodidakta tudós, Windisch által. Windisch való-

ságos hálót szőtt (bizonyíték erre kiterjedt leve-

lezése) erdélyi, bécsi, német, nyugat-magyaror-

szági és felvidéki tudósok között a célból, hogy 

folyóiratába a legkompetensebb személyeket nyerje 

meg munkatársnak, szerzőnek, hogy azok a tu-

dományos élet legkorszerűbb eredményeiről a leg-

színvonalasabban tudósíthassák az olvasót. 

Pavercsik Ilona két magyarországi német 

nyelvű (a Preßburger Zeitung és az Ungarische 
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Staats- und gelehrte Nachrichten) és két Bécs- 

ben megjelenő magyar nyelvű (Magyar Kurír, 

és a Hadi és Más Nevezetes Történetek/Magyar 

Hírmondó) 18. század végi újságban vizsgál-

ja a könyvhirdetéseket (beleértve a könyváru-

sok hirdetéseit, valamint a megjelenés előtt álló 

művek reklám célú előfizetési felhívásait), és 

számos példán keresztül érzékelteti, milyen fon-

tos szerepet játszottak a politikai újságok a kor 

könyvkereskedelmében. Ezen kívül rámutat a teo- 

lógiai tematika háttérbe szorulására a szakköny- 

vek javára, és a latin nyelvet egyre inkább felváltó 

magyar nyelvű könyvtermés gyarapodására. 

Bernád Ágoston Zénó Johann Seivert, erdé-

lyi tudós lelkész a Karl Gottlieb Windisch szer-

kesztette Ungrisches Magazinban megjelent írá-

sai, valamint Windisch-sel és más tudósokkal 

folytatott levelezése alapján ábrázolja, hogyan 

próbált a kultúra olyan központjaitól mint Bécs, 

Pozsony, vagy Pest-Buda meglehetősen távoli he- 

lyen élő tudós (egyébként az első erdélyi tudós- 

lexikon összeállítója) a tudományos vérkeringésbe 

bekapcsolódni, az új könyvekről tudomást sze-

rezni, kutatásokat végezni, és kutatásainak ered-

ményeit közzétenni. 

Bíró Annamária az 1790 és 1801 között meg- 

jelenő Siebenbürgische Quartalschrift című fo-

lyóiratot teszi vizsgálata tárgyává, abból a szem- 

pontból, hogyan közvetítette az az erdélyi szászok 

felsőbbrendűségi érzését a tudomány (elsősor-

ban a történettudomány és a nyelvtudomány) min- 

den területén, magyar munkatársai nem lévén, 

a kor magyar tudományos eredményeit figyel-

men kívül hagyva. 

Norbert Bachleitner tanulmánya már a kötet 

kronológiailag második részéhez, a 19. század 

második felétől az Osztrák–Magyar Monarchia 

szétesésén jóval túlnyúló, az 1930-as évekkel 

lezáruló időszak sajtójával foglalkozó írásokhoz 

sorolható. Az 1855-ös évet téve meg összeha-

sonlítása alapjául, vizsgálja a bécsi és pest-bu-

dai napi sajtóban a politika és a szórakoztatás 

arányát. Az újságokat mind Bécsben, mind Pest-

Budán három fő típusra osztja, a népszerű, nagy 

olvasóközönséget elérő és ezért olcsóbb lapok 

mellett volt igény a minőségi, drágább, a társa-

dalom felsőbb rétegeit megcélzó periodikumok-

ra, valamint volt egy köztes sáv, amely sem egyik, 

sem másik csoportba nem volt egyértelműen be- 

sorolható. Alapvető különbségként említi meg, 

hogy a magyar sajtó olvasóközönsége és felvevő 

piaca kicsi volt, és a levert szabadságharc után 

a neoabszolutizmus éveiben a sajtónak szinte újjá 

kellett születnie. Ezek után statisztikai adatokkal 

alátámasztva vizsgálja az olvasók rétegeit, a pél- 

dányszám- és áradatokat, valamint elemzi az 

újságok által közvetített szépirodalmat. 

Lipták Dorottya témája szintén összehason-

lító jellegű, a 19. század második fele sajtójának 

Németországban, Csehországban és Magyaror-

szágon nagy népszerűségnek örvendő műfaját, 

az illusztrált, szórakoztatva művelő családi heti-

lap jellemzőit (az enciklopédikus tartalom, köz-

érthetőség, a szöveg és az illusztráció összhang-

ja), hasonlóságaikat és eltéréseiket elemzi. A lap 

prototípusának, az 1853-tól 90 éven keresztül 

létező lipcsei Gartenlaubénak bemutatása után, 

rátér annak szintén nemzeti intézménnyé vált 

magyar megfelelőjére, az 1854-től megjelenő 

Vasárnapi Újságra, majd a némileg késve (1867) 

jelentkező cseh „rokon”-lapra, a Světozorra. 

A hasonló laptípusok vizsgálatának íve átnyúlik 

a 20. századba, egészen a második világhábo- 

rúig; ismertetésre kerül a Kiss József által szer- 

kesztett, a modernizmus meghatározó társadal- 

mi–irodalmi–művészeti közlönye, a nyugatos 

orientációjú A Hét (1890–1924), valamint az 

ennek ellenpontjaként felvállaltan nemzeti kö- 

tődésű, egy korszak polgári családjainak megha- 

tározó hetilapja, a Herczeg Ferenc szerkesztet- 

te Új Idők (1895–1945), és a cseh Zlatá Praha 

(1884–1929). A tanulmány befejező részében 

Lipták Dorottya a családi lapok olvasókkal való 

kapcsolattartásának példáit, (így az előfizetési 

felhívások, a levelezési rovat, jubileumi számok, a 

különböző mellékletek) idézi fel. 

A 19. század második felében a napisajtó, 

a politikai újságok fontos közvetítő szerepet töl- 

töttek be a társadalmi élet, (a politika, a gazdaság 

és a kultúra) résztvevői között, egyfelől döntése-

ket kommunikáltak, másfelől érdekeket és szük-

ségleteket tettek nyilvánossá – szögezi le Gab-

riele Melischek és Josef Seethaler közösen írt 

tanulmányuk bevezetésében. Ekkor nő meg az 
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urbanizációval szoros kapcsolatban az újságok 

helyi érdeklődést kielégítő információátadó sze-
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Alexandra Millner a Die Emancipation című 

igen korai, 1875-ben megjelent és mindössze 

9 számot megért bécsi női lapot választotta té- 
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textusában mutatja be. A nők emancipációját 
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hirdetései általában kis gyártó réteget (gyakran 

egyes személyeket) és kis felvevő piacot repre-
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pontú kutatásokból ad ízelítőt, amelyek sajnos 
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(a Pressburger Zeitung-projekt kivételével) döntő 

többségükben párhuzamosan zajlanak, amit 

Andrea Seidler korábban már többször szóvá 

tett. Kiemelendő a tanulmányok hatalmas jegy-

zetapparátusa, valamint a – több esetben – év- 

tizedes gyűjtőmunkát kitűnően dokumentáló, 

statisztikai adatok, grafikonok, táblázatok köz-

zététele. 

RÓZSA MÁRIA 

Studia Bibliographica Posoniensia. I. (2009.) 

Bratislava, 2009. Univerzitná knižnica v Bra-

tislave, 207 l. 

2006 óta jelenik meg a Pozsonyi Egyetemi 

Könyvtár évkönyve, a tanulmányokat és recen-

ziókat közlő Studia Bibliographica Posoniensia, 

amely online-változatban is olvasható: http:// 

www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_I_2009. 

Profilja interdiszciplináris, de középpontban 

a könyvtörténet, bibliográfia illetve az ehhez kap- 

csolódó kultúrtörténeti területek állnak. Az ed- 

dig megjelent 2007-es kötet a Ján Čaplovič tevé- 

kenységének szentelt tudományos szeminárium 

anyagát közli, a 2008-as szám a Gömör megyei 

orvosi-gyógyszerészeti konferencia történeti és 

könyvtörténeti tematikájú előadásait tartalmaz-

za. A 2009. számot a könyvkultúra történetének, 

kiadói és nyomdai tevékenységeknek, a szerzői 

jog kérdéskörének szentelték a szerkesztők. Az 

itt közölt 13 tanulmány túlnyomó része számot 

tarthat a magyar kutatók és könyvtári szakem-

berek érdeklődésére és figyelmére. 

