
második változatból már egyéni, irodalmi fejlő
dés során (baráti kritika, új irodalmi források, 
műgond) maradtak el a korabeli színészet nega
tív hatásai: a vitézi játék rémdrámai kellékei, a 
sebtében készített műsordarabokra jellemző 
pongyolább verselés és dikció. Egyetértünk 
Orosz Lászlóval abban, hogy a fejlődés nem egy-
motívumú (365—6.): semmiképpen nem magya
rázható a székesfehérvári színtársulat 1819-es 
pesti vendégjátékával, Kisfaludy Károly átütő 
drámaírói sikerével és ugyanígy nem köthető 
kizárólagosan Bárány Boldizsár Sóstójához sem. 
A magunk munkahipotézise szerint a metamor
fózis szélesebb szellemi horizonttal vizsgálandó: 
annak a törekvésnek elemzése útján, amely a 
történelmi tematika és a vitézi játék újraértel
mezésével már közvetlenül a nemzeti romantika 
hősdrámáját előlegezte az 1810-es évek közepé
től, és amelynek az erdélyi drámapályázat épp
úgy része volt, mint például Berzsenyi Dániel 
egyetlen drámatöredékének keletkezéstörténete. 
Visszatérve a verstani kérdésekhez, izgalmas 
elemzés lehetőségét veti fel az itt óhatatlanul 
futólagos egybevetés Vörösmarty drámai jam-
busaival (387-8.). 

Orosz László felkészültségét, tárgyi tudását, 
dramaturgiai érzékét a tárgyi magyarázatok kö
zül választott példák sora, számos mikrofiloló-
giai remeklés illusztrálhatja, a történetírói forrá
sokból vett kifejezések helyes értelmezésétől
megfejtésétől (mint például az „udvornik" -
439. és a „gubás" - 462.) a motívumoknak és 
fordulatoknak az életmű egészében kimutatott 
jogfolytonosságán át - mondjuk - Katona an
tik mitológiai műveltségének metaforateremtő 
hatásáig. Ezért úgy véljük, hogy a kitűnő kötet 

a filológusképzés hatékony módszertani segéd
könyve is lehet. 

A Bánk bán kritikai kiadásának hibái, gyarló
ságai eltörpülnek az értékek mellett. Követke
zetlenségnek tekinthetjük, hogy amíg az Illyés-
átdolgozás szerepel a kiadások között, addig -
teljes joggal - elmarad szövegváltozatainak vizs
gálata; hogy a kiadásoknál nem egészen egységes 
a címleírás (316-21.). Szerkesztési probléma, 
hogy a történeti források és a tárgyi magyaráza
tok vonatkozó része elválik egymástól, ismét
lődő utalásrendszert téve szükségessé. Továbbra 
sem látjuk bizonyítottnak, hogy Katona játszot
ta Hamletet (410.); az utóéletből még vázlato
sabb áttekintésben is hiányzik Széchenyi 1839-
es elítélő véleménye a Bánk bánról vagy a Nagy 
Ignác-kiadás meglétének említése Petőfi könyv
tárában. A képmellékletben a Barabás-metszet 
helyett szívesebben láttuk volna a kecskeméti 
emlékmúzeumban őrzött, hitelesebbnek tűnő 
festmény másolatát. 

A kritikai kiadások közismerten lassú átfu
tása okozza, hogy végezetül a recenzensnek ide 
kell iktatnia a kézirat lezárása óta folyt, befeje
ződött és részben publikált kutatásokat, mint
egy kiegészítve a kötet 1981-ig terjedő függelé
két (531-2.); Orosz László folytatta a Bánk 
bán színpadi szövegének vizsgálatát 1867 után 
(sajtó alatt), a Magyar Színházi Intézet pedig 
1983-ban, a színpadi ősbemutató 150. évfordu
lójának szentelte periodikájának, a Színháztudo
mányi Szemlének 11. számát, benne Fried Ist
vánnak az Előversengésről írott tanulmányával. 
A munka tehát folytatódik . . . 

