
re segítségével készült Magyari-bibliográ-
fia (Sárvár, 1994). Jobbító szándékkal 
mindössze annyit mondanék, hogy he
lyenként kissé pontatlanok az utalások: 
némely folyóiratcikknél hiányzik az oldal
számra való hivatkozás, illetve egy cikk 
kétszer szerepel: Dézsi Lajos írását külön
böző címeken említi meg (az egyik az ItK-
ban jelent meg, a másik tétel ugyanannak a 
különnyomata volt). 

Jól segíti a tájékozódást a kötet végén 
elhelyezett kronológia és névmutató. A név
mutatóval kapcsolatban csak annyit je
gyeznék meg, hogy első pillantásra kissé 
rendezetlennek és Paul Anton Keller neve 
után teljesen szerkesztetlennek tűnik, ez 
azonban nem befolyásolja használhatóságát. 

Minden kritikai megjegyzés ellenére 
azonban örömteli esemény e könyv meg
jelenése. Nemcsak azért, mert végre van 
Magyariról monográfiánk, hanem azért is, 
mert a benne található adathalmaz, szak-

EÖtvös Józsefnek a túlnyomórészt az 
MTA Irodalomtudományi Intézete birto
kában lévő hagyatéki könyvtárához állított 
össze magyar és német nyelvű katalógust 
Gángó Gábor. Miként a bevezetésben a 
szerkesztő maga is írja, célja a 950 tétel 
szigorú bibliográfiai leírása volt. A köny
vek Eötvös gondolkodására, politikai és 
irodalmi műveire tett hatását nem kívánja 
vizsgálni, e kérdésben, de a könyvtár tör
ténetéhez általában is gyakran hivatkozik 
Bényei Miklós munkáira (többek között: 
BÉNYEI Miklós, Eötvös József olvasmá
nyai, doktori értekezés, 1968). A más 

irodalmi utalások jól hasznosíthatók a 
kutatók számára. Azért is fontos ez, mert 
ki kell jelenteni: Bencze Imre helyenként 
nem tudta egységes képpé alakítani az 
általa összegyűjtött értékes anyagot. 

Úgy vélem, Magyari életéről ennél töb
bet mondani újabb adatok felbukkanásáig 
nem lehet - teljes bizonyossággal talán 
még ennyit sem. Magyari István életmüvét 
ezért a jövőben nem az életrajzi adatokon 
keresztül, hanem írásainak új szempontú 
megközelítésével érdemes vizsgálni. Ben
cze Imre alapvetően egyháztörténeti meg
közelítésű monográfiája mellett minden
képpen helye van a történelmi, az irodal
mi, az eszmetörténeti szempontoknak is. 
Mindezek mellett egy bizonyos: a jövőben, 
hibái ellenére, Magyari kutatóinak alap
műként kell forgatniuk Bencze Imre mun
káját. 

Keisz Ágoston 

gyűjteményekben található, illetve elkalló
dott könyvek esetében több ponton he
lyesbíti vagy vitatja Bényei adatait. Is
merteti az Eötvös-könyvtár történetét, azt, 
mikor és miként adományozta Eötvös 
Loránd a könyvek többségét az Eötvös 
Collegiumnak illetve a Műegyetemnek, és 
onnan hogyan került a könyvtár nagy része 
az Irodalomtudományi Intézet birtokába. 

