
összefoglalva: a magyar kutatás számára is 
hasznos könyvet kaptunk M. Adamczyktól; rész
ben azért, mert eleddig jószerivel alig tudtunk 
valamint a lengyel-magyar kulturális kapcsola
toknak erről a szektoráról, részben pedig azért, 
mert példát adott egy tájegység és egy réteg kul
turális „tevékenységének" célszerű vizsgálatára. 

Fried István 

Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai 
1831-1949. (K 801 - K 940). A Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtára kézirattárának ka
talógusai 14. Bp. 1984. MTAK 255 1. 

Szokatlan mélységű, az egyes iratokig leme
nő' - a levéltári szakirodalomban iratjegyzéknek 
vagy lajstromnak nevezett - forrásfeltárásra vál
lalkozott az Akadémiai Könyvtár kézirattára, 
amikor a könyvtár történetére vonatkozó, a 
gyűjteményben fellelhető kéziratos források ka
talógusát közreadta. Elsőrendű célja a kötetnek 
az, hogy — a provenienciáüs összefüggéseket 
megőrizve — előmozdítsa „egy jövendő könyv
tártörténet megírását". Az ismerteit anyag két 
fő részből áll. Az első rész, a könyvtári iratok 
gyűjteménye a könyvtári irattár egyes tételeinek 
rövid, regesztaszerű ismertetését adja, 1896-tól 
(a rendszeres iktatás bevezetésétől) kezdve tár
gyi csoportosításban (ügyvitel, beszerzés, köl
csönzés, vegyes anyag). A második rész a kéz
irattár más könyvtári vonatkozású tételeit ismer
teti, tehát azokat a dokumentumokat, melyek 
az ún. Régi Akadémiai Levéltárban és a kézirat
tár anyagában találhatóak. A könyvtári iratokat 
a könyvtár lezárt gyűjteménynek tekinti, mivel 
— úgymond - „további iratok előkerülése nem 
valószínű". 

A kötet kétségtelenül eleget tesz elsődleges 
céljának, a könyvtártörténeti munkálatok támo
gatásának, különösen ami a könyvtár újabb kori, 
a jelenlegi helyére történt beköltözése óta meg
élt történetét illeti. Az egyes iratokról szóló rö
vid feljegyzések megadják a gyarapodásra és 
használatra vonatkozó alapadatokat (az ajándék
kiadványok küldője, a kölcsönző neve stb.). Ha 
viszont további részletekre kíváncsi (p. o. hogy 
mi volt az ajándékozott vagy kölcsönzött mű), 
akkor már ki kell kérni magát az ügyiratot is. 

Nehezebben tudunk válaszolni arra a kérdés
re, hogy más tudományágak (irodalomtörténet, 

történelem, tudománytörténet) művelői számára 
milyen haszonnal jár a kötet tanulmányozása. 
Ezen a téren a jól szerkesztett névmutató nyújt 
segítséget - amennyiben valaki egy nagyobb 
gyűjtemény sorsa, egyes nevesebb szerzők mű
vei, hagyatékai iránt érdeklődik. Ebben a vonat
kozásban a „hivatalos iratok" gyűjteményrész
nek különösen a korábbi korszakra vonatkozó 
része tarthat számot az érdeklődésre. A névmu
tatóban külön szerepelnek Arany János, Ka
zinczy Ferenc, Körösi Csorna Sándor, a Szé
chényi család iratai, ül. kéziratai. Számos más 
szerző esetében viszont már vissza kell keresni, 
hogy vajon művéről vagy egyéb (akadémiai vagy 
más) tevékenységéről van-e szó? Ha magukat a 
regesztákat tanulmányozzuk, időrendben (s mel
lőzve a teljes felsorolást) Kresznerics Ferenc 
(1831), Pálóczi Horváth Ádám (1836), Kölcsey 
Ferenc (1866), Podhradszky József (1870) kéz
iratainak, műveinek említésével találkozhatunk. 
Egy 1879-es irat regesztája az 1869-1873 kö
zött jutalmat nem nyert pályaművek kéziratait 
említi. Ebből az iratanyagból említhetjük meg 
Rónay Jácint tíz példányban megjelent naplóját, 
Halmágyi István naplójának és egy valamikor 
Pápán található Bessenyei-kéziratnak fellelhetet
lenségét a számos más, ezekhez hasonló tételt. 
Az 1945. évi irattár számos darabja a háború 
alatt elrejtett könyvtári anyag felkutatására vo
natkozik, azonban csupán jelzeteket ad meg 
anélkül, hogy az anyag jellegéről említést tenne. 

