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I. Bevezetés 

1. Elméleti és módszertani előzmények 

„Kik, milyen francia könyveket és hogyan olvastak a 18. század utolsó harmadában 

Magyarországon?" Doktori disszertációnk alapkérdése ilyen tömören és egyszerűen 

fogalmazható meg. A kérdés nem új: általános válaszokat bőven kínál a szakirodalom, de 

konkrét példák is szép számmal akadnak. Felvetődik tehát, hogy akkor miért kell, (és 

érdemes-e) újra elővenni ezt a témát? 

Hiszen ha csak ez elmúlt száz évet vesszük figyelembe, számtalan megközelítésben nem egy 

tudományterület kutatta a magyar felvilágosodás irodalmára és politikai gondolkodásra ható 

francia eszméket, az ezeket terjesztő könyveket. A francia-magyar szellemi kapcsolatoknak 

erről a kiemelkedő időszakáról több hullámban születtek fontos elemzések, amelyek mind 

többé-kevésbé a könyves műveltség vizsgálatát is magukban foglalták.1 A magyar 

irodalomtörténet-írás a maga eszközeivel lényegében elvégezte feladatát, már ami a 

klasszikusok kánonába bekerült francia írók és műveik befogadását illeti. 

Legalaposabban és legeredményesebben talán a hazai könyvkereskedelem történetét 

dolgozták fel eddig, így ennek a területnek az eredményei vannak igazán nagy segítségére az 

olvasók iránt érdeklődő kutatásoknak is2. 

Másrészről számos történettudományi munkában esik szó - például a korabeli közéleti 

érdeklődés számbavétele kapcsán - a politikai jellegű, mozgósító szerepet betöltő 

1 A francia felvilágosodás magyar visszhangjára lásd összefoglalóan Kozocsa Sándor: „A francia felvilágosodás 
magyar kapcsolatainak válogatott bibliográfiája." In: Sorsotok előre nézzétek. A francia felvilágosodás és a 
magyar kultúra, (szerk: Köpeczi Béla és Sziklay László) Bp., 197S, 387-435. Ebből az alapos szakirodalmi 
ismertetésből jól látszik, hogy a 19. század végén indultak meg olyan kutatások, mint Ballagi Gézáé,.Fináczy 
Ernőé, Marczali Henriké, Abafi Aigner Lajosé, Concha Győzőé, akik máig érvényes megállapításokat tettek. 
Ugyanez vonatkozik a második nagy hullámra, a huszadik század második és harmadik évtizedére. Ekkor tette le 
a művelődéstörténet ezen korszakát meghatározó francia műveltség kutatásának alapköveit Eckhardt Sándor 
elsősorban A francia forradalom eszméi Magyarországon című 1924-ben megjelent könyvével, de a Csáky-
Erdödy könyvtár francia könyveiről publikált több tanulmányával is. A korszak gazdag terméséből meg kell még 
említeni Baranyai Zoltánt 1920-ban publikált, A francia nyelv és műveltség Magyarországon a XVIII. században 
című kötetével, Kont Ignácot (Bibliographie française de la Hongrie, 1913), Jezemicky Margitot (Les 
impressions en français de Hongrie, 1933), Millier Gyulát (A bécsi francia irodalmi kultúra a XVIII. században, 
1930) Sötér Istvánt (Francia-magyar művelődési kapcsolatok, 1941)stb. Az 1970-es évektől a francia 
felvilágosodás legnagyobb hatású szerzőinek magyarországi fogadtatása, a magyar irodalomra gyakorolt 
hatásuknak értékelése ment végbe, amelynek köszönhetően fontos tanulmányok születtek (gondolunk itt első 
sorban Köpeczi Béla, Ferenczi László, Vörös Imre, Bíró Ferenc, Penke Olga munkásságára). 
2 Gondolunk itt főként Gárdonyi Albert : Régi pesti könyvkereskedők című tanulmánysorozatára, amelyik a 
Magyar Könyvszemlé-bsn 1926 -1928 között, majd kötetben 1930-ban jelent meg. A régebbi szakirodalomból 
Sennowitz Adolf, Csatkai Endre, Waldapfel József és Gulyás Pál nevét kell még megemlíteni, az újabból pedig 
Kókay György munkásságát, aki először összegezte tömören és pontosan a szakirodalom eredményeit a 
Könyvkereskedelem Magyarországon című 1997-ben megjelent monográfiájában. 
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olvasmányokról, így például Benda Kálmánnak a magyar jakobinus szervezkedésről szóló 

műveiben3. 