Bár a mű címe, a bevezető, a függelék 
és mindhárom mutató kétnyelvű, a köny
vek bibliográfiai leírása (és ez teszi ki a 
kötet kétharmadát) csak magyarul szere
pel, így kérdésessé válik, hogy külföldi 
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kutatók tudják-e a katalógus adatait hasz
nálni. A szerző, a cím és az impresszum 
feltüntetésén túl minden könyv rendelkezik 
tételszámmal (alfabetikus rendben), szak-
és könyvtári jelzettel. A szakjelzet megne
vezi a tudományágat, ahová a könyv sorol
ható, és elkülöníti a primer és szekundér 
irodalmat. A posszesszori bejegyzések és az 
ex librisek tényét közli a szerkesztő, de a 
jegyzetek szövegét nem, mert Bényei már 
ismertette őket, és a megjegyzések szerinte 
önmagukban úgyis semmitmondóak. Érde
kes lehet pedig egy-egy hosszabb széljegy
zet. Csupán a címet és az impresszumot 
közli a szerkesztő betűhíven, a szerző nevét 
nem. A tulajdonképpeni katalógus után a 
függelékben találhatók a más gyűjtemény
ben lévő és kétes tulajdonú könyvek. Az 
első mutató megnevezi a könyvekben talált 
dokumentumokat, a második az anonim 
könyveket sorolja fel. 

A szakjelzet-mutató egyben statisztikai 
adatbázisul is szolgál, így szinte kínálja 
magát egy rövid áttekintésre, ami komo
lyabb kutatások kiindulópontja is lehet. 
A 950 kötet közül 542 történelmi, 318 
irodalmi mű. Ezenkívül földrajzi, művé
szettörténeti, pedagógiai, teológiai és filo
zófiai munkákat találunk kisebb számban. 
A történelmi könyvek közül 128 magyar, 
120 általános egyetemes történeti témájú, 
az egyes nemzetek rangsorában a franciák 
vezetnek (87), majd a németek (57), azu
tán az angolok, illetve az ókori szerzők 
(37-37). Sokkal különösebbek az arányok 
az irodalmi alkotások között. Legtöbb a 
klasszika-filológia (80), az élő nyelvek 
közül a német (70), majd a francia (65) és 
az angol (54). A magyar irodalmat a 318-
ból mindössze 20 kötet képviseli. 

Bár ezek a számok magukban is sokat-
mondóak, azt is érdemes megvizsgálni. 

milyen nyelven íródtak a könyvek (sajnos 
ez a szakjelzet-mutatóból nem derül ki). 
A könyvtár állományának közel a fele né
met nyelvű (401), viszonylag sok a francia 
(271), de a latin (121) és az angol (94) 
munkák száma is messze felülmúlja a 
magyar nyelvűeket (46). Tehát a magyar 
történelemre vagy irodalomra vonatkozó 
könyveknek pusztán a harmada magyar 
nyelvű, a többi - amint a katalógusból meg 
is állapítható - német és latin. 

Az impozáns katalógust lapozgatva ön
kéntelenül is szembeötlik egy-egy neve
sebb szerző és mű. Úgy tűnik, Eötvös 
különösen vonzódott a francia történelem
hez, főleg a nagy forradalomhoz és előz
ményeihez. Colbert és Necker gazdasági 
írásai mellett megtalálhatjuk Rousseau, 
Sieyés és Mirabeau könyveit. A történeti 
feldolgozások közül itt van Lamartine, 
Thiers, de Louis Blanc munkája is. Az 
angol szerzők közül gazdaságelmélettel 
foglalkozik Locke és Malthus, de vannak 
nagyívű történeti áttekintések Gibbontól és 
Macaulay-tól. Eötvös gyűjtött antik műve
ket is (Hérodotosz, Arisztotelész, Thukü-
didész, Tacitus, Cassius Dio), illetve ré
gebbi magyar történetírásokat (Bél Má
tyás, Bethlen Farkas). Kortársai közül 
könyvtárában találjuk Széchenyi István, 
Dessewffy Aurél, Horváth Mihály és 
Vámbéry Ármin könyveit, és persze saját 
müveit (hatot magyarul, egyet németül). 

