
SZEMLE 

Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533—1657. 
Sajtó alá rendezte VAKGA András. Bp. Szeged 
1986. Adattár XVI—XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 13. 

Az „Adattár"-sorozat legújabb kötetével a 
szegedi könyvjegyzék-kutatási program nagy elő
relépést tett. A sorozatszerkesztő, Keserű Bálint 
— idézve a saját utószavát a 11. kötethez — 
előszavában felvázolta az egész vállalkozás tervét, 
amely a Könyvtártörténeti Füzetek négy kötetével 
(1981—1985) indult. Ez az első lépcső még csak 
bibliográfia volt, s a könyvjegyzékek minél telje
sebb összegyűjtésére irányult. A második lépcsőt 
Iványi Béla cikkeinek és anyaggyűjtéseinek kiadá
sa jelentette 1983-ban (Adattár 11. — benne az 
Iványi által felfedezett és publikált könyvjegyzé
kek szövegközlésével), majd Johann Derschwam 
vaskos könyvjegyzékének kiadása 1984-ben 
(Adattár 12.). Ebbe a második lépcsőbe illeszkedik 
be a most megjelent kötet, amely 1533-tól 1657-ig 
tartalmazza magyarországi magánkönyvtárak 
könyvjegyzékeit. A kiadásban most sem az ab
szolút időrend érvényesül, hasonlóan a 
Könyvtártörténeti Füzetekhez külön kezelik a nyu
gat-magyarországi, erdélyi és partiumi jegyzéke
ket, s természetesen az Iványi Béla gyűjtésében 
már kiadottak sem találhatók meg itt. E szempon
tok figyelembevételével jött össze a megadott 
időkörből 69 irat, olyan „nagyágyúkkal", mint 
Johann Gallen kassai könyvkereskedő és Johann 
Haunold Selmecbányái rektor hagyatéki leltára, 
Miskolci Csulyak István könyvjegyzéke és a Boca-
tius János könyveiről készült foglalási 
jegyzőkönyv. Közülük is magasan kiemelkedik 
Miskolci Csulyak István saját maga által készített 
listája, amely „műfajában" is könyvjegyzék, tehát 
nem hagyatéki leltár, foglalási jegyzőkönyv vagy 
más hasonló irat, s ebből következően közli a 

megjelenés helyét és évét (ami a tökéletes azo
nosítást teszi lehetővé), s igen sok adatot tartal
maz a könyvek korábbi és későbbi sorsáról. 
Hasonló — könyvjegyzékek szövegét közlő — 
kötetek után egy kumulatív index lesz majd a 
program harmadik és egyben utolsó lépcsője, 
ebben lesz megtalálható az egyes tételek feloldása, 
amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Ebből az 
eljövendő indexből lehet talán majd egyes na
gyobb összefüggésekre is fényt deríteni, ez persze 
nem jelenti azt, hogy ne terelődne a figyelmünk 
már most a könyvekre és a szerzőikre. Jómagam 
például megállapítottam, hogy a leggyakrabban 
előforduló szerző itt Melanchthon, s mögötte a 
második-harmadik helyre szorul Luther és Kálvin. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az Adattár-
sorozat kiemelkedő jelentőségét, ez ma Magyar
országon az irodalomtudomány, művelődéstörté
net és a történettudomány területén az egyetlen 
olyan publikációs fórum, amely rendszeresen fog
lalkozik forráskiadással, pedig erre lenne még 
inkább égető szüksége ezeknek a tudományágak
nak. A kiadott forások zömét a 19. század második 
felében feh'velt pozitivista tudományosságnak 
köszönhetjük, e források alapján azonban már 
nem lehet lényeges új eredményekre jutni, ugyan
akkor minden kutató számtalan olyan iratot, 
adatot stb. őriz az asztalfiókjában, amelyet kiadni 
önmagában nem tud, feldolgozni pedig soha nem 
lesz ideje. Meg kell tehát becsülni az Adattárat, s 
munkatársait, a Keserű Bálint körül kialakult 
nem hivatalos kutatóintézetet. Ha most mégis 
kiadványuk hibáira hívom fel a figyelmet, azt nem 
ellenük teszem, hanem azért, hogy a sorozat 
kötetei még tökéletesebbek legyenek. A hibák a 
könyv végén. található mutatóban vannak, s 
többnyire a választott munkamódszerből, a 
többlépcsős feldolgozásból erednek: mivel ugyanis 
a könyvek azonosítása a következő lépcső, a 
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kumultatív index dolga lesz, az itteni mutató 
eléggé sok félreértést és tévedést tartalmaz. Termé
szetesen elsősorban azokat a neveket néztem és 
idézem, amelyekkel magam is foglalkoztam, más 
érdeklődésű szakember számára nyilván más 
hibák ugrottak volna ki. 

Matthaeus Dresser lipcsei egyetemi tanárt az 
egyik könyvjegyzék írójának tévedése nyomán 
Matthias-n&k nevezi a mutató (213.1.), így aztán a 
73. lapon a Matth. rövidítést is rossz feloldásban 
találjuk. (Dresser már az Adattár 11-ben is rosszul 
járt, Drexelius nevű társával ugyanis a Dresselius, 
Matthaeus címszó alatt szerepel az indexben.) Új 
magyar nyomdát is „felfedezett" a kötet, a 67. 
lapon szereplő Servestae nyomdahely-megjelölést 
ugyanis így magyarázza meg a 247. lapon: Szerves-
tye (Servesta, com. Krassó—Szörény). A szóban 
forgó mű Sebastianus Ambrosius egy vitairata, 
amely a németországi Zerbstben jelent meg több 
máshoz hasonlóan, s nem egy erdélyi faluban. 
Találkozhatunk a személynév helynévvé tor
zulásával is, a 128. lapon a Panharmonia Göncinii 
címleírás Gönci István nevét és Vizsolyban 1599-
ben megjelent művét (RMNy 863.) takarja, rom
lott, helynévszerű alakja miatt azonban a mutató 
már a Gönc szónál utal rá. Egészen különleges eset 
két személynév egybekontaminálása. Az 50. lapon 
a következő címleírás található: Confutatio tisputa-
tionis (!) Grynaei, Jacobus Andreas — ez Jacobus 
Andreáé (alias Faber) lutheránus teológus vita
iratát jelenti a református Johann Jakob Grynae-
us ellen, a mutatót fellapozva azonban a következő 
érdekes névalakot találjuk: Grynaeus, Jacobus 
Andreas. A Rákóczi-család is egy eddig ismeretlen 
taggal, Rákóczi Mártonnal lett gazdagabb az 
index jóvoltából, akinek nevét a két Rákóczi 
György és IV. Zsigmond között találjuk. Pedig 
tulajdonképpen Martinus Rakociusról van szó, 
akit nevezhetünk Rakovskynak, Rakovszkynak, 
sőt még Rákócinak is, de mindenképpen kerülni 
kell az összekeverését a felsővadászi Rákóczi 
famíliával. A munkamódszerből eredő hibákon túl 
észrevehető figyelmetlenség is: a Bocatius János 
könyveiről készült foglalási jegyzőkönyv mu-
tatózása nem tökéletes. Kapásból három hibát 
találtam benne: nincs meg a Marcivilla—Márkus
falva helynév (82.1.), valamint Valentinus Wanger 
(Wagner?) és Joachim Magdeburger kassai polgá
rok neve (83. 1.). 

