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Angol és skót utazók a régi Magyarorszá
gon (1542-1737). Válogatta, fordította, a be
vezetést és a jegyzeteket írta GÖMÖRI György.
Budapest, 1994. Argumentum. 133 p. 61.
A kapcsolattörténet és annak dokumentumai
folyamatos érdeklődésre tarthatnak számot. Ko
runkban azonban hangsúlyt kap az európai kap
csolatrendszer jövője, s nem kevésbé fontos a gyö
kerek bemutatása. Kutatói felfedezések egészsora
gazdagította a kérdéskört, s az ismert szakember,
Gömöri György munkásságának sem első vállalko
zása a kultúrák ilyetén szembesítése. Gondolunk
itt azokra a tanulmányaira, amelyekben például a
magyar peregrinusok angliai kapcsolataival vagy
a lengyel magyar irodalmi kontaktusokkal foglal
kozik.
A kötetben közölt részletek két évszázad vissz
hangját közvetítik. A kommunikáció korai kor
szakában nyilvánvaló ezeknek az egyéni megnyi
latkozásoknak a jelentősége, hiszen Magyaror
szág „image"-ának alakításában, sok esetben a
döntéshozók — uralkodók, egyházi és katonai
vezetők — véleményének formálásában játszottak
meghatározó szerepet.
Bár az itt kézben lévő kötet a kor vélemé
nyének csupán egy metszetét képviseli, mutatja
egyrészt a folyamatos érdeklődést, másrészt vi
szont azt, hogy a beszámolók és leírások az esetek
többségében másfajta érdeklődés mellékterméke
ként születtek. így az itt közölt részletek tizenöt
szerzőjének csupán alig egyharmada sorolható a
hivatásos utazók és írók sorába. A továbbiakban
Magyarországon járt katonák, zsoldosok beszá
molóit olvashatjuk négy esetben, diplomaták a
szerzők ugyancsak négy esetben, három teológus
ill. pap és egy orvos beszámolója egészítik ki a
sort.

Akötet legkorábbi írásai 1542-ből származnak.
Sir Thomas Seymour, VIII. Henrik diplomatája
a német rendeknek a török által elfoglalt Buda
elleni hadjáratáról készült beszámolója. Ezt követi
1596-ból két tanú, Edward Barton, I. Erzsébet
angol királynő követének és kísérőjének, Thomas
Glovernek Eger ostromáról készült összefoglaló
ja. Különösen érdekessé teszi a leírást, hogy a
küzdelmet úgy mutatja be, ahogyan az a török
táborból volt látható.
Az 1600-as évek első évtizedéből való John
Smith kapitány, zsoldos katona és kalandor ma
gyarországi élményeiről, Báthory Zsigmonddal va
ló kapcsolatáról készült leírása, amely a The True
Travels ... című munkájának első fejezetében
látott napvilágot. William Lithgow az első uta
zó, aki egy kereskedő család sarjaként a fel
fedező kíváncsiságával járta be Európát, s va
lószínűleg 1616-ban Magyarországon is megfor
dult. Egy évtizeddel későbbi emlékekről számol
be visszaemlékezéseiben Sydnam Poyntz zsoldos
katona, aki a török háborúk idején török fog
ságba esett, majd néhány év múlva megmenekült.
Sir Andrew Melvill skót nemesi család gyermeke
volt, aki hivatásos katonaként szerezte élménye
it. 1664-ben járt Magyarországon, ahol a szentgothárdi csatában vett részt. 1704-ben először
franciául közzétett emlékirataiban a jól képzett
katona szemszögéből írja le az egykorú hadi esemé
nyeket.
John Burbury tollforgató ember volt, aki az
angol Howard család szolgálatában állt és több
írás szerzőjeként ismert. Magyarországi látogatása
1665-re esett, amikor a vasvári béke ratifikálására a
császár által kiküldött követségben Henry Howard
is fontos szerepet kapott. John Burbury elsősorban
a török szokások megfigyelője és megörökítője
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magyarországi útja során. A közölt részlet megem
lékezik Mohácsról, a csatatér leírását adja.
Edward Browne az első tudós szakember, or
vos, aki 1669-ben a Royal Society megbízásából
járt Magyarországon. A Brief Account of somé
Travels in Hungária... c. művének kiadásai ÉszakMagyarországról és a magyarországi fürdőkről
adtak népszerűvé vált beszámolót.
A kötetben a bányavárosok leírása olvasha
tó. Ezután egy katona, „Travestin" beszámoló
ja Érsekújvár ostromáról 1685-ből, és egy uta
zó Edward Chishull lelkész, beszámolói követik
egymást. Edward Chishull új szemszögből figye
li meg a meglátogatott területeket, elsősorban
Erdélyt. Őt az egyházi és kulturális viszonyok
érdeklik. Simon Clement 1715-ben járt az ország
ban, a diplomata mint utazó is érdeklődött, el
sősorban természeti megfigyeléseit rögzítette Bu
dától Légrádig megtett útja során, az itt közölt
részletben. Lady Wortley Montague az egyet
len hivatásos író, aki diplomata feleségként járt
Magyarországon 1717-ben. Érdekes, színes levele
iben egyaránt érdeklődéssel fordul a táj és lakói
felé.
A két utolsó szemelvény két teológus, Hl. pap
Richard Pococke és Jeremiah Milles közös utazá
sának tapasztalatait rögzíti. 1737-ben jártak Ma
gyarországon Pococke budai beszámolója meg
emlékezik Mátyás király könyvtáráról is. Milles
szintén a magyar szellemi élet és tudományosság,
a történelem és kultúrtörténet iránt mutat érdek
lődést. A szemelvényeket igen értékes bevezető
sorok kísérik, amelyek tájékoztatnak a szerzőről,
a történeti összefüggőségekről, a közölt forrás
lelőhelyéről, illetve a kiadásairól és annak fo
gadtatásáról, valamint a korábbi hazai bemutatás
körülményeiről és lelőhelyéről.
