
ben nem szerepel is - megjelent a Válasz 1934. 
évi 3 -4 . számában. S ha már itt tartunk: a szer
kesztőnek valahol föl kellett volna tüntetnie, 
hogy Béládi tanulmánya - mutatis mutandis -
megjelent már Az értelemalapító (1982) és Vá
laszutak (1983) című köteteiben. 

A hivatalnoki stílus szokványai a legjobb dol
gozatokat is megszeplősítik. (A sok biztosít; az 
alapvető jelző két lapon háromszor; a kultúra 
németes megcsonkítása, amely ellen Kodály any-
nyit küzdött; a ragozott címhez ragasztott újabb 
rag [Kisebbségben-benl]; amely ellen meg Hor
váth János emelte föl szavát a szakdolgozatok 
nyelvéről írva, s így tovább.) 

A hivatkozások módszere sem felel meg cél
jának, ti. a legkönnyebb visszakeresésnek. Egy-egy 
esszé idézésekor fontos ugyan, hogy mikor kelet
kezett (ezt többnyire az első közlés sejteti), tehát 
szükséges az első közlés helyét megadni (pl. a 
Tanúét). Minthogy azonban a Tanú még a Németh 
László-kutatók könyvtárában sem igen lehet már 
meg, ugyancsak nélkülözhetetlen a gyűjteményes 
művek megfelelő helyére utalni. Ez általában a 
húszkötetes életműsorozat megfelelő helye lehet, 
és takarékos hivatkozási formául ajánlható Har-
tyányi István bibliográfiájának (Mutató Németh 
László munkáihoz, 1983) módszere, rövidítéses 

A XVIII. század folyamán Magyarországon 
minden bizonnyal Bél Mátyás volt a hazai tudo
mányosság legjelentősebb képviselője. Éles elmé
je, széleskörű érdeklődése, kitartó akaratereje haj
totta egész életén át, hogy a német egyetemeken 
megismert ún. államismereti iskola tudományos 
eredményeit, módszereit követve, nem egyszer 
azokon túllépve, feltárja hazája múlt és jelen 
helyzetét, társadalmi, gazdasági, politikai, műve
lődési viszonyait, természeti, földrajzi, néprajzi 
állapotát. Mindezek ismeretével a pietizmus szel
lemében egy jobb államigazgatás, szebb élet kiala
kítását kívánta szolgálni. 

A szlovák származású Bél Mátyás korán meg
tanult magyarul, németül, s bár munkáit főleg 
latin nyelven írta, egyformán, részrehajlás nélkül 
akarta e három nyelv valamelyikén beszélő nép
csoport boldogulását segíteni. Foglalkozását te
kintve pedagógus, evangélikus lelkész volt. Irt 

eljárása (pl. NLM 5:705). Korábbi gyűjtemények-
- re (pl. a Készülődés, A minőség forradalma, Az 
, értelmiség hivatása stb.) csak akkor kell hivatkoz-
- ni, ha az írás nincs benne az életműsorozatban, 
f- vagy netán szövegbeli eltérés van köztük. A lé

nyeg tehát, hogy a hivatkozásokból az első közlés 
1- és a kötetbeli hely egyaránt megtalálható legyen. 
z A kettő között a régi könyvtári szabvány szerint 
ff egyenlőségjel fejezheti ki az azonosságot. 
'' A kötet mostani jegyzetanyagát a szerkesztő 
" nem egységesítette, szinte minden szerző másként 
r" hivatkozik forrásaira. Van, aki csak az első köz-
* lést; van, aki csak az életműsorozatot; van, aki 

csak a fölszabadulás előtti esszékötetet citálja. 
'" Ezekből nem derül ki, hogy egy-egy írásnak van 
V hozzáférhetőbb lelőhelye az életműsorozatban. 

Ezeknek a szerkesztési ügyetlenségeknek — és 
a névmutató hiányának - ellenére a gyűjtemény 

a értékes gyarapodása a Németh László életművét 
1 értelmező szakirodalomnak. Remélhető tőle, 
r hogy megtermékenyíti a további kutatást, és -
s néhány tanulmány kivételével - hozzájárul az 
1 életmű népszerűsítéséhez, legfontosabb tanításai-
• nak terjesztéséhez is. 