Nem illik ugyan egy recenzióban ilyet tenni, de 
szeretnék utólag egy kiegészítést hozzáfűzni az 
egyik könyvjegyzékhez. Mentségemre szolgáljon, 
hogy erről a jegyzékről nem volt tudomásom, így 
nem kapcsolhattam össze idáig az általam ismert 
adattal. Dionysius Pioppi modrusi püspök 
könyvtáráról van szó, ugyanis Miksa 1570. (!) 
március 9-én rendeletet küldött a Szepesi Kamará
hoz, amelyben megparancsolta, hogy a könyveket 
küldjék el Bécsbe (OL E 249. 1570. No. 37.). Az 
iratból kiderül, hogy Pioppi könyveit — mivel egri 
prépost is volt, és ott halt meg — Egerből vitték 
egy ládában Kassára. A rendelet dátuma ellent
mond a könyvjegyzék közlésének 1574-es 
évszámával. Miután a jegyzék a második világhá
borúban elpusztult, s nem lehet ellenőrizni a 
közlőt, én inkább hiszek a megmaradt iratnak, 
annál is inkább, mert mindkettő ugyanott volt 
eredetileg, a Szepesi Kamara levéltárában. A 
könyvjegyzék ezek szerint korábbi: valamikor 
1569 végén halhatott meg Pioppi, ekkor írta össze 
a Kamara a könyveit, s küldte az összeírást 
Bécsbe, várva az intézkedést, erre válaszolt Miksa 
rendelete 1570 márciusában. 

Visszatérve az egész kötet értékelésére, vég
eredményben egy kiváló forráskiadványról 
számolhatok be, mutatójának főként a lépcsőzetes 
munkamódszerből következő hiányosságait is kor
rigálni fogja még a tervezett kumulatív index. 
Csak remélnünk lehet, hogy ehhez a sikeres vál
lalkozáshoz a másik oldalról induló kutatás, a 
könyvek possessorbejegyzéseinek vizsgálata is 
hamarosan felzárkózik. 

SZABÓ AKDKAS 

Kovács Máté emlékkönyv. Bp. 1983. Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 261 1. 

Kovács Máté életműve nem tölt meg vaskos 
köteteket, nem jelenti az általa művelt tu
dományágak szintézisét. Kora politikai és tu
dományos kihívásai, az általa művelt tudomány
területek sajátosságai, de talán egyénisége sem 
erre predesztinálták. 

Életműve a nagy organizátoré inkább, mely ép
pen nyitottságában él tovább. Egyes gondolatai, 
törekvései a gyakorlatban élnek, mások — és ez 
sem kevés — mindenképpen továbbgondolandók. 
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A halálának tízéves évfordulójára megjelent 
kötet emlékezés és számadás is egyben. Volt 
munkatársak, tanítványok emlékezése, vallomása 
arról a vezetőről, pedagógusról — emberről —, aki 
„hagyta magát megismerni". És számadás az 
örökséggel való sáfárkodásról, az örökség súlyával 
való küzdelemről. A kötet szerzőinek hozzá való 
viszonyát Tóth Gyula fogalmazza meg, amikor 
azt írja, hogy mondandója „tartozásaink Kovács 
Máténak" alcímet is viselhetné. 

A kötet négy egységre tagolódik. Az „Emlé
kezés Kovács Mátéra" című fejezet négy írása a 
művelődés- és könyvtárpolitikus, illetve pedagó
gus pályaképét rajzolja fel. (Fülöp Géza, Horváth 
Márton, Futala Tibor, Tóth Gyula debreceni 
emlékünnepélyen elmondott beszédeinek szövege.) 

A „Kovács Máté emlékének" című rész nyolc 
tanulmányt tartalmaz a könyv-, könyvtári kultú
ra különböző területeiről. A tanulmányok szerteá
gazó tematikája mintegy illusztrálja a „műhely" 
nyitottságát, sokszínűségét, valamint azt a 
szemléletet is, amelyről Horváth Tibor írja: , , . . . 
előadásainak és írásainak van egy nagyon fontos 
vonása,amelyet valóban csak utólag vagyunk 
képesek értékelni. . . mindig rendszerekben gon
dolkodott." 

A különböző témájú és fajsúlyú tanulmányokat 
követi a kötet két leginkább figyelemreméltó része. 
A „Kovács Máté hagyatékából" címet viselő rész 
,,A magyar köznevelés korszerű kifejlesztése" 
című tanulmányt közli, amelyben a szerző a VKM. 
államtitkáraként 1945-ben a magyar nevelés- és 
oktatásügy demokratikus átszervezésére vonat
kozó elképzeléseit rendszerezte. A mára már szinte 
teljesen elfeledett, hisz nehezen hozzáférhető írás 
ma sem történelmi olvasmány csupán. A kelet
kezés idejét természetesen magán viselő ta
nulmány a demokratikus iskolarendszer olyan 
strukturális és tartalmi modelljét vázolja fel és 
fejti ki, amelyre okvetlenül oda kellene (kellett 
volna) figyelniük az iskola- és oktatási rendszerün
ket megreformálni igyekvő szakembereknek, ok
tatáspolitikusoknak. 