A kötet szemelvényeit Gömöri György válo
gatta publikált és kéziratos források alapján. A
John Smith részlet kivételével valamennyit saját
fordításában közli. A kötet több szerzőjét már
korábban ismertették, hazai szakemberek, de Seymour, Melvill, Travestin, Clement és Pococke szö
vegeinek magyar fordítása egészében, Burbury,
Chishull és Milles szemelvények részleteiben ke
rülnek először a magyar olvasóközönség kezébe.
A kötet fő érdeme, hogy az ismert és ismeret
len beszámolókat egybefűzte, kommentárokkal
és jegyzetekkel ellátva az áttekintés lehetőségét
adja. Ma, amikor nagy apparátussal, intézményi
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vállalkozásként szegődünk az európai hungarika
források nyomába — a nyilvántartásokat és kézi
könyveket teremtő regisztráció mellett — , egyegy ilyen kötet a forrásokkal történő személyes
találkozás élményét nyújtja.
KOVÁCS ILONA

Staud Géza: A magyarországi jezsuita isko
lai színjátékok forrásai. IV. Mutatók. Össze
állította és szerkesztette H. TAKÁCS Marianna.
Budapest, 1994. Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára. 234 p.
Staud Géza forráskiadványának III. kötete
1988-ban jelent meg, s a jezsuita iskoladráma
minden kutatója várta, hogy elkészüljön a mutató
kötet. Az indexek elkészítését végül H. Takács
Marianna vállalta, aki a korábbi köteteket is
szerkesztette. A mutató nagy hiányt pótol, mivel
Staud Géza 1300 nyomtatott oldalt meghaladó
forráskiadványában a következetesen megvalósí
tott, áttekinthető szerkezet ellenére sem egyszerű
eligazodni.
Staud Géza a korábbi reprezentatív válogatá
sok után elsőként vállalkozott arra, hogy a rendel
kezésre álló forrásokból feltárja a magyarországi
jezsuita iskolai színjátszás teljes forrásanyagát. A
kötetek már eddig is jelentősen hozzájárultak a
jezsuita iskolai színjátszás átfogó művelődéstör
téneti képének kialakításához, s elősegítették a
rendházakban folyt színjátszó tevékenység, va
lamint a darabok színház- és irodalomtörténeti
vizsgálatát. Staud Géza tisztában volt azzal, hogy a
kötetek mutató nélkül hiányosak, de az indexhez
készített cédulaanyagát betegsége miatt már nem
tudta összeállítani. A mutató jelentősége elsősor
ban az, hogy segítségével a jezsuita forráskötetek
anyaga tematikus szempontok szerint is vizsgálha
tóvá vált. Megkezdődhet a jezsuita iskoladrámák
renden belüli, a szerzetesrendek közötti és európai
kapcsolatrendszerének árnyaltabb megismerése, s
megindulhat a drámatémák tér- és időbeli elterje
désének vizsgálata.
A mutató összeállítója a bevezetőben két pont
ban indokolta a kötet elkészítését: 1. a sorozat
teljességének igénye; 2. a sorozat használható
ságának jelentős mértékű kibővítése. A kötet az
általános mutatón kívül, mely a darabok címe
vagy tárgya szerint betűrendben közli az anyagot,
személynévmutatót is tartalmaz. Rendszerezi a
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színjátszással kapcsolatos egyéb adatokat, közli a
jezsuita kollégiumok kötetbeli rendjét, s térképre
vetíti a kollégiumokat. Az általános mutató alap
vető közlési elve annak érdekében, „hogy egyegy . . . téma előfordulási sűrűségére következtet
hessünk", az volt, hogy az összeállító megpróbál
ta azonosítani „a különböző címeken előforduló
előadásokat", azaz gyűjtőcímeket alakított ki. Ez
zel párhuzamosan arra törekedett, hogy „egy-egy
gyűjtőnév esetében valamennyi speciális, bővített
előfordulást mind a gyűjtőnévnél, mind a bővített
esetben külön-külön is együttesen is" (6 1.) meg
adjon. Ugyanezt az elvet alkalmazta a címekben
előforduló önálló személynevek mindegyik tagjára
is. A kiegészítő mutatók a kötetek további, az
iskoladráma-kutatás szempontjából fontos adata
ira irányítják a figyelmet. A mutatók a darabokra
nem kötet- és oldalszámokkal, hanem a jezsuita
kollégiummal rendelkező települések nevével és
az előadás évével hivatkoznak.
Azt eddig is tudtuk, hogy a magyarországi
jezsuita iskoladráma szoros kapcsolatban állt az
európai jezsuita színjátszással, a témák elterjedése
és az előadások dinamikája azonban nagyrészt
ismeretlen volt. Az egyik legkedveltebb 17-18. szá
zadi iskoladráma-téma Közép-Európában a bibliai
József-történet. A mutató szerint Magyarországon
1601-1771 között összesen 80 József-drámát adtak
elő. Ez az adatsor, ha időbeli bontásban párhu
zamba állítjuk a német nyelvterület jezsuita József
drámáival (vö. J.-M. Valentin repertóriuma), jelzi
hogy a jezsuita József-előadások hátterében a
két területen hasonló rendi törekvések és elvárá
sok húzódhattak meg. Figyelmet érdemel továbbá,
hogy a József-drámák között a magyarországi
anyagban első helyen több mint 15 előadással
a Josephus venditus téma szerepel. A példával
a mutatónak arra a sajátosságára szerettük vol
na ráirányítani a figyelmet, amely tématörténeti
tanulmányok egész sorozatának megírását teszi
lehetővé (pl. a rendi szentekről szóló drámák, a
világi és a magyar történelmi témák előfordulása).