Michaela Sibylová „A Szlovákia területén 

található nemesi könyvtárak jelenlegi állapota 

és vizsgálata” című tanulmányában számba ve-

szi az egykori nemesi könyvtárak mai helyze-

tét, állományának feldolgozottságát. 1945 után 

mintegy 450 nemesi székhely és 220 könyvtár, 

levéltár semmisült meg, illetve szenvedett je-

lentős veszteséget; majd az államosítás során 

különböző kulturális intézmények felügyelete alá 

kerültek. Peter Sabovnak a Szlovákia történeti 

könyvtárairól szóló kalauza alapján a következő 

főbb nemesi gyűjteményeket említi a szerző: az 

Apponyi kastélyban (Oponice) az 1774-ben gróf 

Apponyi Antal György által alapított 15 ezer kö- 

tetes, 16–20. századi anyagot tartalmazó könyv-

tár; a Zayugróci (Uhrovec) gyűjtemény, amely 

a reformáció korára nyúlik vissza, s a 22 ezer 

kötetes állomány jelenleg a Szlovák Nemzeti 

Könyvtár (SNK) tulajdonába tartozik, online-

katalógusa készülőben van. 

Báró Sennyei (Šenei) Pál és Károly könyv-

tára, melynek korabeli katalógusa nem maradt 

fönn, jelenleg az SNK tulajdonában található; 

Forgách Miklós könyvtára ma szintén az SNK-

hoz tartozik, rekonstruálása az eredeti katalógus 

alapján részben megtörtént és tervezik elektroni-

kus katalógusát is elkészíteni; az Andrássy Lipót 

alapította, ma 14 ezer kötetes könyvtár, amely 

a betléri (Betliar) múzeum felügyelete alá tar-

tozik, tehát eredeti helyszínen található ma is. 

 Megemlítendő még a nagyőri kastélyban 

(Strážky) található Horvát-Stanchich-féle gyűj-

temény, Keglevich János 7500 kötetes gyűjte-

ménye a kistapolcsányi kastélyban (Topolčian-

ky) és az Ostrolúcky család könyvtára, amely 

1980 óta ismét eredeti helyszínen, a szélnyei 

(Sielnica) reneszánsz kastélyban kapott elhelye-

zést. Az 1886-os budapesti statisztikai felmérés 

szerint a mai Szlovákia területén található kb. 

45 magánkönyvtár jelentős része bekerült az 

Országos Széchényi Könyvtár állományába, töb- 

bek közt Thurzó György, Révay Ferenc és az 

Illésházy család könyvtárának darabjai. Ebből 

a közel félszáz nemesi könyvtárból eddig csupán 

hetet dolgoztak fel szakszerűen korabeli kata-

lógus alapján: az Apponyi-, Keglevich-, Pálffy-, 

Andrássy-, Mednyánszky-, Vilček-gyűjteménye- 

ket, és meg kell említeni Forgách Miklós (1731–

1795) kb. 700 kötetes, 15–18. századi anyagot 

tartalmazó könyvtárának új feldolgozását, melyet 

a pozsonyi Egyetemi könyvtár munkatársa –, 

s a jelen kötet összeállítója –, Miriam Poriezová 

végzett el. Mindazonáltal ez a nagy rekonstruk- 

ciós munka nem folyik szervezett keretek kö-

zött –, állapítja meg a tanulmány szerzője; ennek 

egy koordinált vállalkozás keretében kellene mű- 

ködnie, s ez még bőven ad feladatot a szlovák 

és magyar szakemberek számára. 

Petronela Bulková az ulmi származású An-

tonius Loewe (1740–1800 k.) pozsonyi könyv-
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kiadói- nyomdai- és kereskedői tevékenységét 

mutatja be az 1770-es évektől 1794-ig. Loewe 

kiadói tevékenysége átfogta valamennyi kora-

beli tudományterületet: egyház- és jogtörténet, 

földrajz, gazdaság, orvostudomány, nyelvtudo-

mány, irodalom, színház –, fő profilja a tudomá- 

nyos ismeretterjesztés volt. Ő adta ki pl. Huszty 

G. Zacharias, a modern egészségtudomány meg- 

alapítójának számító orvos műveit, Vallaszky 

Pál magyarországi irodalomtörténetét, a Cons-

pectust, vagy Horányi Elek Memoria Hunga-

rorumát. Jelentős volt együttműködése a tudós 

polihisztor, lapkiadó Karl Gottlieb Windisch- 

sel; egyrészt népszerű tudományos munkáinak 

(Kurzgefasste Geschichte der Ungarn, Geogra- 

phie des Königreichs Ungarn), másrészt lapjai- 

nak, a Pressburger Zeitung és az Ungrisches 

Magazin kiadója is volt. 

Katarina Bokrosová a szlovák iskolai tan- 

könyvek kiadását tekinti át 1850–1918 között. 

Ezek a 19. század hatvanas éveitől kezdtek na- 

gyobb számban megjelenni, s még a századfor- 

dulón is túlnyomórészt Budapesten nyomtatták 

őket. Gyakran magyar–szlovák nyelven jelentek 

meg, vagy magyar szöveggel és szlovák szótár- 

ral, sok esetben a szlovák tankönyvek a magya-

rok fordításai vagy adaptációi voltak. Kiadásuk- 

ban élen járt a Szent-István Társulat, a Franklin, 

a G. Emich és a Kir.-Magyar Egyetemi nyomda, 

kisebb hányadukat jelentették meg Esztergom- 

ban, Békéscsabán Turócszentmártonban, Lip- 

tószentmiklóson és Szakolcán. A magyar kir. 

Vallás- és Közoktatási Minisztérium kiadásában 

megjelenő Listy národných učiteľov rendszere-

sen regisztrálta a népiskolai szlovák tanköny-

veket, ennek alapján teljes áttekintésünk lehet 

a korabeli kiadványokról. A szerző áttekinti 

a főbb tankönyvszerzőket és munkásságukat, 

akik közül a legismertebb a katolikus népiskolák 

számára író Andrej Ľudovít Radlinský (1817–

1879), a szlovák nemzeti kultúra és irodalmi élet 

nagy szervezője, akinek része volt az írott szlo- 

vák nyelv kodifikációjában is. 

Érdekes magyar szempontból Lívia Kuruco- 

vá tanulmánya „A budapesti nyomdák termé- 

keinek terjesztése a szlovák etnikum körében”, 

amely a századforduló és századelő budapesti 

szlovák nyelvű könyvkiadását vizsgálja. Nem 

elhanyagolható jelentőségű ez a könyvkiadás 

arányaiban, hisz a 19. század második felében 

becslések szerint 50–60 ezer szlovák ajkú lakosa 

volt Budapestnek, de 1900 körül már a magyar 

ajkú budapestiek mintegy fele értett szlovákul 

is. Elsősorban a Minerva, Bagó, Méhner, Bu-

csánszky, Rózsa és Atheneum nyomdák termé-

kei jutottak el jelentős számban Budapest szlo-

vák népessége körébe, ill. a mai Szlovákia terü-

letére (vásárok és bizományosok révén), mivel 

az ottani könyvkiadás még nem tudta fedezni 

a szélesebb rétegek olvasói igényeit. Ezek a ki- 

adványok műfajukat tekintve elsősorban a szó- 

rakoztató ill. a hasznos népi, tanító irodalom 

körébe sorolhatók, pl. naptárak, vagy olcsóbb 

sorozatok (pl. a Szlovák nemzeti könyvtár 40 

filléres darabjai Rózsa és az Athenaeum kiadá-

sában), melyek olykor 50–60 ezer példányban 

is megjelentek. A budapesti szlovák könyvki- 
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Petrovský a martini (túrócszentmártoni) kultu-

rális és politikai központ 1872–1898 közötti 

nyomdai és kiadói tevékenységét mutatja be, 

amely ebben a periódusban a szlovákság eman- 

cipációjának kiemelkedő bázisa volt. Karol Hollý a 

politikus Igor Hrušovskýnak (1879–1937) 

a szlovák nemzeti mozgalomban játszott szere- 

pét vizsgálja az 1907-es A szlovák nép története 

c. munkája tükrében. Oliver Hvizd Július Kustra 

(1884–1943) kassai könyvkereskedő és író élet-

pályáját vázolja, Peter Sabov tanulmányában 

a cseh származású premontrei kanonok, poli- 

hisztor-nyelvész Václav Kohout (1802–1867) 

két, a Jászói (Jasov) kolostor könyvtárában ránk 

maradt, a cigány nyelvvel foglalkozó kéziratára 

hívja fel figyelmünket (Exercitatio Linguae Zin- 

garicae, Tentamen condiscendae Linguae Zinga- 

ricae, 1821), melyek igen érdekesek lehetnek 

a cigány nyelv jelenlegi kutatásához. 