A befejező rész Nagyné Kiss Mária, a tanítvány 
tisztelgése egy teljességre törekvő bibliográfia 
formájában, amely Kovács Máté szakirodalmi 
munkásságának, illetve a róla szóló irodalom 
könyvészeti összefoglalása. A bibliográfia szemlé
letesen rögzíti Kovács Máté életének szakaszait, 
illetve az egyes szakaszok érdeklődési köreit, az 

egyre táguló méretű feladatvállalás dokumentu
mait. De ugyanebből olvasható ki a szerző emberi 
arculata is, az elkötelezett, cselekvő és folyamatos 
cselekvésre ösztönző tudós képe is. 

SZABÓ TÍBOR 

Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai 
színjátékok forrásai I—II. 1561—1773. A magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. 
Budapest, 1984, 1986. Készült az MTA Irodalom
tudományi Intézetében. 

A magyar iskolai színjátékok forrásai című, több 
kötetre tervezett sorozat első két kötetében hu
szonhét magyarországi város XVII—XVIII. 
századi jezsuita iskolájának színjátékadatait 
gyűjti kötetbe Staud Géza. E huszonhét város 
jezsuita iskolájának levéltári forrásai ma már vagy 
hozzáférhetetlenek Magyarországon, vagy az 
ország mostoha történeti körülményei következté
ben meg is semmisültek. Staud azonban kiváló 
kutatói ösztönével s talán szerencséjével is az 
egykori jezsuiták történeti szemléletének 
köszönhetően, felkutatta a nehezen elérhető 
levéltári dokumentumokat is. Jól tudta, s erről 
bevezető tanulmányában részletesen ír is, hogy a 
História Domust az erre a feladatra kijelölt 
tanárnak két példányban kellett elkészítenie, az 
egyiket az illető házban őrizték, a másikat pedig a 
provincia központjába továbbították, majd ott 
ebből kivonatot készítve, kéziratban tovább
küldték Rómába, ahol az összes európai jezsuita 
ház megfelelő tájékoztatása végett ezeket a ki
vonatokat alkalmilag ki is nyomtatták vagy 
kéziratban terjesztették. Ennek az ismeretében a 
nálunk elérhetetlen forrásokért nem is az utódálla
mokba kellett utaznia, hanem Bécsbe és Rómába, 
a provincia vagy az egész rend központjába. De 
kutatott Staud szinte az ország valamennyi 
közgyűjteményében vagy szlovákiai levéltárak
ban és könyvtárakban is. így sikerült összegyűjte
nie a drámákra vonatkozó kiadott és publikálatlan 
anyagokat, programokat, nyomtatott vagy kéz
iratos színműveket, illetőleg az ezekre vonatkozó 
közleményeket. Az így összegyűjtött és rendszere
zett forrásadatokból áll a két kötet anyaga. 

Ez a közlési rendszer tulajdonképpen minden 
eddiginél tökéletesebb, hiszen egy-egy város 
XVII—XVIII. századi iskolai színházának reper-
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toárját csak ezzel a módszerrel lehet tökéletesen 
felmérni. Staud adatközléseinek óriási előnye a 
korábbiakkal (Bayer, Juharos, Takács) szemben 
az, hogy nemcsak a címeket adja meg, hanem 
mindazt, amit az egykori historikus a dráma 
előadásával kapcsolatban leírt. A színjátékot 
Staud — helyesen — szélesebb körben értelmezi, s 
így közli a liturgiával' szerves kapcsolatban álló 
jelmezes körmeneteket, az ünnepi fogadásokon, 
köszöntéseken alkalmazott némajátékokat, 
élőképeket. A declamatio megítélésében azonban 
némi bizonytalanságot érzünk. Ennek természete
sen az az oka, hogy ezeket az iskolai feladatokat 
nagyon gyakran a színpadon egynél több szereplő
vel, jelmezekben adatták elő. 

Az előadások tekintélyes része latin nyelven 
folyt. Külön kiemeli azonban a szerkesztő, ha az 
iskolában kötelező, s a nemzetközi érintkezésben is 
kiválóan használható latin helyett nemzeti nyel
ven folyt az előadás. Sellyén (1601) például idioma-
te Ungarico folyt az előadás, quo populus 
folytatja a historikus — intelligeret clarissime, 
ardentissime, azaz magyarul értettek a legjobban, s 
ezen a nyelven beszéltek a legszívesebben. De 
Staud is jól látja, hogy a Lingua vulgaris kifejezés a 
felvidéki szlovák városok esetében, így Trencsén-
ben nem jelenthet magyart, hanem elsősorban 
szlovákot. 

Az első kötetben szereplő tíz magyar város ma 
már az ország határain kívül esik, egykor azonban 
éppen a jezsuiták révén az európai és a magyar 
kultúra hordozója volt, alakítója és formálója a 
magyar és a nemzetiségi nyelvnek, színházi 
kultúrának. Nagyszombat, Kolozsvár, Gyula
fehérvár, Nagyvárad, Vágsellye, Znióváralja, Ho-
monna, Pozsony, Szepeskáptalan és Komárom 
városokban létesült először jezsuita iskola. A 
második kötet tizenhét magyar városa közül ma 
már csak öt tartozik a jelenlegi Magyarországhoz: 
Győr, Gyöngyös, Pécs, Sárospatak és Sopron. A 
többiek, mint Kassa, Szatmár, Liptószentmiklós, 
Ungvár, Szakolca, Trencsén, Besztercebánya, Sel
mecbánya, Rozsnyó, Eperjes, Lőcse és Zsolna, az 
utódállamokban keresendők. 

Az I. kötet bevezető tanulmányában részlete
sen felsorolja Staud az iskoladráma kutatásának 
történetét, ismertetve a legújabb időket is. Ta
nulmányához legfeljebb csak annyi megjegyzésem 
lenne, hogy a piarista és a jezsuita drámacímek 
jegyzékén kívül már megjelent a minoritáké (Mis

kolc, Kézdivásárhely) is, Bernáth Lajos pedig a 
lehető legnagyobb teljességre törekedve, bevezető 
tanulmányában protestáns drámaszöveg-kiadásá
ban közölte a különböző iskolákban előadott 
címeket is. Staudnak kétségtelenül igaza van 
abban, hogy szakítanunk kell azzal az elavult 
történeti szemlélettel, amely szerint a régi magyar 
kultúrát a magyar nyelvű vagy annak sejtett 
emlékek dokumentálhatják. Ma már tudjuk, hogy 
az egykori Magyarország színházi életét az idegen 
nyelvű, tehát a német, a latin, a szlovák, a román s 
esetleg a horvát és szerb iskolaszínházak is 
építették. 