A szépirodalmon belül a legátfogóbb a 
német könyvek gyűjteménye. Ott talál
hatjuk a Nibelung-éneket; a felvilágosodást 
Klopstock, Pfeffel és Lessing, a klasszikát 
Goethe, Schiller és Herder, a romantikát 
Novalis, Tieck, Jean Paul és Uhland, végül 
a kortárs irodalmat Korner, Geibel, Platen, 
Gotthelf és Grün képviseli. Francia és an
gol könyvtára is reprezentatív: Abélard, 
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Boileau, Montaigne, Voltaire, Hugo és 
George Sand, illetve Coleridge, Words
worth, Byron, Swift és Scott műveit gyűj
tötte. Hiányoznak viszont a magyar iroda
lomtörténeti kánon nagyjai, de megtalál
ható Fáy, Gvadányi, Mednyánszky, Pulsz-
ky, Rumy. Van persze még egy-két kurió
zum, mint például Cooper indiánregényei 
vagy a Boszorkányok pörölye {Malleus 
maleficarum). 

Bényei Miklós az utóbbi évtizedekben 
számos kötetet, főként biográfiákat publi
kált a reformkori művelődés- és iroda
lomtörténet tárgykörében. A szerző ezúttal 
is a téma sokoldalú, sok szempontú meg
közelítésére vállalkozott, minek követ
keztében munkája az irodalmárok, a 
könyvtár-, a művelődés- és az eszmetörté
nészek, illetve az olvasásszociológia törté
neti aspektusai iránt érdeklődők figyelmé
re egyaránt számot tarthat. 

A monográfia Bényei Eötvösre vonat
kozó, több évtizedes kutatómunkájának 
eredménye, melynek fő előzménye az 
Eötvös olvasmányai című, 1972-ben pub
likált könyve. Mostani kötetében az azóta 
számos szaklapban - így az Alföldben, az 
Irodalomtörténeti Közleményekben, a 
Magyar Könyvszemlében, a Történeti 
Szemlében stb. - közölt, illetve önálló 
kötetekben megjelent, szám szerint tizenöt 
tanulmányát gyűjtötte össze, rendezte 
egységes kompozícióba. Bényei két fő 
szervezőelv köré sűríti írásait. Egyrészt 
eltérve a biográfiai tárgyalásmódtól, szakít 
a kronologikus szervezőelvvel, s nyitás
ként Eötvös könyvhagyatékával foglalko-

A katalógus tehát fontos eredménye a 
művelődéstörténeti alapkutatásnak. Ha 
bárki képet szeretne kapni arról, hogy 
milyen szellemi hatások érték báró Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi minisz
tert, korának egyik legműveltebb és nagy 
hatású liberális értelmiségijét, az bátran 
használhatja ezt a könyvet kutatásai kiin
dulópontjaként. 

Boronkai Szabolcs 

zik, ezzel is jelezve, hogy nem történeti, 
hanem problémaközpontú látásmóddal 
közelített témájához. Többnyire a hagya
ték vizsgálata szolgál alapul a további 
tanulmányok filológiai vizsgálódásaihoz. 
Ezt az eljárásmódot a kötet első nagy te
matikai blokkjában, tanulmány füzérében 
alkalmazza, melyet Az olvasó címmel lát 
el. Másrészt a második és a harmadik dol
gozatcsoportban (A gondolkodó és A poli
tikus) főként a faktografikus adatokra he
lyezi a hangsúlyt, s életrajzi elemek köré 
gyűjti a vonatkozó irodalmi, filozófiai, 
társadalmi és politikai kérdésfelvetéseit. 
E két szervezöelv természetesen nem izo
lálja két, illetve három különálló egységgé 
a művet, hanem csak tendenciaként van 
jelen. 

A kötet kompozíciójáról szólva meg 
kell jegyeznünk, hogy szinte mindegyik 
fejezet az életmű más-más aspektusával 
foglalkozik, így Bényei értelmezői-érté
kelői horizontja tág teret foglal magában. 
Ám ami a monográfiának interdiszcipliná
ris témakezeléséből adódó előnye, az a 
recenzens legfőbb korlátja is, hisz nem 
lehet tizenöt tanulmányról azonos mély-
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