1 Péter László 

tankönyveket (mindhárom nyelven nyelvtan
könyvet), kinyomtatott kegyességi munkákat. 
Művelte a teológiai irodalmat. (Szerkesztette a 
Nova Posoniensia című első rendszeres hazai hír
lapot). Ezeknél azonban sokkal fontosabb tudo
mányszervező ténykedése. Sokszáz levéllel, élő és 
írott szóval szolgálta ezt az ügyet, munkatársakat 
szervezve maga mellé, szakembereket, gyűjtőket, 
másolókat. Mert elképesztő tervei voltak, melye
ket hadseregnyi segítőtársai közreműködésével is 
csak töredékesen tudott megvalósítani. Egy ma
gyar irodalomtörténet tervezetéből (Institutio... 
Berlin 1813) csak a rovásírással foglalkozó fejezet 
jelent meg nyomtatásban {De vetere litteratura 
Hunno-scythica. Lipcse 1718.). Főművéről, az 
ország természeti, földrajzi, gazdasági néprajzi, 
nyelvi stb. sajátosságainak egységbefoglaló rend
szerezéséről (Notitia) többször is nyilatkozott, 
terveket, vázlatokat publikált, de csak mutat-

SZELESTEIN. LÁSZLÖ: BÉL MÁTYÁS KÉZIRATOS HAGYATÉKÁNAK KATALÓGUSA 
Bp. 1984. A Magyar Tudományos Akadémia: Könyvtárának kiadása. 299 .1 .+32 kép. 
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ványkötetként a Hungáriáé antiquae et novae 
prodromus jelent meg 1723-ban; illetőleg öt 
kötetet tudott sajtó alá bocsátani (Notitia Hungá
riáé novae historico-georgraphica, Bécs 1735-
1742) a felvidéki megyékről és a dunántúli 
Mosón vármegyéről. A Notitá-n végzett munka so
rán rajzolódott ki a történeti források közzététe
lének szükségessége (Adparatus ad históriám 
Hungáriáé), de csak az első és a második decas 
egy része látott belőle napvilágot a tizenkét törté
neti forrás közzétételével (Pozsony 1735-1746). 
Számos kisebb értekezést is kiadott ugyan, és a 
XVIII-XIX. században is kinyomtatták, kivona
tosan ismertették egyik-másik, többé-kevésbé be
fejezett munkáját. Ennél jóval többet közöltek 
századunkban, az utóbbi évtizedekben. Számos 
levele vált így ismertté. Megye-, táj-, városleírásai
ból magyar fordításban is jelentek meg részletek. 
El kell ismernünk ezen a téren a szlovák publiká
ciók nagy számát. Szinte kisajátítani látszanak 
Bél Mátyást, ezt a tipikusan hungarus-írót. Eddigi 
legrészletezőbb monográfiáját is a szlovák Jan 
Oberuc írta meg - franciául. (Matthieu Bél, un 
piétiste en Slovaquie az 18e sikcle. Strasbourg 
1936. 201 p.). Jelentőségét, újraértékelését tanul
mányok sora szolgálja, Legfontosabbak közülük 
a Bél Mátyás műveit, azok lelőhelyeit nyomozók, 
mint V. Kovács Sándor: Manoscritti unamistici ad 
Esztergom I. (Libri epistolari apografl.) (MKSz 
1972. 15-26.) Uő: Elveszettnek hitt decasok Bél 
Mátyás Adparatusából (MKsz 1973. 150-58.), 
Tarnai Andor: Bél Mátyás ismeretlen művei. 
MKsz 1975. 92-97 . 