Egy-egy év adatainak közlésénél az alábbi 
szempontokat érvényesítette a szerkesztő. Közli 
az előadás lehető legpontosabb idejét, az adatból 
kiemeli a címeket, s azt külön sorban verzállal 
szedve adja meg, a hosszabb címeknek csak az első 
két szavát, a rövidebbeket azonban teljesen meg
ismétli az adatban. Ugyanitt közli az egyéb 
forrásokat is, így a programok, a kiadott vagy 
kéziratos drámák címeit. Ezt az adatot vagy 
adatsort minden esztendőben az irodalomjegyzék 
zárja le. Ennek a módszernek következetes ke
resztülvitele rendkívül helyigényes és némi 
veszélyt is rejt magában. A rosszul kiolvasott, 
vagy rosszul értelmezett szövegből nem sikerült 
több esetben rekonstruálni a címet. Több helyet 
foglal el a kötetben a vonatkozó irodalom olykor 
feleslegesnek érzett ismételgetése. így például egy 
oldalon háromszor írja le (I. 159.) ugyanazokat a 
forrásokat. Az I. kötet „szellős", azaz papírigényes 
szedését, tördelését a Il-ban már a papírral takaré
koskodó nyomdatükör követi. 

Évszám- és pontosabb dátumadatai gyakran 
hiányosak. Pozsony 1698-as adata közli a pontos 
előadási időt is: ad anni calcem. (Lásd még: 
Pozsony 1729, Komárom 1713, Gyöngyös 1644, 
1679 stb.) Az in feriis Bacchanalisticis vagy az in 
feriis antecineralibus mindig farsangot vagy annak 
az utolsó napjait jelöli, ellenben az in feriis 
Saturnalibus nem bizonyos, hogy a farsangi idő
szak jelölésére szolgál, az antik hagyományokból 
sejthetően inkább az advent előtti időszakot, 
november végét, december legelejét jelentheti. 

A közölt címek között előfordul olykor sajtó-, 
olvasati vagy nyelvi hiba (Homonna 1634) 1663-
ból Staud így közöl egy győri drámacímet: Ejus-
dem Ifundatoris S. IgnatiiJ die Natali Divo Georgio 
Sacro.. . Ebben a kiragadott idézetben nincs 
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színjátékcím, de még értelem sem. Erre a fur
csaságra az a magyarázat, hogy a szerkesztő 
kettéválasztott egy mondatot, feltételezve, hogy 
itt különböző „ismeretlen jelenetek" bemu
tatásáról van szó. A két mondatrészt egybeolvasva 
egyértelműen utalást kapunk arra, hogy ünnepi 
hálaadást tartottak a házalapító (fundator) 
Széchenyi György érsek tiszteletére, s az ünnepi 
játék, élőkép, embléma tárgyául az ő címerét 
választották, azaz egy galambot, amely szájában 
olajágat tart. így természetes, hogy a fundator 
nem Szent Ignácot, hanem az érseket jelenti. S 
végül ugyanitt, ugyanennél az évnél a sub ferias 
Pentecostes húsvétot semmiképpen nem jelenthet. 

Néhány a háztörténetből kiragadott idézet 
inkább más kötetbe való. Az 1701-es kolozsvári 
adatok között egy az unitáriusok és a kálvinisták 
által rendezett előadás adatait idézi. Az 1655-ös 
soproni címek között egy ferences úrnapi körmenet 
is szerepel. 1675-ből közöl egy idézetet, amely azt 
jelzi, hogy Ungvárott a jezsuiták iskolájába pro
testánsok is jártak. Drámáról itt szó sincs. Hasonló 
eset többször előfordul (Kassa 1641,1712, Beszter
cebánya 1657, 1685, Trencsén 1733). 

Előfordul, hogy ismeretlen címűnek tart olyan 
előadást, amelynek címét azonban a forrásban 
olvasni lehet. Kassán 1642-ben két drámát játszot
tak: 1. Christus moriens condolitus. 2. (Christus) in 
Sacra Hostia triumphans. Az előbbit nyilván 
nagypénteken, az utóbbit űrnapján. Ugyanilyen 
az 167l-es ungvári adat is. Ugyanitt 1739-ben 
semmiféle színjáték nem volt, a szerkesztő viszont 
az egyértelműen így fordítható forrásból azt 
következteti ki, hogy ismeretlen című darabot 
adtak elő. 

Olykor az adat és a cím nem fedik egymást 
tökéletesen. Az 1742-es pécsi dráma címe: Adoles-
cens Evangelicus Christum deserens. A közölt cím: 
Adolescent Evangelici Christum desertus értelmet
len. Ilyen jellegű hibák még az alábbiak: 1741 
Sopron, Theobaldus, 1745 Sopron, Theodosius, 
1673 Szakolca: Juvenis profligatae vitae. 1670-ben 
Nagypénteken Sopronban nem a passió egyes 
jeleneteit adták elő, hanem a test és lélek vetél
kedését tárgyaló Christophilus című darabot. 

Kétségeket ébreszt az olvasóban az 1692. szep
tember 9-i kassai színi program egyik tulajdonne
ve, amely szerint Fenyvesi György egri püspök 
tiszteletére játszottak a diákok. Az 1689-es ugyan
csak kassai címből kiderül, hogy Fenesi Györgyről 

van szó. Ha a sajtóhibát még a hajdani kassai 
nyomdász követte el, Staudnak erre a hibára 
figyelmeztetnie kellett volna tájékozatlan olvasó
ját. Fenyvesi nevű egri püspök ez idő tájt nem élt. 

Más jellegű hiba az alábbi: 1729-ben Pozsony
ban Dobó Istvánról mutattak be egy drámát, 
amelynek a címe így kezdődik: Hercules Christia
nus, sive Stephanus Dobó.. . Ennek a műnek a 
szerzője — Staud szerint — Gerő György. Gerő 
valóban írt egy regényt a keresztény Herculesről, 
ez azonban nem Dobó István, hanem Bouillon 
Gottfried volt. A források után közölt irodalom
jegyzék így félrevezeti az olvasót, hiszen a felsorolt 
cikkek fele Gerő regényéről szól. 

