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kezdte tudatosan gyűjteni a könyveket. Kezdő 
tanárként, 1930-ban az Eötvös-kollégiumban és 
a Sorbonne-on eltöltött egyetemi évek után már 
450 kötetes könyvtára volt. E törzsgyűjtemény
nek is tekinthető ötödfélszáz kötet felöleli mind
azokat a témákat, amelyek kutatásában a kezdő 
irodalomtörténész gazdag életműve később ki
teljesedett, így pl. a Dante iránti érdeklődését 
elindító isteni színjáték Babits Mihály fordítá
sában 1920. december 24-én, szülei karácsonyi 
ajándékaként került a birtokába. S miként a ka
talógusból kiderül, e kötetet több további (ösz-
szesen 18) kiadás követte az évek során olaszul, 
magyarul és németül. Köztük olyan becses pél
dány is akad, amelyet maga Babits Mihály de
dikált Kaposi Józsefnek, a kiváló magyar „dan-
tistának" (1003/4/1-3 számú tétel). Ez is nagyon 
hamar, 1922. januárjában jutott az akkor 17 
esztendős Bán Imre tulajdonába. Dante kedvéért 
már egyetemistaként megtanult olaszul, és évtize
dekkel később Babits és Kaposi nyomdokaiba 
lépve, eredményesen kutatta Dante életművét. 

A törzsgyűjtemény az évtizedek folyamán 
a gondos és kiterjedt könyvrendelések, és -vá
sárlások folytán, valamint a rengeteg, dedikált 
tiszteletpéldánynak köszönhetően szépen gya
rapodott. Katalógusát szerkesztője téma szerinti 
csoportosításban adja közre. Miként megálla
pítja, a könyvtár 30%-ban szépirodalmi, 27%-ban 
irodalomtörténeti és irodalomelméleti tárgyú 
könyveket tartalmaz. Bán Imre szakterülete a régi 
magyar irodalom volt. Nem csoda, hogy szinte 
minden segédkönyv, forráskiadvány, sorozat és 
szakirodalmi munka megvolt neki e szakterü
leten. Közülük igen sok létrejöttében mint szer
kesztő, vagy lektor, vagy tanácsadó őmaga is 
nagyban közreműködött. Megkapó olvasni a hálás 
tanítványok megemlékezéseit, amelyeket a kata
lógus szerkesztője a kötetek címleírását követően 
gondosan közreadott. 

Bán Imre enciklopédikus érdeklődésére jel
lemző, hogy nem csupán a régi magyar iroda
lommal érintkező disciplinák: a vallás, filozófia, 
pedagógia, néprajz, nyelvtudomány, művelő
déstörténet, történelem témakörében gyűjtötte 
a könyveket, hanem több mint 300 képzőmű
vészeti albuma, könyve volt. Sőt zenei művelt

sége odáig terjedt, hogy még partitúrákat is vá
sárolt (Mozart, Beethoven, Weber, Wagner, vö. 
a 2032-2036 sz. tételeket). 

Könyveivel a rá jellemző gondossággal bánt. 
Rendszerető és rendszerező elme lévén a kezébe 
került, számára érdekes újságkivágásokat a vo
natkozó kötetekben őrizte meg. Megjegyzéseit, 
kiegészítéseit általában a könyvek utolsó lapjára 
írta. Ezek összegyűjtése és értékelése még el
végzendő feladat. Hasonlóképpen mielőbb ren
dezni kellene kéziratait is. Hátha előkerül köztük 
az általa tervezett A középkor szellemi élete című 
monográfia kézirata is, amely nagy érdeklődésre 
tarthat számot. 