Bél Mátyásnak szinte valamennyi tudomány
területet érintő munkásságát azonban valójában 
még ma sem ismerjük, nem tudtuk, mit tartal
maznak hátrahagyott kéziratai. SzelesteiN. László 
munkája ezen az állapoton szeretett volna segíte
ni hagyatékának feldolgozásával. Sajnálatos, hogy 
Bél Mátyásnak nyomtatásban még életében meg
jelent, illetőleg napjainkig publikált munkáiról, 
kéziratban maradt valamennyi írásának autográf 
vagy idegen kéztől származó másolatainak lelő
helyéről könyve alapján sem tudunk teljes képet 
alkotni. Szelestei N. László a szövegkiadásokat 
eleve nem közli, „mert - mint írja - azok és a 
kézirat azonosságának, illetve variánsainak meg
állapítása megkívánta volna a szövegek összeha
sonlítását, amire szintén nem volt módom". (31. 
1.) Bél kéziratos hagyatékának jelen katalógusa 
meg nem öleli fel a teljes anyagot. Több gyűjte
ményben őrzött kéziratokat nem nézett át. Nem
csak a Szlovákia területén található evangélikus 
gyülekezetek tulajdonában lévő és valóban szinte 

leküzdhetetlen nehézségek árán megtekinthető 
kéziratokat nem dolgozta fel, de az egykori po
zsonyi evangélikus líceum könyvtárának manusc-
riptumait sem látta. Ez utóbbiakról csak a szak
irodalom alapján közöl jegyzéket kiadványának I. 
függelékében. De a szakirodalom (idézzük:) „em
lít más gyűjteményekben őrzött Bél-kéziratokat 
(pl. österreichische Nationalbibliothek, Evangéli
kus Országos Levéltár, Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtárának Kézirattára...) „(17.1.), 
Legalább ez utóbbi intézmények anyagát fel kel
lett volna dolgoznia. Véleményünk szerint a kata
lógus kiadását kissé elsiették. Módot kellett volna 
találni az imént említett gyűjteményekben őrzött 
anyag tanulmányozására. A pozsonyi volt evangé
likus líceum kézirattárában pl. már több mint egy 
éve újra végezhető kutatás, bár a régi katalógus
jegyzékek sok tétele ma már nem található. 

Szelestei N. László könyve ilyenképpen a kö
vetkező gyűjteményekben őrzött kéziratok leírá
sát adja: 1. Esztergom, Batthyány-gyűjtemény, 2. 
Budapest, Országos Levéltár, 3. Budapest, Ráday 
Gyűjtemény, 4. Budapest, Országos Széchenyi 
Könyvtár. 

A gyűjtemények közül a leggazdagabb anya
got az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
Batthyány-gyűjteménye birtokolja. Itt található 
pl. egy 148 egységből álló kéziratcsoport, mely 
Bél megyeleírásait, annak előmunkálatait, vázlata
it, tervezeteket és a munkatársak által küldött 
leírásokat, kiegészítéseket őrzött meg számunkra. 
Megvan a történeti forráskiadványtervezet jelen
tős része. Jelentős a missilis-gyűjtemény. De 
különösen gazdag a vallási ügyeket tartalma
zó szak és a történelmi anyag, nemcsak a XVIII. 
század elejére, hanem a korábbi időszakok
ra vonatkozólag is. Az eredeti okmányok vagy 
másolatok mutatják, milyen komolyan fog
lalkoztatta Bélt Erdély történelme, milyen fon
tosnak tartotta a családtörténeteket. 