stb. is vannak, s az sem, hogy „a különböző
kollégiumok egymást követő histonográfusai nem
egységes szempontok szerint tudósítottak a szín
játékokról" (9. 1.). Az alapvető nehézséget az
okozza, hogy a három kötet nem egynemű anyagot
tartalmaz. A közölt források — akár a jezsuita
renden belül, akár azon kívül keletkeztek —
különféle célra, eltérő előírások és meggondolá
sok szerint készültek. A jezsuita források közül
például a diáriumok napi feljegyzései éppen csak
utalnak a színi előadásokra, címüket és egyéb
adataikat nem közlik rendszeresen. Az annuae-k
viszont, mivel a jezsuita kollégiumok egész évi
munkáját kellett a kollégium falain kívül bemutat
niuk, törekedtek az iskolai élet keretében a dráma
előadások rövidebb-hosszabb megemlítésére. A
renden kívül keletkezett források, mint például
Esterházy Pál retrospektív naplója esetében a
forráskritikai meggondolások ugyancsak eltérőek.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Staud Géza
is másként nyúlt forrásaihoz az első és a további
kötetek elkészítésekor. Míg az első kötet összeállí
tásánál ragaszkodott adatai szövegkörnyezetének
közléséhez, később lemondott erről. Ezek és az
ehhez hasonló filológiai problémák is okozzák,
hogy bár a mutatók közlési elvei jók, ezeket az el
veket az összeállító mégsem tudta következetesen
megvalósítani.

A különféle anomáliákat a továbbiakban né
hány példán szemléltetem. A tüzes kemencébe ve
tett három bibliai ifjúról (Sidrach, Misach, Abednago) a három kötet adatai szerint összesen két
iskoladrámát mutattak be. A Deus Eucharisticus
Staud által kiemelt cím, a Deus Eucharisticus in
ara ignoto Deo ... olim per Sidrach, Misach et
Abdenago... a nyomtatott program címe (Kolozs
vár 1700. Staud I. 246.), a Sydrach, Misach et
Abdenago a Staud által a Litterae Annuae alapján
megadott cím (Várasd 1701, Staud III. 282.). A
mutatókötetben a közölt elvek szerint mindkét
előadás minden lényeges adatának szerepelnie
kellene, a névalakoknak is, s lehetőleg egy helyen.
A mutatórendszer a magyarországi iskoladrá Ehelyett a következő adatsorokat találjuk: 13.
makutatásban éppen csak elkezdett témakutatás 1.: „Abdenago [helyesen: Abednago] (Sydrach,
hoz elsősorban akkor adna pontos eligazítást, ha Misach et Abdenago) Varasdinum 1701" — itt a
az alapjául szolgáló kötetek erre megfelelő lehe kolozsvári adat hiányzik. 72. 1.: „Deus Eucharis
tőséget biztosítanának. A mutatók elkészítésének ticus [in ara ignoto Deo] Claudiopolis 1700 (pr.
legnagyobb nehézségét — mint erre az összeállító ed.)" — itt a cím további adatai hiányoznak.
is utal — nem az jelentette, hogy a kötetekben 147. 1.: „Misach (Sydrach, Misach et Abdenago
sajtóhibák, téves olvasatok, bizonytalan adatok [Abednago]) Claudiopolis 1700 (pr. ed.) Varasdi-
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num 1701". 191.1.: „Sydrach, Misach et Abdenago
[Abednego] Varasdinum 1701" — itt a kolozsvári
adat hiányzik.
Egy másik példa is arra figyelmeztet, hogy
csak a mutatóra támaszkodva nem kapunk megbíz
ható tájékoztatást. A forrásjegyzékben összesen
öt Judit-dráma szerepel: I. 100: Tyrnaviae 1648
(„Beatae Ma tris in Juditha Bethuliana triumphus"); II. 15: Jaurinum 1678 („Heroina Juditha
Holofernis domitrix"): II. 70: Cassovia 1749 („Bethuliae vindex Judith"): II. 295: Trenchinium 1747
(„Liberata Bethulia"); III. 82: Buda 1749 („Bethulia liberata"). A mutató 47. oldalán azonban
a Bethulia címszó alatt csak három („Bethulia
liberata / Trenchinium 1747 / Buda 1749" és
„Bethuliae vindex Judith / Cassovia 1749"), a 126.
oldalon a Judith címszónál pedig szintén három,
részben eltérő („Judith Bethuliana /Tyrnavia 1648
/ Cassovia 1749" és „Juditha heroina Holefernis
domitrix / Jaurinum 1678") adatot találunk. A
Judit-drámák tehát nem találkoznak össze egy
címszó alatt, s a legkorábbi nagyszombati előadás
Staud Géza által az eredeti források alapján meg
adott címe teljes egészében elsikkad.
A mutatóban egy-egy címszó alatt az anyag
rendezetlennek tűnik, mivel az előadások a kollé
giumok kötetbeli rendjében következnek. A gyors
áttekinthetőség érdekében egy címszó alatt idő
rendbe kellett volna szedni az előadásokat. Ne
hezíti a használatot az is, hogy a drámaszerzők,
-fordítók nevei és a címek nem találkoznak össze
a mutatóban, s együtt csak az eredeti forrásközlé
sekben találhatók meg.
A kiegészítő mutatók használatánál nem fe
ledkezhetünk meg arról, hogy ezek elkészítésére
a kötetek nem egyforma lehetőséget biztosítottak.
Az első kötetben a közölt adatsorok az előadások
körülményein túl lehetőség szerint bemutatták
a színjátszás helyi kereteit is. A második és a
harmadik kötetben ezek az adatok megritkulnak.
Nehezíti a mutató használatát az is, hogy a kötetek
sajtóhibáit az összeállító nem javította, s ezek újab
bakkal tetéződtek. így például a hibátlan Dietenshamer szerzői névalak (I. 100) Dietenschamerré (212. 1.), a kéziratos forrásból közölt „famí
lia Klobusizkiana" (I. 463) Klobusinszky családdá
(216. 1.), a szintén korabeli forrásból származó
„Georgius Adrássy de . . . Krasznahorka" (I. 372)
Andrássy György báróvá (211.1.) torzult.