A terjedelmet lehetett volna csökkenteni a 
közölt programszövegek felesleges részeinek ki
hagyásával is; például a programokból a mecénás 
vagy az ünnepelt főúr, püspök legkülönbözőbb 
címeit, rangjait kihagyhatta volna a szerkesztő. 
Természetes, ha kronosztikhont épített a szövegbe 
a rendező, akkor ezt a szövegrészt meg kell 
hagynia. 

Az említett hibák ellenére a két kötet óriási 
nyeresége a magyar kultúrhistóriának. Hiszen egy 
olyan kontinuus hagyomány létét bizonyítja, 
amelyről eddig nem tudtunk, vagy bizonyos elfo
gultságok miatt nem volt szabad tudnunk. Staud 
Géza — a mese nyelvén szólva — egy megsejtett, 
de nem ismert kincsesládát nyitott ki előttünk. 
Rajtunk, kutatókon múlik, hogy ennek tartalmát 
megtisztítva, restaurálva hogyan és mikor mutat
juk be, vagy egyáltalán bemutatjuk-e a 
közönségnek. A legkülönbözőbb liturgikus aktu
sok történetére derül itt fény, a betlehemes, a 
háromkirály-járás, a nagypénteki misztérium, az 
úrnapi látványos körmenetek hagyományára. Ma
gyar liturgiatörténetet ma már ezek nélkül a 
kötetek nélkül nem lehet megírni. Különböző színi 
műfajok, az opera, a balett, az élőkép, a némajáték* 
múltját ismerhetjük meg e lapokról. Nyert vele a 
színháztörténész, hiszen színházak vagy erre a 
célra épített termek díszítésére, színfalak festésére, 
illetőleg beszerzésére, jelmezek készítésére vonat
kozóan találhat számos adatot. 

Az említett és a szóba nem hozott hibák számát, 
azt hiszem, csökkenteni lehetett volna alaposabb 
lektori segítséggel. Staud munkája azonban még 
így is felbecsülhetetlen értékű. Úgy érzem, ezt a 
munkát csak ő tudta elvégezni évtizedes gyűjtő- és 
kutató munkájára támaszkodva. őszintén 
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kívánom, hogy a következő, a jezsuita színjátékok 
forrásainak befejező kötete kevesebb hibával, és 
egy, mind a három kötetre vonatkozó alapos 
mutatóval mielőbb megjelenjen, s tanulva Staud 
köteteiből mihamarább lásson napvilágot a pro
testáns színjátékok forrásait közlő negyedik, majd 
a többi katolikus iskola hasonló tevékenységét 
feltáró ötödik kötet. 

KILIÁN ISTVÁN 

Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfor
dulóján. Szerk. LUKÁCS László SJ, SZABÓ Ferenc SJ 
Róma, 1987. 492 1. 

Két évvel ezelőtt, 1985-ben ünnepelte a buda
pesti egyetem alapításának 350. jubileumát, ez 
évben az alapító halálának 350. évfordulójára 
emlékezünk. Külföldi és hazai magyar kutatók 
munkáit adta közre a két szerkesztő az év elején 
Rómában megjelent tanulmánykötetben. Az 
átgondolt szervezés és a határidők komolyan 
vétele lehetővé tette, hogy a kötet nem megkésett 
tisztelgésként, hanem az évforduló dátumát 
(márc. 19.) megelőzve láthasson napvilágot. 

Pázmány eredeti, sokszínű egyéniségét és 
életművét számos szempontból vizsgálták már. 
Egyik legjelentősebb kutatója, őry Miklós SJ 
(1909-1984) tanulmánya nyitja az emlékköny
vet. A kegyelem és szabadság viszonyának 
kérdésköre a fiatal magyar jezsuita grazi előadásai
ban is helyet kapott. Az előadások (Theologia 
Scholastica) anyagának összefoglaló ismertetése 
előtt a szerző bemutatja a budapesti, ill. a göttwei-
gi kéziratot, majd a Pázmány tételei körül kiala
kult vitát, a tanártársai és rendi elöljárói közti 
levélváltás tartalmát, valamint az ő leveleit és 
állásfoglalását, melyben megvilágítja, mi az, amit 
valóban tanított, s mit tulajdonítanak alaptalanul 
neki. A grazi kegyelem-vita és cenzúra-ügy doku
mentációja egészíti ki a tanulmányt, amellyel 
szerves egységet képez Szabó Ferenc SJ írása. 
Tartalmi szempontból dolgozza fel a hit és a 
kegyelem kapcsolatát a teológiatörténeti előzmé
nyek, összefüggések és a különböző irányzatok 
ismertetésével, Pázmány De í'ide-traktátusának 
alapos elemzésével, teológiai módszerének bemu
tatásával, kitekintéssel a Kalauz és a Prédikációk 
vonatkozó fejtegetéseire, eredetiségének hangsú
lyozásával. 

Bitskey István szintén Pázmány grazi kor
szakával foglalkozik, de azt egyetlen egységnek 
(1597. szept- 1607. aug.) tekinti az általa feldolgo
zott téma szempontjából. Az e periódusban szü
letett írásművek gondolati összefüggése, egymásra 
utalása, módszertani egyezése kellőképpen indo
kolja ezt a nézőpontot, más esetben a tagolás 
célravezetőbb. A grazi korszakban összeállított 
korai vizsgatételek, s főként a jelentősebb vitaira
tok közös jellemzőjének tartja Pázmány tudósi-
írói módszerének kettősségét, s egyúttal erényét: a 
tudományos igényesség és az olvasmányos forma 
ötvözését. Magyarival folytatott vitájában mind
kettőjük közös pozitív vonását a felelősségteljes 
gondolkodásban látja. A szakirodalom korábbi 
véleményével ellentétben Őry Miklós SJ és Szabó 
Ferenc SJ meggyőző érvei, valamint a Felelet-beli 
hivatkozások alapján megnyugtatóan tisztázza, 
hogy Pázmány első magyar nyelvű vitairata a 
Feleletet megelőző Tíz bizonyság volt. 