Kerényi Ferenc 

BERLASZ JENŐ: AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1802-1867 
Bp. 1981. Országos Széchényi Könyvtár. 554 + 26 1. 

Intézménytörténeti kutatásaink eleddig csak 
néhány területen értek el számottevő eredmé
nyeket. Hadd emlékeztessünk azonban az „előz
ményekre", a millénium körüli esztendők iskola
történeteire, amelyek méltó folytatása a pápai 
kollégium jubileumára kiadott szép monogra
fikus vállalkozás, illetve az 1930-as évek egye
temtörténetére, amely a legjobb szakembereket 
mozgatta meg ebből a célból. Más kérdés, hogy 
mind módszertanilag, mind pedig a feltárt ada
tokat tekintve, új magyar egyetemtörténetek 
készítése egyre időszerűbb feladatnak tetszik. A 

könyvtártörténet kissé elhanyagolt és csak az 
utóbbi időben lendületet kapott ága művelődés
történetünknek. A régebbi szakirodalomból 
Szarvasi Margit ma is helytálló megállapításokat 
tartalmazó művét emelnénk ki {Magánkönyv
táraink a 18. században. Bp. 1939.); az 1950-
es—1960-as évektől kezdve pedig éppen B eriász 
Jenő tette a legtöbbet a magyar könyvtárak 
múltjának földerítéséért (a Magyar Könyvszem
lében, az Országos Széchényi Könyvtár Év
könyvében és Híradójában, valamint az Iroda
lom és felvilágosodás c. kötetben közölt érteke-
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zéseivel). Pedig a könyvtártörténet túlmutat a 
szűkkörűen értelmezett intézménytörténeti kere
teken. „Tudományos kutatónak és könyvtáros
nak közös érdeke.. ." - állapította meg az er
délyi könyvtári múlt legjobb ismerője, Jakó 
Zsigmond (írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 
1976. 138.). Ugyanő másutt: „Iskola és könyv
tár egymást kölcsönösen ösztönözve és támo
gatva fejlődtek" (219.); és még egy idézet a 
könyvtártörténet hasznáról: „általános művelő
déstörténeti tanulságokkal kecsegtet" (Uo.). 
Tehát nem pusztán többé-kevésbé elzárt és vi
szonylag csekély körnek hozzáférhető könyv-, 
kézirat-, metszet- stb. anyag könyvtárrá rendező
déséről, ezáltal egy adott gyűjtemény jellegéről 
van szó, hanem pl. a gyűjtemény alakulásának 
végigkísérésével a műveltségeszmény változásai
ról, esetleg a nemzeti kultúra ápolásának módjá
ról is. A jól megírt intézménytörténet egyben 
értelmiség- és mentalitástörténet. Amikor Win-
disch Éva még 1961-ben tanulmányt közölt „Az 
Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosai a 
reformkorban" címmel (Tanulmányok Bp. múlt
jából 14. k. 1961.), akkor joggal írta alá alcímbe 
vetítve célját: „Adalékok a pest-budai értelmiség 
kialakulásához". Adott esetben a könyvtárosi
levéltárosi pálya, a tudományszervezési ideál 
körül kialakult nézetek változásai, e nézetek ér
vényesülése a gyakorlatban (ezáltal azok társa
dalmi kihatása, az értelmiségi pálya lassú felérté
kelődése) a lényegesek. Nem is szólva arról, 
hogy az olvasói statisztikák elemzése is tágabb 
érvényű következtetésekre adhat alkalmat. 

Berlász Jenő az OSzK első hatvanöt eszten
dejének monografikus feldolgozásával nagy szol
gálatot tett a művelődéstörténeti kutatásnak. 
Fraknói Vilmos (Gróf Széchényi Ferenc. Bp. 
1902.), Kollányi Ferenc (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchényi Országos Könyvtára. 1802— 
1902. Bp. 1905.), Windisch Éva, Somkuti Gab
riella és mások eredményeit felhasználva, de leg
inkább saját kézirat- és levéltári kutatásaira épít
ve azt az utat rajzolja meg, amelyet egy lassan-
lassan valóban országossá, nemzetivé váló intéz
mény tett meg a kezdeti, bizonytalan jogi stá
tustól addig a pillanatig, hogy Eötvös József fel
vállalja „a főhatási jogokat" a könyvtár fölött. 