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Mindez arrafigyelmeztet,hogy a forrásjegyzék
három kötetét az elkészült mutató mellett már az
első tájékozódáshoz is sokszor kézbe kell venni,
s ha a kutató viszonylag hibátlan és teljes kö
rű adatokkal akar dolgozni, érdemes az eredeti
forrásokhoz fordulni. A mutatókötet mindössze
200 példányban készült, míg a sorozat korábbi
kötetei egyenként 800 példányban láttak napvilá
got. Érdemes lenne a most megjelent mutatókat
végigjavítani és az előző kötetek példányszámának
megfelelő példányszámban ismét megjelentetni.
KNAPP ÉVA

Balassi bibliográfia. Összeállította STOLL Bé
la. Bp. 1994. Balassi Kiadó 98 p.
A magyar líra első rangos — és mindmáig a
legnagyobbak közé számító — személyiségének,
Balassi Bálintnak a halála 400 éves évfordulója
alkalmából megjelent kiadványok között is mara
dandó mű a költő személyi bibliográfiája. Noha
irodalomtörténetírásunk bibliográfiai ellátottsága
— A magyar irodalomtörténet bibliográfiája c. so
rozat kötetei nagy részének megjelenése után —
már kedvezőbb mint néhány évtizeddel koráb
ban volt, mégsem lehet eléggé értékelni a kuta
tás szempontjából, hogy ezen összegező jellegű
bibliográfiai kézikönyvek mellett — legalábbis
legnagyobbjainkról — személyi bibliográfiák is
készülnek. Ha nem is a legfontosabb szempont, de
talán mégis a kvantitatív jellegű összehasonlítással
lehet leginkább érzékeltetni azt a különbséget,
ami az említett sorozat első kötetében található
Balassi-fejezet és a most megjelent összeállítás
között szükségszerűen megvan. A most megjelent
személyi bibliográfia ugyanis a maga csaknem ezer
tételével kb. háromszor annyi bibliográfiai ada
tot tartalmaz, mint az említett kézikönyv Balassi
fejezete. Ez természetesen jórészt a műfaji különb
ségek következménye, márcsak azért is, hiszen
mindkét összeállítás jórészt ugyanazon személy
munkája.
Stoll Béla ezen összeállítása további jelentős
segítséget nyújt a — szerencsére — nem lankadó
Balassi-kutatás számára. A személyi bibliográfia
— a kézikönyvtől eltérően — tartalmazza a
kéziratos és a nyomtatott szövegforrásokat is. A
tájékozódást szolgálja, hogy a kéziratok, illetve
az egykorú nyomtatványok leírását majd azok
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újabb kiadását és a rájuk vonatkozó irodalmat egy
fejezetben találja a használó.
Az említett „Szövegforrások" c. fejezeten kí
vül az összeállítás „Bibliográfiák, repertóriumok",
„Szakirodalom", „Népszerűsítő irodalom" és „Utó
élet, kultusz" c. fejezetekre tagolódik. Használha
tóságát rövidítésjegyzék és kétféle mutató (művek
mutatója, névmutató) könnyíti meg.
A bibliográfiában való tájékozódást talán még
jobban megkönnyítette volna egy rövid bevezetés
vagy utószó, amely a használót a szerkesztés bizo
nyos, nem konvencionális kérdéseivel kapcsolat
ban tájékoztatta volna. Ilyen magyarázatra szorul
tak volna pl. azok a szempontok, melyek alapján
az irodalomtörténeti anyag egy része az ún. „Nép
szerűsítő irodalom" c. fejezetbe került. Természe
tesen lehet, sőt a kutatók érdekében sokszor kell
is különbséget tenni szakirodalom és népszerűsítő
irodalom között anélkül, hogy az utóbbi szerepét
és értékeit bárki is csökkenteni akarná. Néhány
példával azonban arra szeretnénk rámutatni, hogy
e szétválasztást nem mindig lehet objektíven és
egyértelműen elvégezni, noha a szakirodalomból
elkülönített tételek nagyobbik része alig vitatha
tó, így érthető pl., hogy a neves Balassi-kutató
Eckhardt Sándornak — miközben számos publi
kációja a Szakirodalom fejezetbe került, néhány
kisebb alkalmi írását (pl. a 605. és 628. tételt) a
népszerűsítő kategóriába sorolta a szerkesztő. De
azt már, hogy pl. Horváth János 1923/24/1. félévi
egyetemi előadásainak Balassiról szóló fejezete
is e kategóriába tartozik, nehezen lehet elfogad
ni, legalábbis megfelelő magyarázat nélkül. Még
kevésbé érthető, hogy Sík Sándor Balassi iste
nélménye c. akadémiai székfoglalója (620.) miért
nem tekinthető szakirodalomnak? Félő, hogy az
ehhez hasonló esetekben a „szakirodalom"-nak
egy bizonyos leszűkítő értelmezéséről lehet szó,
amely kizárólag afilológiaiújdonságot hozó pub
likációkat értékelheti szakirodalomnak, figyelmen
kívül hagyva az új koncepciókat vagy világnézeti
jellegű értékeléseket.
A bibliográfia egyfigyelemreméltóés szeren
csés fejezete azokat a publikációkat gyűjtötte egy
be, amelyek lexikonokban és irodalomtörténe
tekben láttak napvilágot. Ez az anyag gyakran
háttérbe szorult a bibliográfiai összeállításokban,
pedig olykor nem jelentéktelen összegezéseket,
sőt gyakran új kutatási eredményeket vagy kon
cepciót tartalmaznak. Éppen ezért úgy gondoljuk,

e kézikönyvek Balassi-fejezeteinek és címszavai
nak a „Népszerűsítő irodalom" kategóriájába való
sorolása szintén vitatható. Nehéz ugyanis megér
teni, hogy pl. a magyar irodalomtörténetírás utolsó
nagy vállalkozásának — a megjelenése korához
képest — legsikerültebbnek tartott kötetei (A
magyar irodalom története. I—II. köt. Bp. 1964.