A Studia Bibliographica Posoniensia év- 

könyvben a szlovák–magyar művelődéstörténet 

és könyvkultúra fehér foltjainak feltárását szol-

gáló színvonalas új fórumot üdvözölhetünk. 

DEÁK ESZTER 

Hudi József: Könyv és társadalom. Könyv-

kultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi 

Veszprém megyében. Bp. 2009. Országos Szé- 

chényi Könyvtár–Gondolat kiadó, 276 l. /Nem- 

zeti Téka/ 

A könyvtörténet új felfogása szerint, vagyis, 

hogy a társadalmi élet minden aspektusát felölelő 

tudományágnak tekintjük, a médiumokat a kom-

munikáció történetének átfogó íveként vizsgál-

juk, fontos kiindulópontjává válik az általános 

kultúrtörténet kutatásának. 

Ezen belül is a recepciókutatás, a könyv és 

sajtó befogadásának története e terület napjaink-

ban talán legintenzívebben fejlődő ágazata. 

A szemléletváltozás az utóbbi időben több 

szempontból is megtörtént: az előtérbe kerülő 

olvasástörténet és recepciókutatás mellett a vizs- 

gált időszak is eltolódott: a régi könyv korsza-

kának időhatára 1711-ről 1800-ra helyeződött 

át, az olvasáskultúra széleskörű elterjedésének 

és a nyomdai-kiadói tevékenység nagyarányú 

fellendülésének időszakára, ezenkívül egyre in-

kább nagy hangsúlyt kapott a könyvekre vonat-

kozó levéltári és kéziratos források feltárása és 

publikálása, valamint a nemzeti összehasonlító 

vizsgálat igénye. 

A levéltáros-történész Hudi József, aki az 

elmúlt huszonöt évben tanulmányok sorát tette 

közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mér-

tékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtá- 

rak összetételéről, most a Könyv és társadalom 

c. kötetében a 18–19. századi Veszprém me-

gyei könyvkultúrával foglalkozó írásaiból je-

lentetett meg válogatást. A három első fejezet 

a könyvkultúra egyes fejezeteihez (nyomdászok, 

könyvkereskedők, olvasók, a könyvekre, ma-

gánkönyvtárakra vonatkozó források) kapcso-

lódó tanulmányokat tartalmazza, a negyedikben 

a reformkori kulturális közéletet bemutató írások 

szerepelnek. A közös bennük a válaszkeresés ar- 

ra, hogyan alakult ki az író-olvasó modern em-

ber, hogyan változott meg ízlésvilága, művelt-

ségeszménye a régi és az új korszak határán, 

a vizsgálat tárgya pedig az elitkultúra alatt hú-

zódó hétköznapi ember világa, a szerző szavai-

val „a maga történetét alakító kisember mű-

veltsége és mindennapjai”, vagyis történelem 

illetve kultúrtörténet „alulnézetből”. A kiinduló 

pont, amelyre kutatásait alapozza minden eset-

ben a 18–19. századi helyi társadalom művelő-

désére vonatkozó fennmaradt források (hagyaté-

ki leltárak, osztály-levelek, előfizetési névsorok, 

tűzkárjegyzékek stb.), ezek feltárásával és elem-

zésével fogalmazza meg konklúzióit az olvasás-

kultúra és az olvasói magatartás vonatkozásá-

ban. 

A „Nyomdászok, könyvkereskedők, olvasók” 

c. fejezet a Veszprém megyei sajtó kezdeteit te-

kinti át 1788–1847 között és Ethey István veszp-

rémi könyvkötő és könyvkereskedő működését 

mutatja be. A győri Streibig család által 1789-

ben alapított, majd a Szammer család tulajdo-

nába került veszprémi nyomdából 1845-ig 416 

kiadvány került ki, melyek túlnyomórészt tudo-

mányos és szakkönyvek. Jelentősebb kiadványai 

között tartjuk számon pl.: a Horváth János veszp-
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rémi kanonok által kiadott Egyházi Értekezések 

és Tudósítások című első magyar nyelvű kato- 

likus teológiai folyóiratot, illetve a rövid életű 

szépirodalmi Társalgót (1847/48). A szerző fog-

lalkozik az eddig kevéssé vizsgált alsóbb papság 

könyvkultúrájával, milyen kiadványokra fizettek 

elő, milyen könyvek voltak a tulajdonukban, va-

lamint a falvakban élő nemesek és jobbágyok 

olvasási szokásaival, akik körében elsősorban az 

ún. kelendős könyvek, kalendáriumok, ének- és 

imakönyvek, históriák voltak népszerűek. Ethey 

István veszprémi könyvkereskedőnek is ezek 

a kiadványok jelentették fő profilját, elmondha-

tó, hogy a dunántúli ellenreformáció idején is 

katolikus és protestáns, magyar és német nyel-

vű kiadványokat egyaránt forgalmazott. 

A „Kulturális szintek” c. fejezet négy tanul-

mányát az alfabetizáció témakörének szenteli a 

szerző. A napjainkban egyre terjedő alfabe- 

tizáció-kutatás vagyis az írni-olvasni tudás ter- 

jedésének vizsgálata fontos megfigyelésekkel 

gazdagítja tudásunkat az olvasóközönség kiala-

kulásáról, az elemi műveltség regionális meg-

oszlásáról. Hudi József Benda Kálmán korábbi 

kutatásai nyomán először az 1849 elején kikény-

szerített Veszprém megyei császári hűségeskü 

aláírásainak elemzésével keresett választ a la-

kosság szélesebb körének írni tudására. Később 

számos más forrást is feldolgozott e kérdéskör 

megvizsgálásához, pl. a vármegyei úrbéri bizott-

ságok jegyzőkönyveit vagy a napóleoni háborúk 

során elrendelt nemesi felkelések anyagát. Veszp-

rémben a városi, püspöki és káptalani levéltár 

fennmaradt iratai alapján behatóan vizsgálható 

a város lakosságának alfabetizációja a 18–19. 

században. A városi magisztrátus egy 1815-ös 

összeírása alapján kiderül, az összeírtak (akik 

nem a műveltebb rétegekhez tartoztak) 47%-a 

tudott írni, de 7%-kal többen vannak az írni nem 

tudók. Egy 1848-ból származó veszprémi iparos 

összeírás alapján pedig mesterségek szerinti és 

nemzetiségi megoszlás alapján mutatja ki az ír-

ni-olvasni tudást. 