Ami a két időpont (1802-1867.) között a 
könyvtárban, a könyvtárral történik, az a ma
gyar értelmiség egy rétegének története. Csoko
nai Vitéz Mihály az első pillanatban talán csak 
egy elnyerendő állásra gondolt, első ide vonat
kozó verse (A Nagyméltóságú Gróf Széchényi 
Ferenc ő excellenciája nemzeti könyvtárjára 

melly hozzám Kulcsár úr által érkezett) ugyan
csak hamisan cseng, másik verse (Gróf Széché
nyi Ferenc ő excellentiáfához) már a felvilágoso
dás szimbolikájával él („te, aki fényt hintesz/ A 
homály vak rejtekibe"). Értelmiségtörténet Hor
vát István és Schedius Lajos (és fia) fáradságos, 
de a könyvtári állomány pontos felmérése szem
pontjából nélkülözhetetlen munkája, s ezzel a 
szerző Horvát István eddig egyoldalúan megfes
tett portréjához új vonásokat tesz. Mátray Gá
bor könyvtárőri tevékenysége egy, a Horvát Ist
vánétól eltérő mentalitás-értelmiségi típus mun-
kálkodási körét és módját jelzi. Nincs tanulság 
nélkül a donátorok indítékairól szóló beszámo
ló, a társadalmi összetétel alakulása is sok min
dent elárul. Rendkívül fontosnak tetszik a kü
lönféle írói hagyatékok megvásárlásának histó-
rikuma; hiszen az OSzK állományának számot
tevő részét alkotják ezek a korai vásárlások (a 
Jankovich-könyvtár, a Horvát István-hagyaték, a 
Rumy-, a Batsányi- és az Engel-könyv- és kézira
tos-örökség). Itt jegyezzük, hogy Jankovich Mik
lós könyvtárából jutott nemzeti könyvtárunkba 
Kazinczy könyv- és kéziratanyagának ama része, 
amelyet a széphalmi mester szükségében 1808-
ban a neves gyűjtőnek adott el, és amelyről kéz
iratos katalógust is állított össze Kazinczy (ma 
is megvan az OSzK Kézirattárában). Sajnos, Ba
tsányi könyvtárát szétosztották a könyvállo
mányban; Rumy Károly Györgytől azonban 
nemcsak kéziratokat és könyveket, hanem fo
lyóiratokat is vásároltak. Kár, hogy Rumy 
némelyiket alaposan szétnyírta. 

Fontosnak érezzük, hogy Berlász Jenő re
gisztrálja a Könyvtárral kapcsolatos külföldi 
visszhangokat. Jelentékenyen bővíti ezáltal kap
csolattörténeti ismereteinket. Ebben a vonatko
zásban Berlász már fel tudta használni K.H. 
Jügelt dolgozatát az OSzK alapításának jénai 
visszhangjáról. Jügelt cikkéhez kiegészítésül: 
számottevő weimari (!) visszhangról is tudunk: a 
weimari Der Neue Teutsche Merkur magyaror
szági vonatkozású cikkeit Rumy Károly György 
írta, a jénai Allgemeine Literaturzeitungnak En
gel János Keresztény, Schedius Lajos (és később 
Rumy Károly György) egyként munkatársa volt. 
Nem lehetetlen, hogy az első kettő közül került 
ki a tudósító. 