Szerk. Klaniczay Tibor.), melyek létrehozásában
a korszak számos szakembere vett részt, miért
nem tartoznak a szakirodalom kategóriájába? Sem
jellegük, sem méreteik, sem célkitűzésük szerint
nem népszerűsítés céljaira készültek e kötetek,
függetlenül attól, hogy szemléletükről ma mi a
véleményünk. A felsorolt példák is arra vallanak;
jó lett volna egy rövid bevezető, amely a felvetett
problémákra valamilyen előzetes magyarázatot ad.
Enélkül számunkra úgy tűnt, hogy az irodalomtör
ténet, nem egzakt jellege miatt, nem mindig tűri el
a jelzett kategóriák egyértelmű alkalmazását, ezért
talán jobb, ha a bibliográfia semlegesebb marad —
hacsak nem kritikai bibliográfiáról van szó — , de
akkor nem is sommás, hanem szinte tételenkénti
indoklást kíván az értékelés.
A Balassi kutatás számára nagy nyereség e pél
daadó tudományos akríbiával készült összeállítás.
Stoll Béla gondos munkája mellett köszönet illeti
érte a költő nevét viselő Balassi Kiadót is, amely
az évforduló alkalmából több fontos kiadvánnyal
is adózott névadója emlékének.
KÓKAY GYÖRGY

Kőhegyi Mihály munkássága. Bibliográfia.
Szerk. PAJOR Enikő. Kecskemét, 1994.
A Muzeológus pályaképek Bács-Kiskun me
gyéből című sorozatban másodikként jelent meg
1994. elején a bajai múzeumigazgató munkássá
gát összefoglaló kötet. Üdvözölnünk kell minden
olyan művelődéstörténeti összefoglalást, amely a
magyarság kultúráját gyarapítja, hiszen ez a nem
zet fönnmaradásának alapköve. Azonban a hibá
kat is föl kell tárni a még teljesebb pontosság
kedvéért. A Kőhegyi Mihály hatvanadik születés
napjára megjelent bibliográfiát lapozgatva szem
beötlő, hogy a kötet elején nem szerepel a bib
liográfiákban alapvető tudományos életrajz. Igaz:
a fülszöveg némi eligazítást, méltatást tartalmaz,
ez azonban nem pótolja a legalább lexikográfiái
szintű pályaképet. Ennek hiányában a Kőhegyi
Mihály munkásságát jelző olyan alapvető biográ-
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fiai információk nem jutnak el a felhasználóhoz, róhatjuk föl a szerkesztőnek, hogy olyan kötetet
mint pl. hogy 1958: a Magyar Régészeti és Művé is Kőhegyi Mihálynak tulajdonít, ami nem az
szettörténeti Társaság tagja, 1988: alelnöke, 1983: övé: a 709. szám alatti kötetet (Emlékkönyv a
a MTA Szegedi Albizottság tagja, 1982: a Móra Fe bajai múzeum 50 éves évfordulójára) a Magyar
renc emlékérem, 1988: a Réthy-érem kitüntetettje, könyvészet címleírása szerint egyedül Merk Zsuzsa
1983: Az Erem, 1990: a Numizmatikai Közlöny szerkesztette, és a megjelenési év sem 1989, hanem
szerkesztőbizottságának tagja. A bibliográfia idő 1990. Örömmel fedeztem föl a Kőhegyi Mihályról
rendi fölépítésű. Fő rendezési elve a kronológiai megjelent írások között B. Horváth István: Ásatás
rendszer. Az egyes írásokat tételszámok választják c. versének címfölvételét (924. tétel: Bajai Honpol
el egymástól (927). A tőle (883) és a róla (884-927) gár. 1991. 3. sz.), ugyanott föltűnő azonban, hogy
szóló írások folyamatos számozása nem szerencsés a 918. tételszám alatti írás szerzőjének betűjelét
megoldás. Hiszen nem lezárt életműről van szó! ( - 1 - n ) nem tudta föloldani, hiszen tulajdonosa
Helyesebb lett volna nyitva hagyni a primer írások nem más mint a kiváló bajai újságíró Gál Zoltán
számozását és újrakezdeni a szekunder írások (Bajai Hírlap 1987. dec. 16. 8. old.), akinek még
két írását közli a 920. és a 925. tételszámok alatt.
fölsorolását.
Tartalma szerint Kőhegyi Mihály írásainak bib Az már a Muzeológus pályaképek Bács-Kiskun
liográfiája 1952-1993 után válogatás a róla meg megyéből c. sorozat szerkesztőjének Bárth János
jelent írásokból, majd az összesített mutatóval nak afigyelmetlensége,hogy a sorozatban eddig
zárul a kötet, amely egységes betűrendben közli a megjelent első kötetet nem tüntette föl. (Sólymos
neveket, címeket és a tárgyszavakat. Dőlt betűvel Ede munkássága. Emlékirat és bibliográfia. Szerk.
különbözteti meg a címeket, amit felhasználói Bárth János. Kecskemét, 1994.).
szempontból tipográfiailag a bibliográfiai fő rész
Mindent egybevetve olvasmánynak is érdekes
ben is helyes lett volna alkalmazni, az önálló adattár Pajor Enikő bibliográfiája egy gazdag élet
kötetben megjelent, szerkesztett, sajtó alá ren műről, amely most már több mint négy évtize
dezett munkáit félkövérrel szedni. így könnyen des munkásságot ölel fel, fontos, értékes adat
kiderülne, hogy utóbbiak száma: 18.
tárral gazdagította a régészet, irodalomtörténet,
A kötet szerkesztője, Pajor Enikő írja beve numizmatika, Baja és környéke története és nép
zetőjében: „A bibliográfia a teljesség igényével rajza iránt érdeklődőket.
készült,... " A következő mondatában az igény
BODRITS ISTVÁN
szint ellenkezőjét találjuk: „Tudatosan kihagytam
régészeti leletmentéseinek felsorolását, mert ezek
közreadása már megtörtént a Banner-Jakabffy Franz M. Eybl: Abraham a Sancta Clara.
bibliográfiákban... ", részben más kiadványokban. Vom Prediger zum Schriftsteller. Tübingen,
Jó lett volna ha a kötetcím megfelel tartalmának, Max Niemeyer Verlag, 1992. 553 p. (Frühe Neu
hiszen Kőhegyi Mihály szerteágazó munkásságá zeit, Bd. 6)
ban meghatározó jelentőségű a szarmatakutatás.