A harmadik összefoglaló fejezet („Könyvkul-

túra, könyvhasználat, értelmiség”) a régió kultu-

rális, gazdasági és közigazgatási centrumának 

számító Veszprém megye polgárságának könyv-

kultúráját tekinti át a 18–19. században, ami 

azért fontos, mivel a kora újkori köznemesi és 

városi polgárság könyvkultúrájára az eddigi kutatás 

nem fordított kellő figyelmet. A 18. század vé-

gére döntő változás megy végbe a műveltség te-

rén: a polgárság többsége írni-olvasni tudóvá 

válik. E hosszú kulturális folyamat állomásait 

igyekszik megragadni, részben a polgári magán- 

könyvtárak, részben a könyvkötők-kereskedők 

tevékenységének, ill. a helyi sajtó eredményei-

nek áttekintésével – két periódusban, a 18. szá-

zad folyamán a napóleoni háborúk végéig, majd 

a reformkorban. Az ehhez átnézett és részben 

bemutatott források, a hagyatéki leltárak, árve-

rezési jegyzékek, vagyonösszeírások alapján 

táblázatokban mutatja ki a mezővárosi polgár-

ság könyveinek összetételét időbeli megoszlás-

ban. Itt szintén tetten érhető az a nagy váltás 

a 18. század végére, (az 1780-as évektől), ami 

természetesen országos szinten is érvényes: a ko- 

rábban általánosan elterjedt vallási, ájtatos iro-

dalom, kalendáriumok helyett a magyar nyelvű 

szépirodalom és a szaktudományos munkák, va-

lamint az új folyóiratok (Tudományos Gyűjte-

mény, Magyar Hírmondó) térnyerése figyelhető 

meg. A polgárok ízlésváltozása 1801–1840 kö-

zött igen jelentős a megelőző periódushoz ké-

pest, amiben természetesen a nyilvánosság új 

reformkori fórumainak, a polgári élet új intézmé-

nyeinek kialakulása, a polgári casinó és a Veszp-

rémi Olvasótársaság is jelentős szerepet játszott. 

Ebben a reformkori periódusban válik a mező-

városi polgárság rendszeres olvasóvá. A szám-

adatok is jelzik, mekkora mennyiségű anyagot 

nézett át és elemzett a szerző e következtetések 

levonásához: az 1751–1820 közötti időszakban 

hatvannyolc tulajdonos 319 kötetét, 1821–1840 

között 78 tulajdonos 590 kötetét regisztrálta. 

Igen érdekes a „Köznemesi magánkönyv- 

tárak a 18–19. századi Veszprém megyében” c. 

alfejezet, amelyben a táblabírák műveltségét, 

könyvtárát, a kisbirtokos nemesség könyvhöz 

való viszonyát világítja meg a szerző. Az eddigi 

tanulmányok általában a művelődés fő áramla-

tába tartozó főnemesi-főpapi magánkönyvtárak 

anyagára irányultak, s a táblabírák, kisbirtoko-

sok, és az értelmiségi köznemesek, vagyis a ma- 
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gyar társadalom igen jelentős rétegének vizsgá-

lata ebből a szempontból háttérbe szorult. Néhány 

jellegzetes kisnemesi magánkönyvtárat sikerül 

rekonstruálnia a szerzőnek hagyatéki összeírá-

sok, végrendeletek, árverési jegyzőkönyvek tö-

megének áttanulmányozásával. Ezek jellemzően 

néhány száz kötetes gyűjtemények, melyekben 

a 18. század 80-as éveitől egyértelműen tükrö- 

ződik a magyarnyelvű irodalom térhódítása. Az 

itt bemutatottak közül az egyik jellemző példa 

Oroszy Pál (1763–1833) táblabíró könyvtára, 

a széles látókörű, felvilágosult köznemesé, aki 

tudatosan gyűjtötte könyveit, melyek közt ott ta-

láljuk Seneca lipcsei kiadását, Johann Hübner 

népszerű lexikonját, Decsy Sámuel nyelvészeti 

munkáját vagy Dugonics András és Pethe Fe-

renc műveit. Érdekes a kisnemesi származású 

polgári-iparos réteghez tartozó Francsics Károly 

(1804–1880) esete, aki szenvedélyes olvasó volt, 

kölcsönkönyvekből ismerte meg a korabeli ma- 

gyar irodalmat, s 1846-tól kezdve naplót is írt; 

emlékiratai hat kötetben maradtak az utókorra, 

melyek kiadásban is olvashatók. Hudi vizsgál- 

ja továbbá a Tudományos Gyűjtemény előfizetői 

körét, akik között volt lelkész, uradalmi tiszt, 

ügyvéd, de tanító például egy se, az előfizetési 
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kevésbé a polgári réteg képviseltette magát benne. 
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irodalomtörténeti megközelítésekkel. Ebben az 

értelemben tanulmánykötete számos újdonságot 

tartalmaz a könyvtörténet, a kultúrtörténet és 

a helytörténet szakemberei számára, de a széle-
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sebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat. 

Üdvözlendő volna, ha minél több régióról ké-

szülne ilyen alapos forrásfeltárású helytörténeti-

kultúrtörténeti keresztmetszet, mely a helyi vonat- 

kozások bemutatásán kívül a nemzeti összkép 

megrajzolásához is elengedhetetlenül szükséges. 

 A kötet végleges tartalmi és formai kialakí-

tásához Lipták Dorottya szakértő szerkesztése 

járult hozzá. A Boka László és Kégli Ferenc 

szerkesztésében megjelenő „Nemzeti Téka” c. 

sorozat immáron huszadik és mostantól új for- 

mátumot öltő kötetéhez a mutatókat Kégli Fe-

renc készítette. 

DEÁK ESZTER 

Regula Bullata. A Gyöngyösi Ferences 

Könyvtár Regula-kódexe. A kísérőtanulmányt 

írta VARGA Kapisztrán OFM. Bp. 2009. Szent 

István Társulat, 60 l. 

A ferencesek 2009-ben ünnepelték Assisi 

Szent Ferenc Regulája pápai jóváhagyásának 

800. évfordulóját. Ez egyben a rendalapítás ju-

bileuma is. A jeles évforduló alkalmából a Ma-

gyar Ferences Könyvtár és Levéltár Gyöngyösi 

Műemlékkönyvtárának egyik legbecsesebb kö-

tetét, a Regula-kódexet (Cod. Med. 5.) hason-

más kiadásban jelentették meg. A latin nyelvű 

kódexben a szövegek magyar nyelvű fordítása 

is olvasható. 

A kódex a rendalapító két legfontosabb írását, 

a Regulát és a Végrendeletet tartalmazza. Szent 

Ferenc iratainak legrégibb kéziratában szintén 

együtt, egymás után szerepel e két írás. Ez egyéb-

ként egy természetes sorrend, azonban a későb-

biekben egyre ritkábban fordult elő, hogy csak 

a Regula és a Végrendelet szerepel egy kötet-

ben. 

A renden belüli nézeteltérések, véleménykü-

lönbségek, amelyek leginkább a tulajdonlás kér-

dését érintették, már Ferenc életében elkezdőd-

tek. Ferenc eredetileg nem rendet (ordo), hanem 

egy testvériséget (fraternitas) szeretett volna lét-

rehozni. Számukra alkotta meg első életszabá-

lyát, amelyet „Forma vitae”-nek vagy „Protore-

gulá”-nak neveznek. Ezt hagyta jóvá III. Ince 

pápa 1209-ben. Pontos szövegét nem ismerjük. 

A „Protoregula” igazából nem veszett el, hiszen 

az egyszerű alapszöveg folytonosan bővült, s így 

feloldódott a későbbi regula-tervezetekben. 

A ferencesek rendje igen rövid időn belül 

az egyik legnépszerűbb szerzetesi közösség lett, 

óriási ütemben nőtt a rendtagok száma, s létrejött 

a rend szervezeti rendje is. Az új körülmények- 

hez alkalmazkodni kellett, ezért kiegészítések, 

átdolgozások váltak szükségessé, amelyeket a káp- 

talani gyűléseken vitattak meg. Így jött létre 1221-

ben a „Meg nem erősített Regula (Regula Non 

Bullata)”, majd a „Megerősített Regula (Regula 

Bullata)”, melyet III. Honoriusz pápa 1223-ban 

fogadott el (magyar nyelvű szövegeik: Assisi 

Szent Ferenc művei. [Opuscula S. Francisci.] 