Bán Imre ex librise korai könyveibe került 
bele. Édesapjának, idősebb Bán Imre nyom
dásznak az egri műhelyében készült. Nyitott 
kaput ábrázol, a kapu mögött két fa áll, hátul 
a messzeségben a felkelő Nap látható meleget 
adó sugaraival. Ahogyan a könyvek kitágítják 
olvasójuk világát, úgy tárta szélesre Bán Imre 
is tanítványai előtt a tudás, a műveltség kapu
ját. Ez a folyamat nem szakadt meg, hiszen a régi 
korok irodalmával foglalkozó, felnövekvő nem
zedék számára mindig is kötelező olvasmányok 
maradnak művei. S ha valóra válik a nemes 
szándék, hogy a Debreceni Egyetemen Bán Im
re emlékszobát rendeznek be, amelyben helyet 
kap könyvtára is, akkor az ex libris sugallta 
gondolat még jobban kiteljesedhet: az egyete
mistákat e gazdag könyvtár is meggyőzheti arról 
az alapigazságról, hogy tudós, művelt profesz-
szor csakis az olvasás, a rendszeres önképzés 
útján válhat valakiből. 
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Könyv- és kultúrtörténeti érdekességet tart 
kezében az olvasó e kis kötet formájában. Könyv
történeti, amennyiben a Bécs és a Bécsiek (Wien 
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und die Wiener) gyűjteményes kötet Heckenast 
Gusztáv kiadásában jelent meg Pesten 1844-
ben. Kultur- illetve várostörténeti, amennyiben 
Bécs birodalmi főváros múltját látjuk megele
venedni lapjain. A saját korában is egyedinek 
számító városkép-antológiát a Magyar Könyv
szemle 2000/4. számában már bemutatta Muth 
Ágota Gizella, aki most arra vállalkozott, hogy 
Adalbert Stifter írásait kiemelve az antológiá
ból, lefordítsa és eredeti címmel külön is meg
jelentesse. A magyar nyelvű fordítás megjele
nése különösen jól időzített, hiszen 2005-ben 
ünnepelték Stifter születésének 200. évforduló
ját. A jubileum alkalmából ezek az írások meg
jelentek az új Stifter kritikai kiadás egyik kö
tetében, valamint bibliofil formában is. 

A Bécs és a bécsiek magyar nyelvű kötet ti
zenkét önálló fejezetet tartalmaz, Stifter írásait, 
amelyek tematikusán Bécshez kötődnek. A szer
zői előszó világosan megfogalmazza a kötet cél
ját: a fővárost vidám, színes életképeken keresz
tül az olvasó elé tárni. A célkitűzés már sejteti, 
hogy szubjektív, a szerző(k) által fontosnak vagy 
jellegzetesnek tartott szempontok alapján ké
szültek ezek az írások. A fordító, Muth Ágota 
Gizella, utószavában ki is tér a városábrázolá
sok feuilleton-közeliségére, és utal arra, hogy az 
elbeszélések illeszkednek a Bécs-leírások akkor 
már meglévő hagyományába. Az eltérés a fordító 
álláspontja szerint azonban mind az elbeszélések 
stílusában mind formájában kimutatható. 

Stifter e kötetben közzétett Bécs-elbeszélései 
szerkezetileg hasonló módon épülnek fel. A szer
ző gyakran támaszkodik a távolság-közelség 
kontrasztra, amely sajátos térbeli élményt jelent 
az írott szöveg olvasása közben. A felülről rá
nézés és a belülről kifelé, esetleg az alulról 
felfelé perspektíva váltakozva jelennek meg, fo
lyamatos hullámzást és egyedi ritmust adva 
a szövegeknek. Jó példák erre az ábrázolás
módra a Stephansdom tornyából szemlélődő ill. 
a Stephansplatz alatti katakombákban, fáklyák 
homályos fényénél bolyongó narrátor leírásai. 
A toronyból szinte filmszerűen tárul elénk a vá
ros, hatalmas nyüzsgése a magasból letekintőt 
egy hangyabolyra vagy egy kaptár lakóira emlé
kezteti. A föld alatti temetkezési hely egy má