Abraham a Sancta Clara (1644-1709) a 17-18.
Az irodalomtörténész helyébe képzelem magam, századi délnémet, osztrák katolikus traktátus és
aki a Kölcsey Ferenc összes munkái című kötetben prédikáció irodalom egyik legnépszerűbb, legtöb
nem találja nemzeti imánkat, a Himnuszt. Néhány bet kutatott, s egyben legtöbbet vitatott alakja. Iro
példa, hogy a szerkesztő ebben sem következe dalomtörténeti helye és jelentősége a számottévő
tes: csak hat példát nézzünk meg. Jakabffy Im különbségek mellett több vonatkozásban Pázmá
re: ./4 Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiájanyéhoz mérhető. Párhuzamba állítható egymással
1967-1977 (Bp. 1981.) 499,4309, 4310. tételszáma a két szerző abban is, hogy kutatásuk a nem
megfelel a kötetünkben 157, 351,307. alatt közölt zeti irodalomtörténetekben hosszú ideig háttérbe
írásoknak, azonban az előbbi 89. és 380. szám alatt szorította a kisebb jelentőségű, de lényegében
leírtak valóban nem találhatók meg a Kőhegyi ugyanazt a retorikai tradíciót követő kortársak
bibliográfiában. Évszám-eltérést is találtunk: az vizsgálatát. Abraham befogadástörténete jelzi a
előbbi 4731. tételszáma megfelel az utóbbi 204. halálától napjainkig tartó át- és újraértékelése
írásának, csak éppen előbbinél az írás megjelenési ket a különféle irodalomtörténeti paradigmáknak
éve 1968, utóbbinál 1967. Bocsánatos bűnként megfelelően. Az értelmezés két meghatározó ele-
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me az irodalomtörténeti kanonizációs, illetőleg
szelekciós folyamat szempontjainak változása, va
lamint a szerző ismétlődő aktualizálása a különbö
ző történelmi helyzetekben. Mindebből az is ért
hető, hogy a tekintélyes mennyiségű szakirodalom
ellenére a német és osztrák irodalomtörténet máig
adós Abraham egész életművének áttekinthető, a
keletkezés- és a hatástörténet valóságos feltételeit
és körülményeitfigyelembevevőbemutatásával.
Eybl a Werner Welzig akadémikus bécsi ger
manisztikai műhelyében felnövekedett kutatóge
neráció tagja. E monográfiát megelőzően több
anyagfeltáró és elméleti jelentőségű tanulmányt
közölt a barokk kori prédikáció és meditáció
irodalom, az olvasástörténet és az emblematika
témakörében. A közvetett kutatástörténeti fel
tételek közül említést érdemel a germanisztikai
barokk-kutatás, ezen belül a katolikus prédikáció
irodalom vizsgálatának fellendülése a hetvenes,
nyolcvanas években (Werner Welzig, Dieter Bre
uer, Hans Pörnbacher, Günter Hess, Conrad Wiedemann, Norbert Mecklenburg és mások). Ezek
a vizsgálatok többek között rámutattak az 1680 és
1720 közötti időszak átmeneti jellegére, melyben
a hagyományos, humanizmusra visszautaló mozza
natok összetalálkoztak az előremutató, felvilágo
sult tendenciákkal. Másfelől ezzel a „későbarokk"
irodalommal együtt Abraham szónoki és írói te
vékenysége is határvonalon áll, s jó lehetőséget
kínál a regionális irodalmi rendszerek és az egyre
erősödő antiregionális irodalmi törekvések közti
átmenet vizsgálatára.
A szerző irodalomértelmezésének egyik fontos
összetevője az „írott folklór" koncepciója. Ennek
az Aleida Assmann-tól kölcsönzött fogalommal
jelzett megközelítésnek a középpontjában a hasz
nálat, a műfaj és a stílussajátosságok összefüggése,
illetőleg a szóbeli elbeszélés és az írásbelivé válás,
irodalom és folklór kapcsolata áll. Assman megha
tározása szerint az írott folklór körébe tartozó al
kotások fő jellegzetességei röviden a következők:
1. a művek formai nyitottsága, a zárt szerkesztés
felbomlása; 2. a szövegek nagyfokú variabilitása
a funkció, a morális célkitűzés, a körülmények és
az elbeszélés technikájának változásai szerint; 3.
az írott szöveg az új feldolgozások, átdolgozások,
ismétlések stb. kimeríthetetlen forrása; 4. a szerző
fokozatosan elnévtelenedik, a szerzőség hagyomá
nyos fogalma feloldódik; 5. a műfajok mögött min
dig egy rekonstruálható gyakorlat, szokásrendszer

áll, amelyből a szövegek táplálkoznak, és amelyre
reproduktív módon visszahatnak.
A nyomtatott prédikáció műfajtörténeti he
lyét Eybl az irodalmi és a folklór formák kö
zött jelöli ki. A műfaji keveredés, kombináció
és kiegyenlítődés, illetőleg az „ismétlés esztéti
kája" jellegzetességeinek összekapcsolása az írott
folklór modelljével lehetővé teszi az Abraham
korai műveiben megjelenő kiadványtípusoknak,
elbeszélő műfajoknak és a vallási tematikájú hasz
nálati irodalom félirodalmi, irodalom alatti for
máinakpontos meghatározását. Abraham pályáját
Eybl ismertnek tekinti, s életrajzi vonatkozások
csak elszórtan, mint a művek értelmezését segítő
adatok szerepelnek. A kutatástörténeti, elméleti
bevezetőt követő második fejezet középpontjában
a szónok és hallgatóságának (udvari körök, vá
rosi középrétegek, illiterátusok) viszonya, az ige
hirdetés társadalomtörténeti feltételei állnak. A
harmadik fejezet Abraham szerzői tekintélyének
megalapozását, munkamódszerét és retorikai esz
köztárát vizsgálja néhány korai prédikáció alapján.