Előszó: VÁRNAI Jakab OFM. Újvidék–Szeged–

Csíksomlyó, 1993. Agapé. /Ferences források 1./ 

23–54.). A rend élete további változásokon ment 

keresztül, új helyzeteket teremtve a rendtagok- 

nak. Szent Ferenc is szembesült ezekkel, ezért 

is mondhatjuk, hogy Végrendelete a Regula, 

azaz a korábbi törvény első, az alapító által adott 

értelmezése. Ezért írja, hogy „ne mondják a test- 

vérek, ez új regula, mert ez csak emlékeztetés, 

intés, buzdítás és végrendelkezés akar lenni, me- 

lyet én, a kicsiny Ferenc testvér, azért hagyok 

rátok, áldott testvéreimre, hogy a Regulát, me-

lyet megígértünk, a katolikus hitnek megfelelőb-

ben tudjunk megtartani. És a miniszter gene-

rálisnak, valamint az összes többi miniszternek 

vagyis őrnek az engedelmesség nevében szigorú- 

an tilos bármit is hozzáadni ezekhez az igékhez 

vagy azokból valamit elvenni …” A reguláris 

obszervanciához tartozók is a Végrendeletet tar-

tották a Regula hiteles értelmezésének. 

A Regula-kódexben lévő szövegegyüttes má-

sik jellegzetessége, hogy a Regula III. Miklós 

pápa 1279. augusztus 21-ei „Litteras felicis re-

cordationis Honorii” kezdetű bullájába foglalva 

található. Ennek hátterében az áll, hogy a rend-

alapító halála után (1226) további kérdések (rész-

ben újak, részben már Ferenc halála előtt is lé-

tezők) merültek fel a rend életét, működését és 

szerepét illetően, például, hogy vajon hogyan tud 

betagozódni a rend az egyházba. A kolduló-

rendek számos kiváltságot kaptak a pápáktól, 
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melyek sértették a püspökök jogait. A pápaság 

célja ugyanis az volt, hogy „a koldulórendek 

segítségével egy privilégiumokon alapuló új pasz- 

torális kódexet juttassanak érvényre, megerő-

sítve a pápák befolyását az egész egyházban.” 

Az ellentét majdnem odáig fajult, hogy meg 

kellett volna szüntetni a IV. lateráni zsinat után 

létrejött szerzetesi közösségeket. A viszonyla- 

gos megbékélés egyik fontos eleme volt, hogy 

III. Miklós pápa 1279-ben az „Exivit qui semi-

nat” kezdetű bullájában a Regula újabb magya- 

rázatát adta, s megtiltotta, hogy a ferencesek 

Regulája vagy hivatása ellen bárki is írjon vagy 

beszéljen. A „Litteras felicis recordationis Ho-

norii” bullájában pedig a Regula egy következő 

pápai megerősítését adta ki. Jelen kódex ezt 

a pápai megerősítést tartalmazza. 

A Gyöngyösi Könyvtár Regula-kódexének 

szövege az itáliai eredetű kéziratokkal roko- 

nítható. Ezen kódexek nagy része obszerváns 

kolostorokból származik, és egy kivételével 

a 15. század második felében keletkezett. Fon-

tos megemlíteni az ún. avignoni-csoport egyes 

kézirataival való egyezést, és azt, hogy a kódex 

egyéni szövegvariánsokat is tartalmaz. Ezek nem 

találhatóak sem a kritikai kiadásokban, sem más 

kéziratokban. 

A gyöngyösi kódex a 15. században készült, 

a kötet végén található 1494-es évszám való-

színűleg a másolás befejezésének évét jelenti. 

A pergamenlapokra írott szöveg korábban öt 

bifoliumból álló ívfüzet volt. Ehhez később kö- 

tötték az 1. és a 12. foliót, hogy védjék a szöve-

get, vagy talán eredetileg egy nagyobb kolligá-

tum része volt. A kötet jó állapotban van, az 

1974-es restaurálásnak köszönhetően (Orszá-

gos Széchényi Könyvtár). 

Nem zárható ki a kódex magyarországi ere-

dete. Két helyen is olvasható magyar nyelvű 

szöveg: egy fél mondat a 12. rectón, s a hátsó 

kötéstáblán belül egy 16. századi vers. 

A Poverello kötelezővé tette, hogy a testvé-

rek a Regula mellett a Végrendeletet is mindig 

hordják magukkal. „És minden káptalanon, me-

lyet tartanak, a regula után ezeket a szavakat is 

olvassák fel.” Azt is kéri, hogy tanulják meg és 

gyakran idézzék mind a tartalmát, mind az ér-

telmét. Így természetesnek vehető, hogy minden 

rendházban valószínűleg több példány is volt 

ezen iratokból. 

Magyarországon a 16–17. században a kö-

zépkori rendek közül egyedül a ferencesek műkö- 

dése mondható folyamatosnak. A török hódolt- 

ság területén a gyöngyösi és a szegedi rendház 

volt a legfontosabb, a Királyi Magyarországon 

a szakolcai, Erdélyben pedig a csíksomlyói. Az 

egyes ferences kolostorok könyveinek össze-

írása nagyobbrészt ismert, kiadott. 

A Regula-kódexben nem szerepel semmi-

lyen posszesszorbejegyzés, ezért csak feltéte-

lezések vannak arra vonatkozóan, hogy melyik 

kolostor tulajdonában volt ez az értékes kötet. 

Eredetileg olyan kolostor számára másolhatták, 

amelynek könyvállományát nem kellett mene-

kíteni, s a hódoltság idején is folyamatosan mű- 

ködött. Ennek alapján, írja Varga Kapisztrán 

a hasonmás kiadás kísérő tanulmányában, hogy 

két kolostor jöhet szóba: a gyöngyösi és a sze-

gedi. Varga Kapisztrán a Regula-kódexet a sze-

gedi kolostorhoz köti, akárcsak Csapodi Csaba, 

aki szerint az 1879-es szegedi árvíz után vitték 

át Gyöngyösre. Ő sem zárja ki azonban, hogy 

más úton is kerülhetett a kötet a mai őrzési he-

lyére. Igaz, a „Regula Bullata” nem szerepel 

a korai ferences könyvtári összeírásokban, tud-

juk azonban, hogy kevés a teljes könyvtári ka-

talógus. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 

több esetben egyetlen regula sem szerepel egy 

adott kolostor könyveinek összeírása között. Azt 

pedig kizártnak tarthatjuk, hogy egy ferences 

kolostornak ne lett volna legalább egy regulája. 

Talán arról lehet szó, hogy egyszerűen nem vet-

ték fel a jegyzékbe. A ferences könyvjegyzékek 

egyik jellemzője, hogy azokon a többi rendhez 

képest több magyar nyelvű kiadvány szerepel 

– a regulák esetében azonban ez már nem igaz. 

Az első ismert, Magyarországon nyomtatott ma-

gyar nyelvű ferences regula Budán jelent meg 

1734-ben. Az 1526–1750 között készült, s is-

mert könyvjegyzékeken csak latin nyelvű regu-

lák szerepelnek, ha szerepelnek. 

Bármely kolostor birtokában is volt koráb-

ban a kódex, örvendetes, hogy ma is megvan, s 

most már hasonmás kiadásban is hozzáférhető. 
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Ezzel a kiadással szép módon ünnepelt a Ma-

gyarországon is méltán kedvelt szerzetesrend, 

„kicsiny Ferenc” közössége. 

ZVARA EDINA 

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi 

nyomdák betűi és díszei XVII. század. I. Nyu-

gat- és észak-magyarországi nyomdák. Bp. 

2010. Balassi K.–Országos Széchényi Könyv-

tár, 928 l. /Hungaria Typographica II./ 

Amikor a Balassi Könyvkiadó és az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár új nyomdászattörténeti 

sorozata, a „Hungaria Typographica” első kö-

tetét a Magyar Könyvszemle elismerően mél-

tatta, felmerült a kérdés, vajon a kötet gerincén 

megjelenő nagy „A” betű csupán illusztráció, 

vagy arra is utal, hogy következik az ábécé foly-

tatása is. A kérdésre és a munka folytatásához 

fűzött reményeinkre most választ kaptunk, ami-

kor kezünkben tarthatjuk a „B” kötetet, a 17. szá- 

zadi magyarországi nyomdák repertóriumának 

első fejezetét. V. Ecsedy Judit, aki az első kötet 

megjelenése óta eltelt időben az MTA doktora 

címet is megszerezte, következetesen folytatta 

azt a nyomdászattörténeti alapműnek minősít-

hető munkát, amellyel korábban a teljesség igé- 

nyével feldolgozta a 16. századi magyarországi 

nyomdák betű- és illusztrációs készletét. A több 

évtizede lefektetett alapelvek, a nagy precizi-

tást követelő feldolgozó munka egyes fázisai 

már az első kötet bevezetőjében ismertté váltak, 

ezekre most felesleges is kitérni, inkább arra kell a 

figyelmet fordítani, hogy mennyire változtatta 

meg a 17. század a nyomdászattörténeti kutatás 

kereteit, mennyiségi és minőségi átalakulását. 