Valamivel érdekesebb a „Vegyes iratok" és a 
„Kötetes kéziratok" csoportban ismertetett 
anyag, ahol jelesebb, ill. nagyobb könyvtárak 
jegyzékei (Reguly Antal, Szilágyi Ferenc, Re-
piczky János, Vigyázó Ferenc) szerepelnek. A 
kézirattár egyéb könyvtári iratai közt az Akadé
miai Könyvtár alapját alkotó Teleki-könyvtártól, 
Marczibányi Líviusz, a Batthyány fivérek és Sán
dor István könyvtárairól találunk adatokat. Eb
be a csoportba tartoznak a Wathay Ferenc 
1604. évi törökországi verses naplójára, Kölcsey 
leveleire és könyvtárára, Kazinczy kéziratainak 
átvételére, Széchényi István hagyatéki irataira, 
Körösi Csorna Sándor hagyatékára és más, ki
sebb jelentőségű irodalomtörténeti anyagra vo
natkozó dokumentumok. 

A logikusan szerkesztett, csak néhol kissé 
szűkszavú kéziratkatalógus — alapos tanulmá
nyozás után - jó kiinduló segítséget nyújt az 
Akadémiai Könyvtárban található (nem csupán 
könyvtártörténeti) forrásbázisról. Vajha még 
több hasonló anyagban gazdag intézményünk 
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lenne (személyi és anyagi vonatkozásban egy
aránt) abban a szerencsés helyzetben, hogy tu
dománytörténeti vonatkozásban bőséges anyaga 
felől ily módon is eligazíthatná az érdeklődő ku
tatókat. 

Tóth András 

Várdy Huszár Ágnes: Karl Beck élete és költői 
pályája. Bp. 1984. Akadémiai K. 167 1. 

Mi a magyarázata, hogy érdeklődéssel nyúl a 
recenzens a már életében középszerűnek tartott, 
majd elfeledett magyar származású, németül író 
XIX. századi költőről, Kari Beckről szóló mono
gráfiához? A válasz egyszerű: Beck életműve 
ezer szállal kapcsolódik a magyarsághoz. Ma
gyarországon született — akárcsak Nikolaus 
Lenau - , hazájának a mi országunkat nevezi 
(egyik kötetének címe: Aus der Heimat), mi 
azonban Várdy Huszár Ágnessal egyetértésben 
nem tartjuk, nem tarthatjuk magyar költőnek, 
osztrák-német költő volt. Nem is folyt erről 
annyi vita, mint Nikolaus Lenau „magyarságá
ról". 

A monográfia szerzője két korszakra osztja 
Beck munkásságát: az 1848 előtti felfelé ívelőre 
és az 1848 utáni lefelé hanyatlóra. Nagy filoló
giai pontossággal elemzi a költő összes megjelent 
kötetét és egyéb megnyilatkozásait. A magyar 
irodalom kutatói számára Beck életművének a 
művészileg is magasabb színvonalú első korszaka 
az érdekesebb. Mégpedig a reformkori líránk és 
azon belül is elsősorban természetesen Petőfi 
miatt. Becknek számos magyar témájú költemé
nye van. A származása, a Magyarországon töl
tött gyermekkora, fiatal évei, melynek során ala
posan megismerte többek közt a cigányság éle
tét is, arra ösztökélték, hogy Bécsben, Lipcsé
ben, Berlinben élve megismertesse a külföldet a 
magyarság életével, tájaival, jellemző típusaival, 
stb. Beck, mint ahogyan Várdy Huszár Ágnes 
bőségesen szórt verselemzéseiből kitűnik, nem 
Pest költője volt, nem is érezte magát igazán itt 
jól (unta a gabonakereskedo-segédséget, Bécs 
után Pest irodalmi élete „lanyhának" tűnt neki 
— még az 1830-as években járunk!), hanem a vi
déké, a falué, a pusztáé. Az 1842-ben megjelent 
Jankó der Rosshirt című elbeszélő költeménye a 
bizonyíték rá, hogy szívesen választotta témául 
a puszták és csárdák népét, Petőfi számos motí
vumát előlegezve. Kettejük pusztaképe között a 
legfontosabb különbséget Hatvány Lajos fogal