A negyedik fejezet témája a nyomtatásban megje
lent művek ajánlási rendszere, valamint a döntően
szóbeliségen tájékozódó prédikációs tevékenység
átalakulása az írott szövegekben az egyik fő mű,
a Mercks Wienn alapján. Az utolsó fejezet a stílus
kérdéseit, a popularizálódás, valamint szerző és
mű szétválási folyamatát tárgyalja, kitekintéssel
az olvasóközönség és az olvasási szokások 1680
után megfigyelhető differenciálódására Abraham
és két kortársa (Martin von Cochem, Rudolph
von Schwyz) példáján. A csaknem száz oldal terje
delmű függelékben megtalálható Abraham korai
műveinek teljes nyomda- és kiadástörténeti doku
mentációja, amihez több mint ötven oldalas forrásés irodalomjegyzék, valamint mutatórendszer kap
csolódik.
A kötet jelentőségét elsősorban az adja, hogy
egyetlen szerző jól kiválasztott műveinek elemzé
sével eredményes, modell értékű kísérletet tesz a
szóbeliség és az írásbeliség összetett kapcsolathá
lózatának tisztázására a katolikus barokk prédi
káció műfaji együttesében. További érdeme, hogy
több ponton túlmutat a szorosabb értelemben vett
irodalomtörténeti célkitűzéseken, s társadalom- és
mentalitástörténeti kérdéseket is bevon a vizsgá
latba. Új eredménynek számít, hogy a prédikációk
stílusrétegeit és hatásmechanizmusait párhuzam
ba állítja a hallgatók, illetőleg olvasók meghatá-
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rozott csoportjaival, s hogy az egyéni irodalmi,
retorikai teljesítmény mellett egyenlő hangsúllyal
vizsgálja a szónoki beszéd, az írott müvek és
ezek befogadásának társadalmi, intézményi és kul
turális feltételeit.
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Az angliai és a magyarországi kutatómunka
között az az alapvető különbség, hogy ott azok,
akik ezt a munkát végzik, alapvetően e munkából
élnek, s nem csupán az „ellopott" időben tud
nak ezzel foglalkozni. Terveik előre rögzítettek, a
program fontossága elismert, s ennek megfelelő
TÜSKÉS GÁBOR
en számíthatnak arra, hogy amíg ezt a projektet
be nem fejezik, addig támogatásban részesülnek.
Private Libraries in Renaissance England. Ennek, és az eddigi feltárómunka előrehaladott
A Collection and Catalogue of Tudor and ságának megfelelően a feltárt anyag regisztrálását
Early Stuart Book-Lists. Volume(s) I-III. PL- nem végzik külön sorozatban, hiszen azt egyrészt
RE 1-86. General Editor: Robert J. FEHREN az említett Sears Jayne-kötet, másrészt az egyes
BACH, Editor in the United Kingdom: Elisabeth résztanulmányok már elvégezték. A kiadás és fel
dolgozás a következő lépésekben történik:
S. LEEDHAM-GREEN. New York-Marlborough,
1992-1994. (Médiéval and Renaissance Texts and
1. Kiadják az egyes jegyzékek olvasatát, és
Studies. Vol. 87., 105., 117.) XXIII, 321 p.; XXXII, rögtön az egyes tételek azonosítását is nyomtatott
283 p., XXX, 182 p.
formában, a terv szerint 7 kötetben (eddig a most
Sears Jayne klasszikusnak számító műve óta ismertetendő három kötet jelent meg ebből).
(Library Catalogues of the English Renaissance.
2. Rögtön, tehát elképzelhetően ezen ismerte
1956. reprint: 1983) az angol kutatók számos tés megjelenését is megelőzve megjelenik ugyane
tanulmányban számoltak be a sorra előkerülő 16- zen kötetek CD ROM változata is, és ahogy kijön
17. századi könyvjegyzékekről. Jayne az 1500-1640 egy, vagy két újabb kötet, a revideált CD ROMközötti időből 574 jegyzéket említ, s az egyik leg kiadás is követi.
utolsó tanulmány csupán a 17. század első feléből
3. Folyamatosan épül az azonosított tételek
67 olyan püspöki gyűjteményt regisztrál, amelynek adatbázisa.
katalógusa is ránk maradt. (David Pearson: The
4. Megjelenik majd az appendix-kötet és egy
Libraries of English Bishops, 1600-40. In: The nyomtatott kumulatív index is.
Library. The Transactions of the Bibliographical
A munkát közel két évtizede kezdték (nagyjá
Society 14(1992) 221-257.) 1500-tól 1640-ig a most ból azzal egyidőben, ahogy Magyarországon Klaismertetendő kötetek szerzői összességében kö niczay Tibor és Keserű Bálint is elindította az ezrülbelül 700 fennmaradt könyvjegyzékkel számol irányú szervezett kutatásokat), s az azonosítással
nak (összehasonlításként: ugyanebből az időből most állnak úgy, hogy gyors ütemben megjelen
a magyarországi területekről ma 195 jegyzéket hetnek a kötetek. (Mi Magyaroszágon alapvetően
ismerünk). Fontos különbség azonban, hogy az más módszert követünk, jóllehet az eredményt te
angolok „jegyzékként" értelmezik már az olyan kintve ugyanoda szeretnénk eljutni. Az intézmény
dokumentumokat is, amelyek egyetlen, azonosít nélküliség és az egész munka anyagi hátterének
ható tulajdonosú könyvet említenek. Ezzel szem teljes bizonytalansága arra kényszerít bennünket,
ben, könyvjegyzéknek csak az olyan feljegyzést hogy a feltárt anyagot lehetőleg minél gyorsabban
tartjuk Magyarországon, amelyen öt tételről leg a szakközönség rendelkezésére tudjuk bocsátani.