Az egyház- és rendtörténészek, valamint a hazai 
historikusok számára egyformán izgalmas, de 
megoldatlansága folytán vissza-visszatérő kérdést 
Lukács László SJ fogalmazta meg: jezsuita ma
radt-e Pázmány mint érsek? A kiadatlan, s jórészt 
ismeretlen levéltári forrásokkal (vö. Dokumentu
mok) bőségesen alátámasztott igenlő válasz gon
dolatmenete a következő. Pázmány lelki válsága 
— tanári, irodalmi és missziós munkájának akadá
lyozása miatt — végül oda vezetett, hogy előbb a 
karthauziakhoz akart átlépni, majd elgondolása 
szerint világi papként szolgált volna. Magyar
ország vallási helyzetére tekintettel Forgách érsek 
halála után a renden belül, valamint politikai 
körökben többféle, rajta kívül álló elképzelés 
született és ütközött egymással jövőjét illetően. Az 
egyéves huzavona alatt más-más indítékból csak
nem megakadályozták érseki kinevezését. A szerző 
az ellentétes források szembesítésével mutatja ki a 
rágalmak (szerelmes levelek, törvénytelen gyer
mek) alaptalanságát. Azt pedig, hogy Pázmány 
nemcsak személyes álláspontja szerint, hanem 
jogilag is jezsuita maradt, meggyőzően bizonyítja 
részben az érsek Vitelleschi generálishoz írott 
levelében foglaltakkal, részben annak kimutatásá
val, hogy a döntő érvnek szánt — de a magyar 
főpásztor határozott kijelentésével ellentétben álló 
— forrás szerzője, Vasoli tévedett, mert Pázmány 
nem professio religiosát (szerzetesi fogadalom), 
hanem professio fideit (hitvallás) tett előtte. A 



Szemle 245 

tanulmányt az emlékkönyv többi tartalmas, 
számos részletkérdést megoldó írása között és 
Szabó Ferenc SJ új területet érintő, átfogó, 
színvonalas munkája mellett a legkiemelkedőbb
nek tartom, mert lényeges kérdésre ad végleges, 
megalapozott választ. 

Pázmány életművének mérlegét Szántó 
Konrád ferences professzor összefoglaló értekezése 
taglalja. A magyar katolicizmus megújításában 
vállalt szerepét több szempontból elemzi, kiemelve 
az általa legcélravezetőbbnek tartott és alkalma
zott eszköz, a szellemi-lelki meggyőzés fon
tosságát. Ennek különböző formái: a személyes 
beszélgetés, a családlátogatás, a lelki vezetés, 
prédikációinak és vitairatainak meggyőző ereje (a 
mindennapi életből vett szemléletes példák, 
helytálló érvei, fordulatos és megejtően szép ma
gyarságának vonzereje révén), továbbá a jezsuita, 
a ferences és a pálos szerzetesek missziós-pasztorá-
ciós munkájának igénybevétele. A zsinatok és 
vizitációk tartása, a papszentelések, a főpásztori 
törvényhozás, a papság erkölcsi fegyelmének meg
szilárdítása, a kollégiumok, a hazai és külföldi 
szemináriumok és az egyetem alapítása mind a 
céltudatos és lelkiismeretes egyházkormányzó 
alakját villantják fel. Méltán övezi személyét 
szüntelenül megújuló érdeklődés és tisztelet, hi
szen életműve mind a magyar nemzet és kultúra, 
mind a katolikus megújulás szempontjából elis
merésre méltó. Nem véletlen, hogy őt tekintjük 
Szent István után — a magyar katolikus egyház 
második legkiemelkedőbb egyházszervezőjének. 

Az iskolaügy egyik területével, a népoktatással 
kiemelten foglalkozik Mészáros István. A 16. 
században a középkori előzmények (falusi, városi
plébániai, káptalani iskolák) nyomán új oktatási
nevelési intézmények jöttek létre, a népiskolák. A 
folyamat állomásait Oláh Miklós kezdeménye
zésétől Pázmányig követi a zsinati határozatok 
és a vizitációs jegyzőkönyvek adatainak fel
használásával. Az érsek népoktatás-szervező tevé
kenysége révén kialakult a katolikus falusi-városi 
népiskolák alaphálózata, s az új intézménytípus 
kettős feladatának megfelelően (vasárnapi kate
kizmus oktatás és hétközi iskola) a plébános mellett 
a kántortanító szerepe is körvonalazódott. Közép-
és felső szintű iskola alapításait is figyelembe véve, 
Pázmány tudatos iskolahálózat-fejlesztő poli
tikájáról beszélhetünk. 

A hódoltsági katolikus iskolák szórványos ada
tait Fricsy Ádám SJ kutatta és rendszerezte 
tanulmánnyá, melyben — elsősorban jezsuita 
levéltári források alapján — a korábbi feldolgozá
sokban gyakran névtelenné szegényült missziós 
lelkészek és tam'tók alakja és működése elevenedik 
meg, életpályájuk fontosabb adatainak összefog
lalásával. 

Herner János rövid forrásközlése érdekesen 
világít rá Istvánffy Históriájának kiadási nehézsé
geire. Az érsek politikaelméleti álláspontjának 
jellemzésére és forrásainak elemzésére Hargittay 
Emil vállalkozott. Minthogy Pázmány önálló 
művet e tárgyban nem írt, grazi előadásai, vitaira
tai, levelezése, országgyűlési szereplése, prédikáci
ói stb. alapján foglalja össze a társadalom szerke
zetéről, a törvények és az igazság szerepéről, a 
vallásszabadságról, az egyház és a világi hatalom 
viszonyáról, az igazságos és igazságtalan 
háborúról vallott felfogását. Különösen érdekes az 
az emlékirat, melyet az 1608-as őszi országgyűlés 
előtt Mátyás főherceg számára állított össze, s 
melyben 21 pontban érvel a vallásszabadság 
mellett, 11-ben ellene. Rugalmas magatartását 
tükrözi mind az az érve, mely szerint azt is 
figyelembe kell venni, ami tanácsos, nemcsak azt, 
ami jogos, mind pedig politikai gyakorlata. 

Az évfordulóhoz méltó, igényes tanulmánykö
tetet Polgár László SJ több szempontú Pázmány
bibliográfiája egészíti ki. 