Az első pillantásra feltűnő változás termé-

szetesen mennyiségi: amíg a 16. század összes 

nyomdájának teljes körű feltárása elfért egy va- 

lamivel több, mint 600 lapos kötetben, addig 

a 17. századot már ketté kellett választani és az 

első kötet terjedelme is túlhaladta a 900 lapot. 

A magasabb nyomdaszám és az illusztrációk 

számának ugrásszerű gyarapodása tette szüksé-

gessé, hogy a 17. század könyvműhelyeit vala-

milyen rendszer szerint, két kötetbe választva 

dolgozza fel a szerző. A korszak történelmét, 

a három részre szakadt ország helyzetét ismerve 

logikus lépés volt a földrajzi választóvonal fi-

gyelembe vétele, ezért kerülhetett az első kö-

tetbe a nyugat-magyarországi és észak-magyar-

országi nyomdák egy részének feldolgozása és 

maradtak a következő kötetre a felső-magyar-

országi nyomdák közül a rendkívül termékeny 

kassai nyomdák, a lőcsei Brewer-nyomda és az 

erdélyi könyvnyomtató műhelyek. A nyugat-ma-

gyarországi officínák közül az országhatáron kí- 

vül is dolgozó Nádasdy-féle nyomda (potten-

dorfi és bécsi működéssel) szintén a teljesség 

igényével került a kötetbe, valamint szerepelnek 

azok a kassai és lőcsei kiadványok is, amelyek 

egy-egy eredetileg más helyhez kötődő nyom-

da ideiglenes székhelyei voltak. A 17. század 

közepén még hét olyan nyomda ismeretes, ame- 

lyek kapcsolódtak 16. századi előzményeikhez 

(Szeben, Brassó, Kolozsvár, Debrecen, Bártfa, 

Nagyszombat, Sárvár), a többi nyomda már új 

alapítású volt. A nyomdászat széleskörű elterje-

dését mutatja, hogy a században már egy olyan 

év sem volt, amikor nem működött nyomda Ma- 

gyarországon, sőt minden évben minimum négy 

nyomda nyomtatott egyszerre. A nyomdák terü- 

leti elosztottságán túl erre a századra is jellemző 

a nyomtatóhelyek vallási differenciáltsága. A túl- 

nyomórészt protestáns nyomdák mellett nagy-

hatású katolikus nyomda csak Nagyszombatban 

működött, majd a század utolsó negyedében jött 

létre a csíksomlyói katolikus könyvnyomtató mű-

hely. Az ellenreformáció következményeként, 

a protestáns főurak többségének katolikus hitre 

térésével a 17. század utolsó negyedében már 

nem létesülhettek újabb protestáns nyomdák, 

de például a Manlius-Farkas Imre féle műhely 

is elvesztette támogatóját a katolikus nyomdát 

alapító Nádasdy Ferenc katolizálásával. A terü-

leti felosztás következtében ebben a kötetben 

tárgyaltatik a cseh menekültek nyomdája, amely 

felső-magyarországi evangélikus főurak támo-

gatását élvezte, valamint néhány polgári alapí-

tású műhely, a bártfai Klöss-nyomda, az eperjesi 

Scholtz-műhely és a pozsonyi Gründer illetve 

Zerweg nyomda is. 
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A mennyiségi gyarapodás mellett a könyv-

kiadásban megtörtént nagy változás, az illuszt-

rációk szerepének megnövekedése új feladat 

elé állította a kiadvány tudós kutatóját. Amíg 

a 16. századi könyvdíszítést illetően támaszkod-

hatott – az idő múlásával és a feltáró munka 

szisztematikussá válásával ugyan meghaladott –, 

de még mindig használatos alapműre, Soltész 

Zoltánné kötetére (A magyarországi könyvdíszí- 

tés a XVI. században), addig a 17. századról már 

nem készült ilyen jellegű, a nyomtatott könyv 

minden elemére kiterjedő átfogó áttekintés. 

Fontos résztanulmányok foglalkoztak a korszak 

könyvillusztrációival, főleg Knapp Éva, Tüskés 

Gábor, Galavics Géza, Rózsa György valamint 

Dukkon Ágnes tanulmányai, azonban a barokk 

korban kiadott összes elérhető kiadvány minden 

illusztrációja most kerül először rendszerezésre. 

(Meg kell jegyezni, hogy a nem könyvben fenn- 

maradt önálló grafikai lapok, amelyeken szedett-

nyomtatott szöveg nem található, természetesen 

már nem ebbe a kategóriába tartoznak.) 

A kiadvány felépítésében V. Ecsedy Judit kö-

vetkezetesen alkalmazza azt a módszert, amelyet 

már a 16. századi összeállításkor is megvalósí-

tott. Bevezető tanulmánya átfogó képet nyújt 

a 17. századi nyomtatott könyvekről és díszíté-

sükről. A nyomdák területi, felekezeti megosz-

lásának felvázolása után művészettörténeti 

szempontból is fontos fejezet foglalkozik a két 

nagy korszak, a reneszánsz és a barokk könyv-

kiadásának összefüggéseivel és szétválásával. 

A 16. századi magyarországi könyvnyomtatás 

külföldi kapcsolatait tárgyalva a bécsi dominan- 

cia (baseli, nürnbergi és krakkói hatások mellett) 

volt a jellemző. A 17. században itt is változás 

történt, az említetteken kívül szerepet kaptak 

a prágai kapcsolatok és vannak adatok augs- 

burgi, nürnbergi és linzi együttműködésről is. 

A technikai váltás következtében külön kellett 

tárgyalni a fametszetes (kalendáriumillusztrá- 

ciók, vallásos tárgyú illusztrációk, emblémaso- 

rozatok, címerek, látképek, ábrák) és a rézmetsze- 

tes illusztrációkat (vallásos tárgyú illusztráció- és 

emblémasorozatok, allegorikus ábrázolások, port- 

rék, látképek, térképek, címlapok, címerek, áb-

rák, tervrajzok, képversek), majd az alapisme-

retek után kitekinteni arra, hogy függtek össze 

a század nyomdái, mivel járt a pártfogó vagy 

a tulajdonosváltás, mikor hol alkalmazták az 

egyes betűkészleteket, hogyan lehet a kiadvány-

ból visszakövetkeztetni eredetére, működtető-

jére. Az összefoglaló fejezetek után V. Ecsedy 

Judit a korábbi gyakorlatnak megfelelően nyom-

dánként külön fejezetben foglalja össze mindazt, 

amit a 17. században működő könyvműhelyek- 

ről a kutatás jelenlegi állása szerint tudni lehet. 

A tizenkét nyomdát tárgyaló fejezet (a bártfai 

Klöss-nyomda és a Városi nyomda feldolgozá-

sa Farkas Ágnes munkája) olvasásakor azon-

ban kiviláglik, hogy ez a viszonylag kis szám 

bonyolult történeteket rejt. Tizenkét nyomda 

a költözés, tulajdonosváltás stb. miatt tizenhat 

helyen dolgozott, a betűkészletek vándorlása azon- 

ban még ennél is mozgalmasabb. A kötetben 

tárgyalt műhelyek átlagban mintegy húsz-har- 

minc betűtípussal voltak felszerelve, a század 

folyamán összesen 1200 illusztrációt alkalmaz-

tak. V. Ecsedy Judit kötetében nyomon követte 

valamennyi betűkészlet sorsát, összeállította az 

összes nyomda teljes betűkészletét és a magyar-

országi könyvtörténeti kutatásokban egyedül-

álló módon méretarányosan közölte az összes 

illusztrációt, a nyomdai cifráktól a teljes lapot 

kitevő metszetekig. Mint a korábbi kötet ismer-

tetésekor, most is a szerzőt idézzük, a kiadvány-

ban regisztrált: „1120 illusztrációt (ebből 615 

fametszetű, 505 rézmetszetű), továbbá 317 könyv- 

díszt, 37 ábrát és térképet, 430 iniciálét, négy-

féle, részben fametszetű, részben öntött kottát, 

153 nyomdai cifrát és 385 betűtípust”. 