A magyar könyvtártörténet terén témánk szempontjából egyik legfontosabb, és máig 

hivatkozási alapnak számító szakirodalom Szarvasi Margit Magánkönyvtáraink a XVIII. 

században című 1939-ben megjelent könyve, amelyik először rendszerezte egy egész század 

különböző társadalmi rétegekhez tartozó magánkönyvgyűjtőinek könyvkultúráját és 

olvasmányait. Az író- és műcentrikus irodalomtörténeti felfogással szemben, a könyvgyűjtők 

és gyűjteményeik felől nyújtott áttekintést a megváltozott irodalmi érdeklődésről, különös 

tekintettel a század utolsó harmadától megjelenő új francia könyvtermés már-már könyvtár és 

műveltségteremtő jelentőségére. Ez a monográfia megteremtette az alapokat a kutatás 

elmélyítéséhez, és a 18. század második felének főúri magánkönyvtárai közül néhányról 

részletes tanulmány is készült, ám ezek az eredmények elenyészőek ahhoz képest, ami a 18. 

század első felének feldolgozottságát illeti. Az 1750-ig terjedő időszak magánkönyvtárainak 

rendszeres kutatása példaértékű számunkra4: A levéltári források szisztematikus feltárásával 

nagyszámú dokumentum került felszínre. Az intenzív forrásfeltáró és -kiadó tevékenység 

mellett a dokumentumok feldolgozása is megkezdődött. 

Az általunk vizsgált időszakra vonatkozóan egy-egy részmonográfia mellett az utóbbi 

években megjelent ugyan néhány ebből a korszakból származó könyvtár katalógusa, de a 

francia könyvek szempontjából a könyvtárak nagy része még feltáratlan5. 

A 18. századi magyar olvasástörténet terén a 70-es évek végén az ún. irodalomszociológia 

szempontjait felhasználva született egy összefoglalás Fülöp Géza A magyar olvasóközönség a 

felvilágosodás idején és a reformkorban című könyvével, amelyben a szerző először 

vállalkozott arra, hogy összefoglalja a felvilágosodás és a reformkor időszakának olvasási 

kultúráját, a hazai olvasóközönség fejlődését, mégpedig a témával kapcsolatos korábbi 

munkák és korabeli források felhasználásával.6 Fő célkitűzése az volt, hogy a Nyugat-

Európában lezajlott folyamatokat tekintetbe véve a felvilágosodás és reformkor idején 

Magyarországon először megjelenő tudatos közönségszervező és olvasó-nevelő 

3 Benda Kálmán: A magyar jakobinus mozgalom iratai. I-III. Bp., 1957., A magyar jakobinusok. Bp., 1957. 
4 A teljesség igénye nélkül a szegedi könyvtári műhely kiadványai közül megemlíthetnénk az Adattár XVI-XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez című sorozatból (sorozatszerkesztő: Keserű Bálint): Magyarországi 
magánkönyvtárak II. (1580-1721) Szeged, 1992; Partiumi könyvesházak, 1623-1730. Bp.- Szeged, 1988; Edélyi 
könyvesházak III. 1563-1757. Szeged, 1994; Lesestoffe in Westungarn II. 1535-1750. Szeged, 1996. stb. 
5 A monográfiák között a francia anyaguk miatt számunkra érdekes Ráday könyvtár, a Telekiek könyvtárai és 
Péczeli József könyvtárának feldolgozását emeljük ki. A téma hiányosságait tükrözi a máskülönben nem 
helyettesíthető összefoglalás Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon című, először 
1980-ban megjelent, majd 1996-ban kiegészített kézikönyvének könyvtárakat ismertető fejezete (553-562.). 
6 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban., Bp., 1978. 
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tevékenységről, annak eszközeiről, módozatairól, intézményeiről stb., számot adjon. A 

közönségszervezésnek elsősorban az intézményes, egyesületi formáit vizsgálta, mert ahogy ő 

fogalmazott, „e keretekben történt a széles rétegek, a nem hivatásukból, foglalkozásukból 

adódóan olvasók, az ún. átlagolvasók olvasóvá nevelése".7 Fülöpöt elsősorban a francia 

felvilágosodás és a forradalom írott termékeinek hatása érdekelte, valamint az, hogy hogyan 

fejlődött ki a céltudatos közönségnevelés gondolata a két korszak vezető egyéniségeiben, 

szellemi és közéleti irányítóiban, akik véleménye szerint külföldi olvasmányaik révén a 

művelt Európa eredményeit elsajátítva igyekeztek művelt közönséget nevelni.8 

Fülöp munkáját az irodalomtudomány befogadáselméleti és befogadástörténeti szempontból 

kritizálta, azt kifogásolva, hogy az alkotó - mű - olvasó hármasságának szerves összefüggést 