A Calovino József által felállított tíz, illetőleg 
a Jordánszky Elek által kialakított újabb hat szak 
anyagából 614 tételt ismertet Szelestei N. László. 
Maga így beszél munkájának erről a részéről: „A 
Batthyány által megvásárolt Bél-hagyatékot nem 
tudtam teljes egészében feldolgozni, rekonstruál
ni. Egyrészt..." , mert gyakran hiányzott a kézi
rat eredetére vonatkozó megjegyzés, másrészt, 
mivel a rendezésnél előfordult, hogy a köteteket 
szakok szerint szétszedték, azokat csak részben 
lehetett megtalálni. „További alapos munkával, 
lapszámegyeztetésekkel, valószínű, szaporítható 
lesz a most leírt tételek száma.'* (32-33. 1.). A 
„kéziratok feldolgozásánál gyakran kényszerül-
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tem megalkuvásra. Általában elfogadtam a XVIII. 
század végén készített címeket, azokat csak néhol 
változtattam meg. Kedvezőbb feltételek között a 
másolókról és Bél munkatársiról több megjegy
zést is írhattam volna. További összehasonlítások
kal bizonyára még sok értékes adat kerül eló' Bél 
Mátyás munkamódszeréről." (30. 1.). Ezek az 
önvallomások ne szolgáljanak „elmarasztalásként", 
hiszen a szerkesztő' rengeteg munkát végzett, 
hogy a hiteles Bél-kéziratokat megállapítsa, keres
ve azokban Bél Mátyás kezenyomát, amikor „a 
Calovino - illetve a Jordánszky-félc feldolgozá
sok hallgatnak az eredetről." (32. 1.) Mégis bizo
nyos értelemben azt mutatják, hogy Szelestei 
még több „lehetőséggel" élhetett volna munkájá
nak kiadása előtt. 

Az Országos Levéltárba az a kéziratos anyag 
került, melyet Kollár Ádám Ferenc 1762. októ
berében vásárolt meg Bél Mátyás özvegyétől. A 
615. tétel 507 lapot tartalmazó történelmi adat
gyűjtés Magyarország és Erdély 1576-1659 közti 
történetéből. Több kéz másolata Bél Mátyástól 
származó megjegyzésekkel, javításokkal. A 616. 
tétel 330 lapos adatgyűjtemény Taksonytól Sza-
polyai Jánosig, illetőleg I. Ferdinándig - Bél 
Mátyás: ,,Adparatus ad Históriám Criticam 
Ducum et Regum Hungáriáé" címmel. A 617. té
tel XVIII. századi másolatokból áll 274 lap terje
delemben; levelek (Mátyás királytól 197!), okle-
vélregeszták, könyvtárjegyzékek, Kishont megye 
leírása, a Balassi-család gencológiájának másolatai. 
Az utolsó, 618. számú tétel a legvaskosabb: Dip-
lomatarium Hungáriáé címmel, Kollár Ádám má
solatai és másoltatásai többnyire Bél Mátyás kézi
ratairól, köztük Bél Mátyás gyűjteményéből szár
mazó eredeti tételekkel, melyek keze nyomát 
őrzik, vagy az ő kézírásából kerültek ki. Szelestei, 
ahogyan az előző tételeknek, ennek a tartalmát is 
részletcsen tagolja. 

Bél Mátyás fiának, Károlynak a halála után, 
1783-ban könyvtárának elárverezésekor Ráday 
Gedeon mintegy 10—12 Bél Mátyástól származó 
munkát vásárolt meg. Az elárverezett kéziratok 
között szerepelnek azok, melyek a mai napig 
megvannak a Ráday Gyűjteményben: a De me-
tallis, De vinis, De fluviis (második caput!), s De 
re rustica és a De re vestiaria. de moribus et con-
suetudinis Hungarorum (619-623. tételek). A 
624-es tétel a De vineis et vinis Semproniensibus 
(Bél és Matolai János munkája autográf és kis 
részben ismeretlen kéz írásában). A Ráday Gyűj
teményben vannak a Bél Mátyás: Hungáriáé 
Antiquae periódus Hunnica és Scythica kötetek 
másolatai Bél Mátyás és fiának javításaival ( 6 2 5 -

626. tétel). Itt van a 616. szám alatt az Országos 
Levéltárban is megtalálható adatgyűjtés. A Gyűj
temény egyik legszemélyesebb és legértékesebb 
darabja a Bél Mátyástól decasokba rendezett, át
nézett és javított, néhol autográf levélmásolato
kat tartalmazó Epistolarum familiarium Matthiae 
Belii, Collectio ab anno 1735 Idus Septembr. ad 
annum 1746. (628. tétel). A levelekben több, 
mint 80 személlyel való kapcsolatáról találunk 
adatot. Szelestei valamennyiük nevét felsorolja. 