sik világ, oda nem hatol el a tér zaja. Halotti 
csend és por uralja, csak itt-ott szűrődik át az 
emberi élet hangja, például a dóm orgonájának 
zúgása vagy egy szellőzőnyfláson keresztül a va
kító napfény egy csóvája. A visszatérés a felszínre, 
vagy a leereszkedés a toronyból egy éles vál
tást jelent, az addig távolról észlelt tömeg fo-
lyamszerüen veszi körül az egyént, aki eleinte 
kissé elveszetten próbál tájékozódni a forgatag 
kellős közepén. A perspektívaváltások okozta 
hullámmozgás párhuzamban áll a bécsi ember
tömeg hullámmozgásával, az elbeszélések zö
mében nagy hangsúlyt kap a város zsúfoltságá
nak érzékeltetése. Az utcákon fel-alá járkáló 
tömeg keretet ad minden egyes képnek. A gya
kori helyszínváltások plasztikusan érzékeltetik 
a pezsgést, a sokszínűséget. Stifter, aki nem csak 
író, hanem festő és zenekedvelő is volt, le sem 
tagadhatná képzőművészi és muzsikusi vénáját, 
mert virtuózán bánik a színekkel, gyakran ké
pekben, színekben és hangokban gondolkodik, 
amitől írásai meglepően modernné válnak. El
időzik a részletekben és zsáner- vagy életképszerű 
leírásokat alkot a városról és annak lakóiról. 

Némelyik témája meglepően aktuális és nagy 
hasonlóságot mutat a 21. századi olvasó által 
tapasztaltakkal. A kirakatokról és hirdetésekről 
szóló írás finom iróniával mutatja be az eladás 
és a vásárlás pszichológiáját. Egy miniatűr evo
lúciós folyamatábrázolás ez a kereskedés és 
hirdetés korai, kezdetleges formáitól egészen 
a rafinált, tudatos hirdetésig, amelyet a modern 
élet számos „vívmánya" tesz rendkívül haté
konnyá. A szó legszorosabb értelmében Ádám
nál és Évánál kezdi, és első üzletelőnek a kígyót 
tekinti, aki még kirakat nélküli üzletében, a fán, 
veszi rá Évát, az első vásárolni nem akaró vá
sárlót a vásárlásra. A narrátor az elbeszélés ele
jén félreérthetetlenül közli álláspontját a hir
detésekkel kapcsolatban, szerinte a hirdetések 
és kirakatok célja, hogy ne csak „az vásároljon, 
aki akar, sokkal inkább és tulajdonképpen az, 
hogy az vásároljon, aki nem akar". Különösen 
a nőket tartja veszélyeztetett csoportnak, mert 
ők igencsak fogékonyak a hirdetésekre, főleg 
akkor, ha valamilyen újdonságot hosszú, bo
nyolult névvel kínálnak. Ez a narrátor szerint 
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vásárlásra csábítja a hölgyközönséget. A város
leíró és korkritikai szövegek mellett megtalál
hatók a kötetben a bécsi ember jellemzései is, 
aki az osztrákok egy külön válfajaként jelenik 
meg, olyan megkülönböztető jegyeket hordoz
va mint a kedélyesség, az evés és az ivás sze
retete, a pompakedvelés, a szórakozás keresése, 
az élvezetek halmozása. A narrátor az ócskapiac 
árusait tekinti a bécsi ember egyik példájának. 
Ők testesítik meg a jellegzetes bécsi humort, 
joviálisak és egészen egyéni beszédstílusuk van. 
A kívülről és belülről láttatás egymásmelletti-
sége a narrátor személyében is megjelenik, aki 
eredetileg nem bécsi, de már jó ideje ott él, és 
ismeri a város minden részletét. Ugyanakkor 
képes arra, hogy a kívülről jövő szemével néz
ze és írja le a fővárost és lakóit. Saját tapasz
talatainak elmondása után egy fejezetben há
rom vidéki diák csetlés-botlását tárja az olvasó 
elé, az ő példájukon mutatja be, hogyan tanul 
bele valaki a bécsi életbe, milyen kezdeti ne
hézségekkel és szokatlanságokkal kell megküz
denie ahhoz, hogy egy idő után már teljesen 
otthonosan mozogjon a fővárosban. A fordító 
utószavából megtudhatjuk, hogy ez a rész élet
rajzi ihletésű, és megírásakor Stifter saját diák
évei emlékeiből merített. 