Külön figyelmet érdemel a könyvtáralapító
ról, Széchényi Ferencről alkotott portré. Csáky 
Móric jóvoltából Széchényi Ferenc kései bécsi 
éveiről tudunk többet; Berlász új adalékai első
sorban a XVIII. század végének, XIX. század 
elejének eseménytörténetét gazdagítják. Fontos, 
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az újabb kutatásokat hathatósan alátámasztó 
bizonyítékokat hoz. Halász Gábor a nemzeti 
könyvtár létesítésének gesztusában - az esszé
ista tetszetős fogalmazásában - a felvilágosodást 
elutasító, lemondó tettet vélt fölfedezni, és ez
zel az 1795-1823. közötti időszakot a tovább
lépés, a „fejlődés" szempontjából marasztalja el, 
több történészi vélekedéssel egyetértésben. Ber-
lász Jenő - teljes joggal - nem hisz a könyvtár
ajándékozás pillanatnyi ötletében, sem a múlttal 
való leszámolás látványos kísérletében, és -
nagyon helyesen! — megkeresi a közvetlen előz
ményeket, amelyek közül az egyik a legnagyobb 
valószínűséggel éppen Széchényi Ferenc és Haj
nóczy József rövid ideig tartó együttműködése. 
Másfelől viszont — szintén csak helyeselhetően 
- a könyvtáralapítást szélesebb történelmi hát
térrel ábrázolja, kapcsolatba hozva az 1802-es 
esztendő más politikai fejleményeivel, köztük az 
országgyűlés összehívásával. „A társadalmon 
bizakodó hangulat lett úrrá; mindenki azt várta, 
hogy immár megkezdődik az 1791-ben kikül
dött országos bizottságok reformterveinek meg
valósítása". A magunk csekélyebb jelentőségű 
adatait tesszük hozzá: 1802-re már kiszabadul
nak a státusfoglyok (előbb Kazinczy, majd Ver
seghy), Schedius megindíthatja a Zeitschrift von 
und für Ungern c. lapot, amely majd Széchényi 
Ferenc törekvéseinek is szócsöve lesz stb. Ilyen 
módon mind a könyvtáralapítás, mind a kataló
gusok szétküldése és ezzel együtt a könyvtárala
pítás népszerűsítése, a magyar kultúra fejlődésé
nek beszédes demonstrálása nem az 1790-es esz
tendők reformeszméiről való lemondás, a jozefi
nista, illetve a felvilágosodott múlttal való szakí
tás jegyében született. Éppen ellenkezőleg. A 
Bessenyeitől (és Révaitól) kidolgozott nemzeti 
művelődési program részévé válik. Ebbe a prog
ramba az alapítás hatása révén, de nem utolsó
sorban új, értelmiségi munkahelyek megterem
tése révén az értelmiség viszonylag széles köre 
kapcsolódik be (Vö.: OSzK Évkönyv 1968/69. 
Bp. 1971. 55-84.) 

Már céloztunk arra, hogy tanulsággal jár, ha 
a könyvtárat önkéntes adományaikkal gyara
pítók társadalmi állásának elemzését kísérjük 
figyelemmel. A könyv 120-121. lapján talál
ható névsorok már érdekesen jelzik, hogy a 
„mecénások" összetételében is bizonyos eltoló
dások mutatkoznak: megjelennek az írók, az 
értelmiségiek, a városi polgárság tagjai, mint 
akik nem egyszerűen magukénak érzik a nem
zetivé váló könyvtár ügyét, hanem adományaik
kal tevékeny részt kérnek a gyűjtemények jelle