Mennyiségileg sok anyagot őriz az Országos 
Széchenyi Könyvtár Kézirattára(629-654. tétel). 
Néhány vármegyéről leírás, egyháztörténeti, tör
ténelmi fogalmazvány (Miscellanea scientifica 
címmel három kötetben latin, magyar német 
nyelven). Autográf fogalmazványok, jegyzetek, 
egykorú másolatok Bél javításaival Illyriáról, Dal-
matiáról, Serviáról, Moesiáról, Pannoniáról (647-
48. tétel). A Béltől lefordított és Pozsonyban 
1721-ben kiadott Schola Salernitanának egykorú 
másolata. A magyarországi tudós közvéleményt 
sokat foglalkoztató Tractatus de re rustica Hun
garorum autográf fogalmazványban és három kéz 
másolatában javígatásokkal. Ezt a kötetet Bél el
küldte Sopronba id. Dcccard Jánosnak, aki ki 
akarta nyomtatni, de a költségek fedezésére sen
kit sem találván, a kinyomtatás munkája a próba
lenyomattal abbamaradt. Bél Mátyásnak 1729 — 
1746 közötti emlékkönyve, az Album amicorum 

Matthiae Belii eredeti példánya sok hazai és kül
földi személyiség beírásával. Szelestei felsorolja a 
171 beíró nevét. 

A budapesti gyűjteményekben található anyag
ról a sajtó alá rendező részletesebb ismertetéseket 
ad, mint az esztergomiról, ahonnét csak azokat 
a kéziratokat dolgozta fel, amelyek esetében 
minden kétséget kizáróan megbizonyosodott ar
ról, hogy Bél hagyatékából valók. 

A kötet a már említett I. függeléken kívül a 
Függelék II. alatt tartalmazza az Országos Széc
hényi Könyvtár Kézirattárában lévő Miller Jakab
féle cikket és jegyzéket, melyet a Batthyány ér
sek által 1769 nyarán a Bél Mátyás özvegyétől 
vásárolt kéziratokról készített. E között és a 
nagyszámú, szép képillusztrációk között találjuk 
a 68 oldalra terjedő Mutatót. Nem kis fáradtságot 
jelentett a sajtó alá rendezőnek, mikor ezt össze
állította, és az sem nagyon könnyítette meg a 
munkáját, hogy a mutató csak a leírt kéziratokra 
terjed ki. A mutató legnagyobb érdeme, hogy 
Bél Mátyás neve alatt tematikus csoportosításban 
tartalmazza munkáit, mintegy kimutatásban fog
lalja össze a kiadvány 654 tételében szétszórtan 
található műveket. Aki Bél Mátyás írásaival kíván 
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foglalkozni, munkáját ennek a segítségével kell 
elkezdenie. Pusztán csak ezért az összesítésért 
nagy hálával tartozik Szelestei N. Lászlónak. 

A katalógus közzététele nagy-nagy hiányt pót
ló kiadvány. Módot ad arra, hogy Bél Mátyásról 
újat, érdemlegeset mondhassunk. Csak akkor 
örülhetnénk jobban, ha a feldolgozás még több 
gyűjtemény anyagát ölelte volna fel, és nemcsak 
egy közbülső állomást jelentene a Bél-kutatásban. 

Apró Ferenc: Péter László munkássága 
Bibliográfia. Szeged, Somogyi Könyvtár, 1986. 
353.1. 

A Somogyi-könyvtár kiadványai sorozat 
igényes bibliográfiáinak 31 kötetét jegyezte 
szerkesztőként Péter László 1967 és 1984 
között. A könyvtár azóta - évei száma sze
rint pontosan időben, ám tisztelői, ismerői 
számára érthetetlenül és megmagyarázhatat
lanul korán - nyugdíjazott munkatársa ez
úttal nem szerkesztője, hanem tárgya a soron 
következő bibliográfiának. Közeli munka
társai, tanítványai a pontos adatfeltárásban, 
a lelkiismeretes aprómunkában - a szerző 
Apró Ferenc és a két lektor, Gyuris György 
és Ruszoly József ezúttal mesterük munkás
ságának bibliográfiáját állították össze. 