A kötet katalógusrésze mintegy 140 lapon írja 

le valamennyi nyomda valamennyi betűkészle-

tét, illusztrációját, lelőhelyét, bibliográfiai hivat-

kozásait. A „képeskönyv” – most már mond-

hatjuk így – a hagyományokhoz híven szemet 

gyönyörködtető, a szerző minuciózus pontos-

sággal végzett gyűjtőmunkája mellett a Balassi 

Kiadót is dicséri. A kiadványt, V. Ecsedy Judit 

kutatásait és a kötet megjelenését az Országos 

Tudományos Kutatási Alap (OTKA) támogat-

ta, az időközben megszűnt „Felsőoktatási tan-

könyv- és szakkönyv-támogatási program” se-

gítségének hiányát egy valóban sok évtizedre 
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szóló, alapvető tan- és szakkönyv esetében szo- 

morúan regisztráljuk. 

Remélhetőleg V. Ecsedy Judit kiváló munkája, a 

17. századi könyvnyomtatás teljes történetét fel- 

dolgozó repertórium második kötete nem ütközik 

a megjelenést gátló további akadályba. Érdeklő-

déssel várjuk az ábécé folytatását, a „C” kötetet is. 

 

NÉMETH S. KATALIN 

Tatay, Anca Elisabeta: Tradiţie şi inova-

ţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româ-

neşti tipărite la Buda (1780–1830). Alba Iulia, 

2010. Ed. Altip. 172 l., ill. 

A könyv címe „Hagyomány és újítás a budai 

román nyomtatványok illusztrációs technikájá-

ban (1780–1830)”. Természetesen a budai Egye-

temi nyomda román nyelvű kiadványairól van 

szó, a vizsgált időszak pedig az első Budán ké-

szült román nyomtatvány megjelenése (1780) és 

a Bianu–Hodoş–Simonescu által összeállított ro-

mán retrospektív nemzeti bibliográfia (Biblio-

grafia românească veche) záróéve közti fél év-

század. 

Anca Elisabeta Tatay fiatal művészettörté-

nésznek ugyan ez az első önálló Budáról szóló 

kötete, de korábban is foglalkozott már budai 

vonatkozású témával több tanulmányában, ezek 

azonban inkább részletkérdésekre vonatkoztak, 

mint az 1816-os budai Triodul metszetei (Anna-

les Universitatis Apulensis. Ser. Historia 2008) 

vagy az ugyancsak Budán 1804–1805-ben ki-

nyomtatott Mineielor fametszetei (Apulum. XLVI. 

2009) 

Bibliográfiai szempontból a budai Egyetemi 

nyomda román kiadványait már jól feldolgozta 

először a már említett román retrospektív nem-

zeti bibliográfia és Veress Endre bibliográfiái, 

közülük is különösen a budai Egyetemi nyom-

da román kiadványainak dokumentumai 1780–

1848, amelyet Domokos Sámuel adott közre (Bp. 

1982. Akadémiai K.). A Tatay által feldolgozott 

félévszázad budai román kiadványaival foglal-

kozik Miskolczy Ambrus tanulmánya is, a Ki-

rály Péter szerkesztésében megjelent Typogra-

phia Universitatis Hungaricae, Budae 1777–1848. 

(Bp. 1983. Akadémiai K.) részeként. 

Anca Tatay igényesen összeállított bibliográ-

fiája a kötet végén jól példázza, hogy a magyar 

kutatóknak folyamatosan figyelemmel kell kí-

sérniük a szomszédos országok, esetünkben a ro- 

mán kutatók magyar témáról írt publikációit: 

csak a budai román nyelvű nyomtatványokkal 

négy további romániai szerző publikációi fog-

lalkoztak egészen a közelmúltban: Cristi Ro-

man-Neogi (2009), Laura Stanciu (2008), Dragoş 

Morărescu (2000) és Corina Teodor (2003). 

Nagyon valószínű, hogy a szebeni és brassói 

román nyelvű kiadványoknak hasonlóan gazdag 

újabb román szakirodalma van. 

Tatay a korszak illusztrált budai román nyom- 

tatványait az alkalmazott sokszorosítási technika 

alapján három fejezetben tárgyalja: a fametszet-

tel, rézmetszettel és a kőnyomattal illusztrált 

kiadványok. 

A hol fába, hol rézbe metszett azonos kom-

pozíciók ismétlődése valószínűleg a szigorú or-

todox ábrázolási hagyománnyal is magyaráz-

ható, hiszen ezeknél minden esetben egyházi 

könyvek vallásos ábrázolásairól van szó. A vi-

lági témákban ilyen összehasonlításra nincs mód, 

minthogy a jelek szerint a budai Egyetemi nyomda 

világi kiadványai között nincs fametszettel il-

lusztrált könyv. 

Éppen ennek felismerése Tatay könyvének 

egyik középponti megállapítása. Vagyis a tech-

nikai újítások előbb a világi témájú könyvekben 

jelentek meg: vonatkozik ez a rézmetszetre és 

a kőnyomatra is. A rézmetszet később (Budán 

már 1807-ben) eljutott a román liturgikus köny-

vekhez is, de a vizsgált időszakban a kőnyomat 

még nem. A megjelenő új technikával, a kőnyo-

mattal 1830-ig mindössze egy román kiadványt, 

pontosabban a Biblioteca românească című pe-

riodika 1821-es számát illusztrálták, az isme-

retlen művész által készített kőnyomat egy pi-

ramis-szerű építményen Romulus képét, mint 

domborművet ábrázolja Ez az első román ki-

advány, amelyet kőnyomat díszít. Tehát az első 

litográfiával díszített régi román kiadvány Budán 

készült. Félrevezető, hogy a kötetben olvasha-

tó német és angol összefoglaló úgy fogalmaz, 
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szóló, alapvető tan- és szakkönyv esetében szo- 

morúan regisztráljuk. 

Remélhetőleg V. Ecsedy Judit kiváló munkája, a 

17. századi könyvnyomtatás teljes történetét fel- 

dolgozó repertórium második kötete nem ütközik 

a megjelenést gátló további akadályba. Érdeklő-

déssel várjuk az ábécé folytatását, a „C” kötetet is. 

 

NÉMETH S. KATALIN 

Tatay, Anca Elisabeta: Tradiţie şi inova-

ţie în tehnica şi arta ilustraţiei cărţii româ-

neşti tipărite la Buda (1780–1830). Alba Iulia, 

2010. Ed. Altip. 172 l., ill. 

A könyv címe „Hagyomány és újítás a budai 

román nyomtatványok illusztrációs technikájá-

ban (1780–1830)”. Természetesen a budai Egye-

temi nyomda román nyelvű kiadványairól van 

szó, a vizsgált időszak pedig az első Budán ké-

szült román nyomtatvány megjelenése (1780) és 

a Bianu–Hodoş–Simonescu által összeállított ro-

mán retrospektív nemzeti bibliográfia (Biblio-

grafia românească veche) záróéve közti fél év-

század. 

Anca Elisabeta Tatay fiatal művészettörté-

nésznek ugyan ez az első önálló Budáról szóló 

kötete, de korábban is foglalkozott már budai 

vonatkozású témával több tanulmányában, ezek 

azonban inkább részletkérdésekre vonatkoztak, 

mint az 1816-os budai Triodul metszetei (Anna-

les Universitatis Apulensis. Ser. Historia 2008) 

vagy az ugyancsak Budán 1804–1805-ben ki-

nyomtatott Mineielor fametszetei (Apulum. XLVI. 

2009) 

Bibliográfiai szempontból a budai Egyetemi 

nyomda román kiadványait már jól feldolgozta 

először a már említett román retrospektív nem-

zeti bibliográfia és Veress Endre bibliográfiái, 

közülük is különösen a budai Egyetemi nyom-

da román kiadványainak dokumentumai 1780–

1848, amelyet Domokos Sámuel adott közre (Bp. 