gének alakításában is. A növedéknaplóban lelt 
adatok alapján Berlász névsora - többek között 
- Berzeviczy Gergely, Kazinczy, Kisfaludy 
Sándor (könyvtára később a nemzeti könyvtárba 
került, akárcsak a XX. század elején Madách 
Imréé), Diószegi Sámuel, Tessedik Sámuel, Virág 
Benedek nevével jeleskedik. Mellettük szerb, 
szlovák, horvát nevek jelzik a „hungarus"-
patriotizmus megnyilvánulását, miközben a 
főúri-birtokos nemesi adományozók száma sem 
mutat a mecénási hajlam csökkenésére. Berlász 
ide vonatkozó megállapításait nem módosítja, 
legfeljebb néhány apró adattal egészíti ki 
Maksimiljan Vrhovac püspök naplója, amelynek 
horvátra fordított változata nemsokára meg
jelenik. Itt jegyezzük meg, hogy Széchényi 
Ferenc jelentős szlovák kapcsolatai közül a Juraj 
Ribayhoz fűződő behatóbb említést és tár
gyalást érdemelt volna. Széchényi Ferenc könyv
beszerzéseinek jelentős segítője volt Ribay, 
Széchényi prágai kapcsolatainak is építője volt, 
és végül Ribay rendkívül izgalmas „slavica"-
hagyatéka (könyvek és kéziratok) a Széchényi 
Könyvtárba kerültek (Vö.: Mária Vyvíjalová: 
K slovensko-mad'arskym kultumym vzt'ahom 
koncom XVIII. a zátatkom XIX. storoZia (Juraj 
Ribay a Ferenc Széchényi). Historické Stúdie 
1969. 47-76.). 

Nem kevésbé meggyőző Horvát István 
tudósi-könyvtárosi pályafutásának tüzetes 
leírása; és sok adathoz juthatunk József nádor
nak magyar tudományosságot támogató igyeke
zetéről is. Ez utóbbinak azért örültünk, mert 
Domanovszky Sándor iratkiadása elakadt, így 
József nádor (és általában Pest-Buda) XIX. 
századi története csak töredékesen ismert. 
Berlász adalékai kapcsolódnak a Domanovszky-
iratkiadáshoz. 

A későbbi évekre egyrészt jellemző a „társa
dalmi érdeklődés" némi csökkenése, másrészt, 
az ún. Széchényi-alap jóvoltából történő vásár
lás. Itt is érdekes színfoltot jelent Vuchetich 
Mátyás adománya: hatvannégy darab kézirat és 
ezerkétszázhatvannégy könyv. Vuchetich 
horvátországi származású tudósként érkezett 
Pestre egyetemi tanárnak, része lett a több 
nemzeti művelődésnek otthont adó város kultu
rális életének. Hogy aztán a magyar tudomá
nyosság halottjaként gyászolja majd több 
magyar tanítványa. A Vuchetichéval részben 
rokonítható, részben szembeállítható magatartás
típust képvisel a másik, szintén horvát vidék
ről Pestre érkezett egyetemi tanár, aki előbb 
az esztétikai tanszékre pályázott, majd 1795-
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tó'l archeológiát és numizmatikát adott eló'. 
Katancic Matija Petarról van szó, aki tudomá
nyosan igyekezett megalapozni az illirizmus-
elméletet. Más kérdés, hogy kéziratait viszont a 
pesti egyetemi könyvtárra hagyta. Ez a példa 
egyben jelzi, hogy a többnemzetiségű Pest-Buda 
kulturális életének feltárása — a valóban tiszte
letre méltó eddigi eredmények ellenére - még 
mindig sürgető' feladat. Berlász Jenő „adalékai" 
e téren is sok segítséget adnak a kutatóknak. 

Berlász Jenő példát szolgáltat arra, hogy az 
intézménytörténetnek is mennyi „nemzetközi" 
vonatkozása lehet. Cseh-magyar kapcsolattörté
neti vonatkozású adat, hogy Frantisek Palacky 
előbb könyvtárhasználóként (már 1822-ben), 
utóbb adományozóként van jelen a magyar 
nemzeti könyvtár történetében. Ennél fontosabb 
a könyvtár helyzetének megvilágítása olyatén-
képpen, hogy más könyvtár lehetőségeit is 
fölméri a szerző. Még jelentősebb Széchényi 
Ferenc külföldi útjai könyvtári vonatkozásainak 
regisztrálása, és ezáltal a magyar könyvtárügy 
európai perspektívába történő belehelyezése. 
Ezek a rövid kitekintések is lehetővé teszik, 
hogy az eddiginél pontosabban felmérhessük a 
könyvtáralapítás jelentőségét. 