FÜLEP KATALIN 

Petőcz Károly: Réthy Lipót szarvasi nyomdája. 
Békéscsaba™ Oyoma. 74 1. (A Kner Nyomdaipari 
Múzeum 11. számú füzete) 

Vidéki nyomdáink történetét, különösen a 
kisebb városokban ideiglenesen működőkét, alig 
ismerjük. Legjobb esetben az egész országot fel
ölelő feldolgozások vagy helybéli monográfiák 
ejtenek róluk néhány szót. Többek között ezért 
volt érdemes Réthy Lipót szarvasi nyomdájának 
működését bemutatni. Mivel az elsődleges források 
elpusztultak (vagy Aradon, a nyomda későbbi 
működési helyén lappanganak) s üzemvitelre vo
natkozó adataink nincsenek, kénytelen volt a 
feldolgozó a Békés megyei levéltárban a közgyűlési 
jegyzőkönyveket, az 1848—49-es Ideiglenes Bi-
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zottmány és más forráscsoportokat átnézni. (Nagy 
segítséget jelentett az Elek László és Szabó Ferenc 
által összeállított nyomdatörténeti kötet, vala
mint Balióné Mike Ágnes és Szabó Ferenc korábbi, 
Békés megye nyomdászatát feldolgozó tanulmá
nya). 

1844-ben fordult a két Schlotterbeck testvér 
(időközben magyarosítottak Réthyre) a Magyar 
Királyi Helytartótanácshoz egy, Szarvason fel
állítandó nyomda engedélyezése ügyében. 
Kérelmüket azonban, a megye pártoló véleménye 
ellenére elutasították, de a fivérek nem hagyták 
ennyiben a dolgot, s végül 1846-ban V. Fer
dinándtól kegyesen engedélyt nyert az egyik 
testvér arra, hogy „Békés vármegyében fekvő 
Szarvas mezővárosban könyvnyomtató intézetet 
állíthasson... bárminemű könyveket és munká
kat nyomtathasson, azokat eladhassa." Mivel 
időközben a nyomáshoz szükséges berendezést 
már megszerezte, a jó gyakorlati érzékkel meg
áldott Réthy Lipót csakhamar dologhoz látott. A 
munkából bizony a tulajdonos is kivette részét, 
mert később is csak egy szedősegéddel, majd 
három tanonccal dolgozott. Lipót képzett, világot 
járt nyomdász volt. A mezőberényi gimnáziumot 
— apja halála miatt abba kellett hagynia, 
kenyér után kellett néznie. így került a pesti 
Beiméi József nyomdájába. Miután ez a nyomda 
tönkrement, Réthy vándorbotot fogott a kezébe és 
több külföldi nyomdában is megfordult. Hazatér
tekor a Landerer nyomdába került, majd Kozma 
Vazulhoz ment át. Állását fel nem adva innen 
folyamodott 1844-ben szabadalomlevélért. Ezt 
ugyan nem kapta meg, de az önállósodásra való 
törekvés olyan erős volt benne, hogy 1846-ban 
odahagyta a pesti nyomdát, és Szarvasra jött, 
hogy most már a megye támogatásával szerezze 
meg az engedélyt. Bizonyára voltak ezzel kapcso
latban már előzetes megbeszélések is, hiszen a 
család szarvasi volt, és az egyik testvér Békéscsaba 
rendes orvosa. Komoly ígéret nélkül Lipót aligha 
indult volna a bizonytalanba. Békés vármegye 
Réthyt támogató nyilatkozata azt jelölte meg 
egyik indoknak, hogy Szarvason virágzó gimnázi
um van. Továbbá, hogy a mezővárost felvidékről 
idetelepült, ,,tót evangélikusok" lakják, akik a 
szlovák és magyar nyelvű egyházi és tankönyveket 
egyaránt igénylik. A nyomdában előállított termé

kek — távolról sem teljes — bibliográfiája bi
zonyítja, hogy valóban sok szlovák nyelvű könyv 
került ki Réthy sajtója alól. 

Betűkészletéről a megmaradt nyomtatványok
ból vonhatunk csak le, üzleti könyveinek hí
ján, következtetéseket. Segít ebben az a Betú-
mutatvány, amilyet Réthy adott ki működésé
nek kezdetén (1847), pedig ilyent akkoriban 
ritkán és a legjobb nyomdák csináltattak csak 
megrendelők megszerzésére. E két forrásból ki
derül, hogy Réthy nyomdájában három fokozat
ban összesen 500 kilónyi szövegszedésre alkalmas 
latin betű, és mintegy 250 kg fraktúra volt két 
grádusban. Az utóbbit csakis szlovák és német 
nyelvű szövegeknél használták. Ez a mennyiség 
elegendő volt ahhoz, hogy gyors szállítási határ
idővel és ügyes szervezéssel fennakadás nélkül 
folyjon a termelés. Legfeljebb a 300 oldalnál 
nagyobb terjedelmű könyvek esetén kellett szaka
szosan nyomni az íveket, hogy azonnali felrámolás 
után újakat szedhessenek. 

A nyomda termékei (még az aprónyomtatvá
nyok is) csinosak, jó ízléssel készültek. Különösen 
az Egyetemi Nyomdából kikerült kétnyelvű ki
adványok hatottak a szedés és tördelés megoldásá
ra. Az első esztendőkben főleg egyházi — közte 
számos szlovák könyvek kerültek ki a 
nyomdából. Megrendelés bőven akadt, ezért 1854-
ben gyorssajtót szerzett be. BőVül kiadványainak 
köre is: kalendáriumok, álmoskönyv, drámák 
kiadására is vállalkozik Lassan azonban meg
érlelődik benne az elhatározás, hogy nagyobb 
városba települ át. Már 1851-ben Nagyváradra 
akart átköltözni, de erre az engedélyt nem kapta 
meg. Az elmenetel szándékában és az elutasításban 
bizonyára szerepet játszott 1848-as magatartása: a 
szabadságharc falragaszainak kinyomása, majd 
bebörtönöztetése. 1853-ban Békéscsabára 
készülődött, de ez sem sikerült. Végül 1858-ban 
Aradra költözött nyomdájával együtt, ahol halá
láig dolgozott. 

Réthy Lipót nyomdájának tízesztendős szarva
si működése nem csupán a hazai nyomdatörténet 
egy fejezete, hanem — a szlovák nyelvi kultúra 
terjesztése miatt — kultúrtörténeti jelentősége is 
figyelemre méltó. 

KŐHEGYI MIHÁLY 
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Szántó Tibor: A magyar plakát. Bp. Corvina, 1986. 
162 p. 