alább annyi kiderül, hogy könyv volt. Az olyan A bibliográfiai nyilvántartás után (Könyvtártörté
könyves feljegyzést, amely csak összességében em neti Füzetek) tehát az egyes jegyzékek olvasatát
líti a nyomtatványokat vagy a kéziratokat (pl. „36 az azokban említett művek azonosítása nélkül kö
különböző könyv, kicsi és nagy"), ők sem tartják zöljük. Adattár köteteink használati értéke ezzel
jegyzéknek. A továbbiakban az angol kutatók természetesen csökken, de előnyei is vannak en
kiadási és az egyes könyvtételek azonosításában nek a módszernek: (a.) ami már megjelent, annak
követett módszereit mindig összehasonlítjuk a sa a támogatását már nem lehet elvonni; (b.) hazai
ját módszerünkkel, azzal, amit a magyarországi és külföldi kollégáink viszonylag gyorsan kézbe
könyvjegyzékek feltárása, nyilvántartása, kiadása vehetik az egyébként levéltárakban lévő forráso
és feldolgozása terén követtünk.
kat. Az azonosítási munkát a magyarországi ku-
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tatások során érdemben csak utazva (tehát Buda
pesten, vagy éppen külföldön) lehet elvégezni, hi
szen egyetlen vidéki könyvtárnak sincsen alkalmas
kézkönyv-állománya. Ez lassítja, és drágítja a mun
kát. Az azonosított tételek adatbázisba szervezése
halad, s talán egy-egy nagyobb mennyiségű azo
nosított rekord CD ROM kiadása sem álom. A
kumulatív indexet mi is nyomtatott formában
képzeljük el.)
A megjelent három kötet nem egyszerűen
kronologikus rendben közli az azonosított jegyzé
keket. A sorozat első darabjában összesen négy
magánkönyvtár katalógusát találja az érdeklődő:
Richard Cox püspökét (1581 - 196 tétel); Sir
Edward Stanhope-ét (1608 - 161 tétel), Sir Roger
Townshend-ét (1625 körül - 286 tétel) és a Sir
Edward Dering of Kent-ét (1640 körül - 631
tétel). A második kötet egy kivétellel diákkönyv
tárakat foglal magában (62 jegyzék, 1507-1554,1120 tételes jegyzékek), a harmadika tulajdonosok
származását tekintve már teljesen vegyes anyag
(20 jegyzék, 1569-1565, 2-225 tételes jegyzékek),
főként hagyatéki összeírásokból.
A jegyzékek provenienciáját tekintve csakúgy,
mint mindenütt Európában, a hagyatéki inventáriumok számítottak fő forrásnak. Ha valamely
tulajdonos valamelyik könyve ma is megtalálha
tó, akkor az azonosítás természetesen az alapján
történt — ez azonban Angliában is ritka esetnek
számít. A pusztán possessorbejegyzések alapján
rekonstruált könyvtárakat ők sem dolgozzák fel a
kutatásnak ebben a fázisában. A források termé
szetéből adódóan sok tétel nem volt megfejthető
még a nagy kézikönyvapparátussal, vagy a már mű
ködő számítógépes rendszerek segítségével sem.
Főként olyan esetekben nem, ahol csak egyetlen
név szerepel tételként, s az illető szerzőnek számos
könyve megjelent, vagy olyankor, amikor egy nem
angol könyvről csupán egy-két angol szót említ
az összeírás készítője. Az egyes könyvjegyzékeket

először egyszerű olvasatban, majd újra az olvasat
után a feloldással is közölnek. Egy-egy jegyzék
bevezetése a tulajdonos életrajzát tartalmazza.
Mindhárom kötet hatféle mutatóval jelent meg:
(1) szerzők és műveik, anonymák; (2) editorok és
kompilátorok; (3) fordítók; (4) kiadók (nyomdász,
könyvkiadó, terjesztő) (5) a nyomdahelyek; (6) az
egyes könyvek megjelenési éveinek mutatója. A
harmadik kötet végén a majdani kumulatív index
mintáját is megtaláljuk a már közölt 86 jegyzékre
nézve. Ezen index egyes fejezetei mutatják ponto
san, hogy milyen adatokat rögzítenek egy-egy (a.)
tulajdonosról, (b.) könyvtárról, (c.) jegyzékről, (d.)
könyvtételről.
Külön említésre érdemes az az óvatosság, ahogy
az egyes nem egyértelmű azonosítású könyvek
(és ilyen a nagy többség) adatait a mutatókban
elhelyezték. A mutató ugyanis sokszor beszéde
sebb az előszónál, s a rossz csoportosítás rossz
interpretáció forrása lehet. Akiadási helyek muta
tójának legnagyobb tételei a „Britain", a „Britain
or Continent" és a „Continent", jelezve, hogy
a feloldások többsége a kiadási hely megálla
pításában bizonytalan. Konkrét hely, nyomdász,
kompilátor, fordító stb. csak akkor szerepel a
mutatóban, ha a vonatkozó tétel biztosan, vagy
igen nagy valószínűséggel az illető kiadás. Az
egyes könyvek azonosításakor ennél több adatot
közölnek, hiszen a „feltehetően", „talán", „és még
kiadták" megjelölés nagyon sok helyen kell, hogy
szerepeljen.
A lassúság, késettség lehet előny is. Most leg
alább van egy olyan európai könyvjegyzék-kiadási
mintánk, amelyhez a talán csakazértis elkészülő
magyarországi kumulatív indexet már hasonlítani
tudjuk. Munkánk során az angol tapasztalat mind
elvi, mind módszertani oldalról nagyszerűen hasz
nálható.
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