Csak néhány, fontosnak tetsző mozzanatot 
ragadtunk ki Berlász Jenő rendkívül alaposan 
dokumentált, gazdag tartalmú, történésznek, 
irodalom- és művelődéstörténésznek egyként a 
továbbiakban nélkülözhetetlen könyvéből. 
Olyan intézménytörténettel gyarapodtunk, 
amely sokszínűen megrajzolt történelmi 
háttérrel együtt festi föl a nemzeti művelődés 
egyik leglényegesebb szervezetének históri-

Mácza János esztétikai műveinek felfedezése 
a magyarországi olvasók számára a hetvenes 
évek elején kezdődött. A sort az Esztétika és 
forradalom nyitotta meg 1970-ben, ezt követte 
cikkeinek egy gyűjteménye, a Legendák és 
tények (1972), majd A mai Európa művészete 
(1979). Az Irodalmi Múzeum sorozatban az 
Eszmeiség - avantgárdé - művészet összefoglaló 
cím alatt most megjelent két kötet Máczának 
két jelentősebb tanulmányát tartalmazza. Egyik, 
az eredetileg 1927-ben oroszul publikált Iro
dalom és munkásosztály Nyugaton, a másik 
pedig az 1933-ban megjelent Alkotó módszer és 
művészi örökség. 

kumát. Az alapításkor már tudták a kortársak, 
hogy fordulat ez a magyar művelődés történe
tében, s ha erőltetett hangon is, ezt mondta ki 
Csokonai Vitéz Mihály; mint ahogy az alkalmi 
költemény közhelyein is átsüt Révai Miklós 
lelkesedése, mikor latin nyelven kiadott 
versében Széchényi Ferencnek „halhatatlan 
érdemei"-t emlegeti. Berlász Jenő monográfiája 
természetesen bőségesen tárgyalja a szó szoros 
értelmében vett könyvtári műveletek szervezését 
(a szakozó, raktározó, állománygyarapító stb. 
folyamatokat). Ám még ezeknek a folyamatok
nak szervezésén, finomodásán keresztül is képes 
rávilágítani az ezekéi a folyamatokat létrehozó, 
ösztönző, a korszerűsítést sürgető-megtervező 
gondolatokra, és ezáltal egy jellegzetesen értel
miségi munka kialakulására és differenciáló
dására. Olyan tényekre, mozzanatokra, amelyek 
eddig jórészt kívülrekedtek a kutatások körén. 
Formálódó értelmiségi pályákat ismerünk meg; a 
magyar irodalom még nem rajzolhatta meg az 
archivárius alakját oly módon, mint tette azt 
E. T. A. Hoffmann. De éppen e formálódás 
végigkísérése révén bontakoznak ki a könyv
tárossorsok, nem kevésbé érdekesek, mint a 
valóságból a tárgyilagosan elbeszélt fantaszti
kumba átlépő E. T. A. Hoffmann-figuráé. 

Ismertetésünk summázata ekképp szólhat: 
alapvetően fontos művel, segédkönyvvel gyara
podtunk. Jakó Zsigmond figyelmeztetését adap
tálva: jól járt tudományos kutató is, könyv
táros is. 

Fried István 

Az Irodalom és munkásosztály Nyugaton 
irodalomtörténeti jelentősége abban a körül
ményben rejlik, hogy ez az első, magyar szerző 
tollából való, jóllehet a történelmi helyzet 
folytán nem magyar nyelven megjelent tanul
mány, amely esztétikai szempontokat vezet be a 
kortárs szocialista irodalom tanulmányozásába. 
S mivel a szerző érzékelte a proletárirodalom, 
illetve szocialista irodalom fogalmának jelen-
tésbeli beszűkülését, a „munkásokról és munká
sokhoz szóló" irodalom meghatározást hasz
nálta, amikor arról a jelenségről beszélt, amit 
ma szocialista világirodalomként tartunk 
számon. Pontosabban, a szocialista világirodalom 
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