1982. Akadémiai K.). A Tatay által feldolgozott 

félévszázad budai román kiadványaival foglal-

kozik Miskolczy Ambrus tanulmánya is, a Ki-

rály Péter szerkesztésében megjelent Typogra-

phia Universitatis Hungaricae, Budae 1777–1848. 

(Bp. 1983. Akadémiai K.) részeként. 

Anca Tatay igényesen összeállított bibliográ-

fiája a kötet végén jól példázza, hogy a magyar 

kutatóknak folyamatosan figyelemmel kell kí-

sérniük a szomszédos országok, esetünkben a ro- 

mán kutatók magyar témáról írt publikációit: 

csak a budai román nyelvű nyomtatványokkal 

négy további romániai szerző publikációi fog-

lalkoztak egészen a közelmúltban: Cristi Ro-

man-Neogi (2009), Laura Stanciu (2008), Dragoş 

Morărescu (2000) és Corina Teodor (2003). 

Nagyon valószínű, hogy a szebeni és brassói 

román nyelvű kiadványoknak hasonlóan gazdag 

újabb román szakirodalma van. 

Tatay a korszak illusztrált budai román nyom- 

tatványait az alkalmazott sokszorosítási technika 

alapján három fejezetben tárgyalja: a fametszet-

tel, rézmetszettel és a kőnyomattal illusztrált 

kiadványok. 

A hol fába, hol rézbe metszett azonos kom-

pozíciók ismétlődése valószínűleg a szigorú or-

todox ábrázolási hagyománnyal is magyaráz-

ható, hiszen ezeknél minden esetben egyházi 

könyvek vallásos ábrázolásairól van szó. A vi-

lági témákban ilyen összehasonlításra nincs mód, 

minthogy a jelek szerint a budai Egyetemi nyomda 

világi kiadványai között nincs fametszettel il-

lusztrált könyv. 

Éppen ennek felismerése Tatay könyvének 

egyik középponti megállapítása. Vagyis a tech-

nikai újítások előbb a világi témájú könyvekben 

jelentek meg: vonatkozik ez a rézmetszetre és 

a kőnyomatra is. A rézmetszet később (Budán 

már 1807-ben) eljutott a román liturgikus köny-

vekhez is, de a vizsgált időszakban a kőnyomat 

még nem. A megjelenő új technikával, a kőnyo-

mattal 1830-ig mindössze egy román kiadványt, 

pontosabban a Biblioteca românească című pe-

riodika 1821-es számát illusztrálták, az isme-

retlen művész által készített kőnyomat egy pi-

ramis-szerű építményen Romulus képét, mint 

domborművet ábrázolja Ez az első román ki-

advány, amelyet kőnyomat díszít. Tehát az első 

litográfiával díszített régi román kiadvány Budán 

készült. Félrevezető, hogy a kötetben olvasha-

tó német és angol összefoglaló úgy fogalmaz, 
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minta a budai Egyetemi nyomda első litográfiája 

ebben a román kiadványban jelent volna meg. 

Valójában az Egyetemi nyomdának kőnyomattal 

díszített egyéb kiadványai ennél korábban is 

voltak. Schmid János Budán élő kőnyomdász il-

lusztrációjával jelent meg az Egyetemi nyom-

dában a Gemeinnützige Blätter számai 1811-ben 

(BUSA Margit: Magyar sajtóbibliográfia 1705–

1849. Bp. 1986. 1085 l.) 

Összességében a tárgyalt fél évszázadban 

a budai Egyetemi nyomda 200 román nyelvű 

könyvet adott ki. Ebből 109 művel foglalkozik 

a szerző, amint azt a betűrendes mutatóból meg- 

tudni. A másik mutató az illusztrációk temati-

kus mutatója (sajnos itt az utalás csak a lap-

számra történik, de arra nem válaszol egyetlen 

áttekintéssel, hogy egy-egy témát hány műben 

(kiadásban) találni meg? Az előbbi betűrendes 

mutató esetében még hozzá lehetett volna tenni 

a vonatkozó reprodukció sorszámát – erre saj-

nos a szöveges részen belül sem utal semmi, és 

ezáltal a sok érdekes reprodukció nem válik a 

tanulmány szerves részévé. 

Csak néhány példa: A Janust ábrázoló kalen-

dáriumi illusztrációról a szövegben a 70. lapon 

van szó, a szerző az illusztráció méretét is közli, 

de ide kívánkozott volna az utalás a 60. repro-

dukcióra. A reprodukciók kiválogatása egyéb-

ként nagyon körültekintően történt, mert egy-egy 

témának több változata (sok esetben többféle 

technikával) egymás mellett látható, mint pl. 

az Angyali üdvözlet az 1807-es budai Acatist-

ban fametszetesen, és az ugyanabból az évből 

származó ugyancsak budai Polustavban rézmet-

szetes technikával. Sőt, ugyanazzal a kompo-

zícióval harmadikként a 40 évvel korábbi met-

szet is összehasonlítható a Balázsfalván kiadott 

Catavasierben. Ha ennél korábbi előképe nem 

volt az ábrázolásnak, akkor feltehető, hogy a bu- 

dai nyomtatványokban ehhez a balázsfalvi áb-

rázoláshoz igazodtak (22, 30, 31. reprodukció), 

nem pedig a budai 1805-ös fametszetű ábrázo-

láshoz, amely e háromtól teljesen eltérő kom-

pozíció (5. reprodukció). 

Tanulságosak az egymás mellé állított fa-

metszetek és rézmetszetek azonos kompozíciói, 

jól rávilágítva az illusztrációk közti kapcsola-

tokra, közülük is leggyakrabban a Balázsfalván 

készült könyvekben szereplőkre (itt, a püspöki 

székhelyen működött Erdély egyetlen görögka-

tolikus nyomdája). A balázsfalvi fametsző és 

nyomdász Petru Papavici tipográftól (1774) szár- 

mazó több fametszetet másoltak később pl. Sze- 

benben, ugyancsak fába (1790), de Budán is fába 

(1807). Ugyanakkor a szerző a budai román 

könyvek illusztrációinak bécsi párhuzamait is 

bemutatja. 

V. ECSEDY JUDIT 
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Szerzőinkhez 

Kérjük folyóiratunk szerzőit, hogy a jövőben a szerkesztőségünkhöz eljuttatott kéziratokkal 

kapcsolatban szíveskedjenek az alábbi formai megoldásokra figyelni: 

1. A közlésre szánt, szövegszerkesztővel készített kéziratot (tanulmányt, cikket, recenziót) ki- 

nyomtatva és elektronikus úton is juttassák el szerkesztőségükhöz. 

2. Csak végleges szöveget küldjenek, ügyelve arra, hogy a kinyomtatott és a digitális szöveg tel- 

jesen azonos legyen, ugyanis nyomban tördelt szerzői korrektúra készül, ennek következtében 

már nincs lehetőség jelentősebb szövegváltoztatásra. 

3. A kézirat elkészítésekor mellőzzék a tipografizálást, kiemelést (pl. aláhúzás, kurziválás, fél- 

kövér betűtípus alkalmazása stb.). 

4. A jegyzetek formai leírásakor törekedjenek arra, hogy folyóiratunk gyakorlatát kövessék, a ko- 

rábbi számok példái alapján. 

5. A tanulmányok kéziratához mindenkor mellékeljenek egy kb. fél oldalnyi tartalmi kivonatot 

(ún. rezümét), akár magyarul megfogalmazva (amely szöveget általában francia nyelvre fordít- 

tatunk), akár angol, francia, vagy német nyelven. 

6. A beküldött kézirathoz kérjük, ne mulasszák el csatolni a szerző elérhetőségi adatait (név, lak- 

cím, telefon-/mobil-, esetleg fax-szám, e-mail cím), amely feltétlenül szükséges a szerzői kor- 

rektúra eljuttatásához és a kapcsolattartáshoz. 

7. A fentiekben jelzett formaságok mellőzése jelentősen hátráltatja a kézirat megjelentetését. 

A Magyar Könyvszemle szerkesztősége 
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