A magyar plakát századik születésnapjáról 
úgyszólván senki nem vett tudomást, egy évvel 
később azonban ez az évforduló megkapta a 
megérdemelt ünneplést. Ennek az ünneplésnek két 
jelentős eseménye a Műcsarnokban megnyílt nagy
sikerű „100+ 1 éves a magyar plakát" kiállítás és 
Szántó Tibor könyvének megjelenése. 

A bőséges illusztrációs anyagot bevezető tizen
hat oldalas tanulmány röviden ismerteti a reklám 
kialakulását a Pompei feliratoktól és tábláktól 
kezdve a közép- és újkori cégéreken át a 
nyomtatott hirdetményekig, melyek között 
néhány réz- vagy fametszettel díszített már a mai 
grafikai plakát előképének tekinthető. Részletesen 
ismerteti a litográfia (kőnyomás) feltalálását és 
technikáját, hiszen ez az új sokszorosítási eljárás 
volt a mai értelemben vett képes falragasz 
szülőanyja. Ismerteti a síknyomás további 
történetét a legmodernebb fajtájú ofszet nyomógé
pek megjelenéséig. Figyelemre méltó fejtegetés 
következik ezután a jó reklám sajátosságairól és az 
egyetemes plakátművészet fejlődésének főbb ten
denciáiról az utóbbi száz év folyamán. 

A szerző ezután 7 oldalon keresztül a magyar 
plakátművészet történetét foglalja össze, közölve 
néhány olyan megállapítást, melyet véleményem 
szerint a könyv második felében található gazdag, 
értő válogatás cáfol meg. 

Szó szerint idézem: ,,Az első litografált falra
gasz 1885-ben jelent meg a pesti utcákon. Benczúr 
Gyula festette és a millennium évében rendezett 
kiállítást hirdette — német nyelven." A millenniu
mi ünnepségek tizenegy évvel később, 1896-ban 
voltak. 1885-ben országos általános kiállítás volt, 
a plakát ezt a kiállítást propagálja, méghozzá 
nemcsak német nyelven. A hetvenes években 
ugyanis előkerült a magyar nyelvű variáns, a 
könyv ezt a változatot közli, de miért szerepel 
akkor a szövegben a tárgyi tévedésen kívül a 
„német nyelven" kitétel? Ugyancsak szó szerint 
idézem: „A lassúbb iparosodás és a kisebb kereske
delmi verseny szelleme a plakátok típusaiban, 
minőségében is kifejezésre jutott. Az első magyar 
plakátok — nem lévén jelentős hazai nagyipar — 
az élelmiszeriparral, a szesziparral, az alapvető 
fogyasztási cikkekkel és kulturális eseményekkel 
meg a szórakozató iparral kapcsolatban jelentek 

meg." Való igaz, hogy az ipar viszonylagos fejlet
lensége következtében századunk első évtizedéig a 
kulturális plakátok dominálnak, ezeket azonban 
— különösen a túlnyomó többséget kitevő 
képzőművészeti kiállítást hirdető plakátokat — 
olyan művészek készítették, mint Ferenczy 
Károly, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, Iványi 
Grünwald Béla, Rippl-Rónai József, Vaszary 
János, se műfajban is rangjukhoz méltót alkottak. 
E tény említése véleményem szerint még egy 
hétoldalas plakáttörténeti ismertetésből sem ma
radhat ki. Az őszirózsás forradalom és a 
Tanácsköztársaság előtti kor plakátrajzolói közül 
Szántó csak Biró Mihályt említi név szerint, holott 
a szecesszió jeles képviselőjét, az egyszerre lírikus 
és humoros hangvételű, nagyszerű Faragó Gézát és 
a harsányabb, de mindig ötletes és szellemes 
Földes Imrét is megilletné néhány sor. Kénytelen 
vagyok megint az illusztrációs anyagra utalni, 
mely semmiképp sem támasztja alá a bevezető 
állítást, miszerint „az első plakátok legtöbbjét kis 
képességű grafikusok közreműködésével jelen
tették meg, akik nem ismerhették fel a litográfiá
ban rejlő művészeti lehetőségeket." Én még azt az 
állítást is megkockáztatom, hogy a szecesszió 
hazánkban éppen a falragaszok és könyvborítók 
terén produkálta termése legjavát. Az 1918—19-es 
forradalmak plakátművészetének méltatása után 
a tanulmány drámai színekkel ecseteli az 1920-as 
évek első felének hullámvölgyét, amiből az évtized 
második felében az „új tárgyilagosság" képviselői
nek fellépése emelte ki a plakátművészetet. 
Anélkül, hogy ennek az irányzatnak a jelentőségét 
és egészen 1945-ig tartó hatását kétségbe vonnám, 
ismét a gazdag reprodukciós anyagra kell utalnom. 
Az állítólagos „hullámvölgy"-ben még működik 
Faragó Géza és Földes Imre, ekkor készíti el 
Bottlik a Szit malátakávé Laciját, Kónya Zoltán a 
pompás Diana sósborszesz reklámot, ekkor 
készülnek Sátory Lipót ötletes, mozgalmas film-, 
Pólya Tibor robbanó humorú sajtó- és Manno 
Miltiadesz erőteljes sportplakátjai. Ekkor teljese
dik ki Tuszkay Márton diszkrét, magas színvonalú 
művészete. A „sachlich" plakátok megjelenésének 
méltatása és az új irányzat pár éven belüli kiful
ladásának megállapítása után a szerző beszél az 
illegalitásban képes röplapokat készítő kommunis
ta művészcsoport tevékenységéről. Ezek a röpla
pok azután a falakra is felkerültek, és a plakát 
funkcióját töltötték be. Az 1945—48 közötti 
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fellendülés méltatása, majd a sematizmus termé- télben, igényes válogatásban, a Benczur-féle első 
keinek ismertetése után szó esik az 1956 tavaszán magyar plakáttól a 80-as évek első felének termé
rendezett, a meg nem valósított plakátterveket séig. Elsősorban ez az illusztrációs anyag teszi a 
bemutató kiállításról, mely fordulatot hozott a könyv használatát nélkülözhetetlenné mindazok 
műfaj történetében. Végül a szerző röviden szól az számára, akik az alkalmazott grafika eme ágának a 
azóta tartó töretlen fellendülésről. tanulmányozásával akarnak foglalkozni. 

A bevezető tanulmány után következik 370 
fekete-fehér és 18 színes reprodukció kitűnő kivi- INDALI GYÖBUY 
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