Muth Ágota Gizella, a kötet fordítója, kb. 
20 oldalas utószavában kitér a Bécs és a bécsiek 
antológia 1844-es magyarországi megjelenésé
re, valamint Majláth János gróf és Heckenast 
Gusztáv jelentőségére, előbbi felfedezte, utób
bi pedig kiadta az író műveit Magyarországon. 
Ezt követi Stifter ábrázolásmódjának példákon 
bemutatott elemzése, az író és Bécs kapcsola
tának, valamint a kettős tehetségű művész mo
dernségének tárgyalása. Az irodalomtörténet 
hajlamos Stiftért igazi biedermeier művésznek 
beállítani, akit mi sem jellemez kevésbé, mint 
a modernség. Az utóbbi években azonban szem
léletváltást tapasztalhatunk, és a fordító, aki az 
író munkásságának jó ismerője, röviden ki is 
tér arra, hogy Stifter modernsége abban rejlik, 
hogy a szerző a művészetek különböző terén is 
járatos volt, és műveivel oly módon teremett 
átjárást a festészet, a zene és az irodalom kö
zött, hogy az egymástól eltérő médiumok látás-

és ábrázolásmódját sikeresen ültette át az iro
dalomba. 

A kötetbe rendezett elbeszélések rengeteg 
helyszínt érintenek, a városi labirintusban utca-, 
tér- és kerületnevekkel kalauzolnak, ezért a Bé
cset ismerőknek és az ott nem járatos olvasó 
számára egyaránt érdekesek és informatívak 
a fordító jegyzetei. Ezek nem csak a földrajzi 
tájékozódást segítik, hanem eligazítanak a szá
mos történelmi eseményben és utalásban, és meg
könnyítik néhány mellékesen említett személy 
beazonosítását is. 

Stifter város- és emberképei nemcsak olvas
mányosak, de finom humoruk miatt szórakoz
tatóak is. A fordítás egésze igényes, a fordító 
lektoraival sikeresen oldotta meg feladatát, hi
szen a szövegen, még ha olvasás közben vilá
gos is, hogy nem kortárs író müvét tartjuk ke
zünkben, alig érezhető annak kora. A tetszetős 
kis kötet kordokumentumként és kultúrtörténeti 
szempontból egyaránt értékes és tartalmas ol
vasmány mindazoknak, akiket érdekel az osztrák 
főváros múltja, és akik kíváncsiak arra, hogyan 
látta egy éles szemű író-festő a 19. század kö
zepén a bécsi embereket és hétköznapjaikat. 
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Die Anfänge der europäischen Druckgra
phik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und 
ihr Gebrauch. Hrsg. von Peter PARSHALL, Rai
ner SCHOCH, mit David S. AREFORD, Richard 
S. FIELD, Peter SCHMIDT. (Ausstellungskatalog.) 
National Gallery of Art, Washington, 4. Sep
tember - 27. November 2005; Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg, 15. Dezember 2005. 
- 19. März 2006. Nürnberg, 2005. Germanisches 
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A washingtoni Nemzeti Galéria és a nürn
bergi Germán Nemzeti Múzeum közös vállal
kozása nyomán nem csupán egy, a Gutenberg 
előtti idők nyomtatott grafika történetéről ren
deztek először nemzetközi kiállítást, hanem 
a két nyelven kiadott katalógussal alapvető ké
zikönyvet is megalkottak (az angol kiadás: OH-