mazta meg igen találóan: Beck „úgy figyelte a 
magyar életet, mint valami exotikumot", tehát 
messziről, kívülről, a romantika kedvenc rekvizí-
tumait keresve, Petőfi pedig a kellős közepén 
ülve. 

A magyar irodalomtörténetben eddig legrész
letesebben Martinkó András foglalkozott a két 
költészet közelebbi kapcsolatával a Petőfi és 
Karl Beck című tanulmányában (In: Petőfi
mozaik, Tankönyvkiadó 1975.). Konkrét Beck-
hatásról a következő Petőfi-művek esetében be
szél: XIX. század költői, Tigris és hiéna, Salgó, 
Szilaj Pista, Palota és kunyhó, Panyó Panni, 
Szőke asszony. Érdekes adat: Pándi Pál hívta fel 
rá a figyelmet a Kísértetjárás Magyarországon cí
mű munkájában (II.köt.422.1.), hogy Beck Die 
Eisenbahn című költeménye, mely nagyban hoz
zájárult népszerűségének megszerzéséhez — 
amint arra Várdy Huszár rámutat - , előképe le
hetett Petőfi Vasúton című költeményének. A 
hatás a konkrét egyezéseken túl nagyobb is le
hetett, Petőfi olvasta Beck Saul-drámáját, verses
köteté i t (az biztos, hogy Petőfi lefoglalt 
könyveinek jegyzékében szerepel Beck Monat
rosen című kötete), a Jankó der Rosshirtet. De 
ahogyan Martinkó is figyelmeztet rá, a hatás je
lentőségét eltúloznunk nem szabad, mivel szá
mos téma és megoldás megtalálható a Junges 
Deutschland, a Vormärz más költőinél is. Még 
tovább lépve, ha csak egy gondolat erejéig meg
idézzük a XIX. századi orosz irodalmat, az azo
nos vagy közel azonos szabadságeszmét valló 
költőktől, akik többnyire ugyancsak „átestek" a 
romantikán, szintúgy idézhetnénk Petőfire rí
melő sorokat, anélkül természetesen, hogy bár
milyen közvetlen kapcsolatról szó lehetne. 

Várdy Huszár Ágnes monográfiája nem fog
lalkozik ezekkel a Petőfi-Beck kapcsolódások
kal, nem ezt választotta tárgyául. Rövid fejezet
ben rekonstruálja a két költő magyarországi ta
lálkozását, egymásra tett benyomásukat. A ha
gyományos felépítésű monográfia központjában 
természetesen Karl Beck áll. Feltárulnak az oszt
rák-német költő tehetségének valódi határai, 
megtudjuk, népszerűségéből mennyi volt a kor 
sodrása, a divat által adományozott rész és 
mennyi a valódi érdemen alapuló. 

A monográfia szerzőjéről keveset tudunk. 
Munkájából kitetszik, hogy inkább az eszmetör
ténet érdekli, mintsem a költői művészet rejtel
mei. Verselemzései a társadalmi-politikai-eszmei 
oldalt világítják meg, a poétikait alig. Munkáját 
mégis üdvözöljük, mert többnyire hiányoznak 
irodalomtörténetünkből a középvonalbeli szer-