Alig hihető, hogy van olyan irodalommal 
foglalkozó szakember, legyen a régiség vagy a 
legmodernebb áramlatok kutatója, aki ne 
találkozott volna Péter László nevével vagy 
valamely írásával. A munkásságának negyven 
évét összegző bibliográfia azonban így is a 
meglepetés erejével hat. Az 1985. október 
15-én lezárt gyűjtés Péter László 2331 Önálló 
írását regisztrálja, továbbá 35 szerkesztést és 
majdnem 80 lektorálást, megjelent vagy kéz
iratban maradt szakértői véleményt. A szá
mok bűvöletében gondoljuk el, hogy valaki 
negyven éven át minden héten megír egy 
cikket és még mindig nem jutunk el a végső 
eredményhez. Az átlagszámítás persze azért 
sem megengedett, mert egy szösszenyetnyi 
újságcikk ugyanolyan értékű bibliográfiai 
tétel, mint a 342 oldalas kandidátusi érteke
zés (Juhász Gyula a forradalmakban, 1965). 
És az egy-két bekezdésnyi reflexió valamely 
pontatlan adatközlésre, helytelen értelmezésre 
ugyancsak nem mérhető alacsony mércével, 
hiszen mögötte hatalmas tárgyi tudás, az ösz-

Hiszen a sajtó alá rendező mondja: „Remélhető
leg a közeljövőben sor kerül a teljes anyag feldol
gozására és katalógus formában történő publiká
lására" (33. 1.). Bárcsak ez a remény nemcsak a 
Batthyány-gyűjteményre vonatkoznék, hanem 
más lelőhelyek anyagára is! 

Varga Imre 

szefüggések felismerése és azonnali használni 
akarás rejtezik. 

A bibliográfia szerkezeti felépítése krono
logikus, megvalósítva a Péter László által a 
személyi bibliográfiák számára már korábban 
is javasolt „Tőle - Róla" kettéosztást (ld. 
Könyvtáros, 1970. 483.), továbbá regisztrál
va a szerkesztéseket, nyomtatott vagy kézira
tos lektori jelentéseket, szakvéleményeket is. 
A feldolgozott folyóiratok mennyisége a szer
kesztő Apró Ferenc kitartó munkáját bizo
nyítja, néhány kuriózumként kiemelt cím 
pedig Péter László tevékenységének széles 
sugarát. Hiszen egy-egy cikke, tanulmánya 
olvasható az Egészségügyi Dolgozóban vagy 
az Üjszegedi Textilmunkás című üzemi lap
ban éppúgy, mint a Karlovarsky Lázensky 
Casopisb&n vagy a szófiai Trákiábín. A ma
gyar irodalmi, irodalomtörténeti lapokat 
szándékosan nem említjük cím szerint, hi
szen Péter László irodalomtörténészi tevé
kenységének legnagyobb része e lapok hasáb
jain bontakozott ki. Amit azonban külön ki 
kell emelnünk, az a tudós könyvtáros hatal
mas helytörténeti ismerete és ars poeticája, 
„hogy a szegedi tradíciók föltárásával és 
közkinccsé tételével nem holmi provincia-
lizmut ajnározunk, hanem a közös magyar 
művelődéstörténeti kincset gazdagítjuk". (Az 
idézet Péter László legújabb tanulmányköte
tének fülszövegéből való - A szerette város 
című szép gyűjtemény már a bibliográfia 
anyaggyűjtésének lezárása után jelent meg). 
Megjelenése is bizonyítja, hogy a bibliográfia
szerkesztő Apró Ferenc nem hiába hagyott 
ún. üres számokat az egyes fejezetek között, 
a hiányzó tételek - Péter László íráskészsé
gét ismerve - hamarosan, de ismertetésünk 
megjelenéséig bizonyára betölthetők. 

Apró Ferenc a sorozat bibliográfiájának 
jellegét követve rendkívül jól* használható 
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