és bonyolult hatásmechanizmust mutató voltát nem ismerte fel, következésképpen nem vonta 

le a közönségkutatásra vonatkoztatható tanulságokat sem. Mivel a korabeli források közül 

csak azokra támaszkodott, amelyek direkt adatokkal szolgáltak, az ily módon kialakított 

képből túlságosan közvetlen és egyirányú következtetéseket vont le a kor irodalmi életére. Az 

irodalom felől közelítve a közönség kérdéséhez - azaz egy új közönségréteg kialakulásának 

vizsgálata az irodalmi termésből visszakövetkeztethető belső szempontok alapján (egy-egy 

műfaj feltűnése vagy divatjamúlttá válása, az explicit poétika változása) - Szajbély Mihály 

véleménye szerint egy korszak irodalomszociológiai helyzetének tisztábban látásához is 

hozzásegíthet.9 Úgy véli, ahhoz, hogy a leghitelesebb képhez jussunk, a két rendszer, vagyis 

az irodalomszociológia statisztikai adatainak és az irodalom belső szempontjainak 

„kölcsönösen kontrolláló és pontosító alkalmazására van szükség".10 

Innen visszatekintve a kiinduló kérdésre, hogy van-e még feladat a magyar felvilágosodás 

időszakaként definiált évtizedek olvasóközönségének és olvasmányainak kutatásában, talán 

megadtuk a választ. Egyfelől a téma hiányosságaira, valamint a szűknek bizonyuló 

vizsgálódási és módszertani irányokra szerettük volna felhívni a figyelmet vázlatos 

áttekintésünkkel, másfelől pedig arra, hogy a már elvégzett kutatásokat, és azok eredményeit 

sem árt korszerűbb megközelítéssel, új tudományos módszerek bevonásával felülvizsgálni. 

Kérdésfeltevésünk lényegében megegyezik a nyugat-európai könyvtörténeti kutatások (és 

egyszersmind diszciplína) kiinduló problémafelvetésével. Hogy ki és mit olvasott, jó esetben 

meghaladott kérdésnek számít egyes országok könyvtörténeti kutatásaiban, és a hangsúly 

7Lm. 6. 
81.m. 25. 
9 Szajbély Mihály: „Előszó és ajánlás. Regény és közönsége a 18. század második felében." Irodalomtörténet 
1985. LXVII.évf .3.szám. 547-548. 
10 Uo. 
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áthelyeződött az „olvastak, de hogyan?"-ra, a „ki tudott olvasni?"-ról pedig a kommunikációs 

eszköz és az üzenet viszonyának elemzésére11. 

Mindazonáltal a magyarországi helyzet szempontjából még jórészt megválaszolatlan kérdést 

úgy tűnik, máshol sem sikerült teljesen levenni a napirendről. A felvetés aktualitása 

nemzetközi összehasonlításban sem csökkent. Elég, ha csak a könyv- és olvasástörténetírás 

egyik jeles német kutatójának megállapítására hívjuk fel a figyelmet, aki nemrég a 

következőképpen értékelte az elért eredményeket: „Hogy valamelyest képet kapjunk a 18. 

századi olvasóról, erről az ismeretlen lényről, ahhoz nagyszámú forrás kritikai feldolgozására 

és gondos értelmezésére lenne szükség. Az európai kutatás főként az elmúlt két évtizedben 

igen sokat tett ezért, noha esetenként igen változó színvonalon. Ugyanakkor még mindig csak 
10 

az elején vagyunk a dolognak, s még egyáltalán nincs átfogó képünk e folyamatról". 

Az elmúlt évtizedekben önálló diszciplínává váló könyv- és olvasástörténet régi gyökerekre 

nyúlik vissza, de mint Robert Darnton megfogalmazta, ennek az új tudományágnak az a 

szándéka, hogy megértse, az eszméket hogyan terjesztették a nyomdatermékek, és hogy a 

kinyomtatott szóval való találkozás milyen hatással volt az emberiség gondolkodására, 

viselkedésére az elmúlt ötszáz évben. Kutatási területe számos irányba tágítható és 

terjeszthető, elkülönülése is lényegében több olyan tudományterület konvergenciájából jött 

létre, amelyek problémafelvetése mind a kommunikációs folyamattal összefüggésbe hozható 

azonos kiindulópontra vezethetők vissza13. 

A könyv- és olvasástörténet legközvetlenebb előzményei közül a francia kutatásokról és 

módszerekről azért szólunk most röviden, mert így tehető világossá, hogy disszertációnkban 

miért részesítjük megkülönböztetett figyelemben a tiltott francia irodalom fogadtatását 

Magyarországon. 

A francia felvilágosodás korszakának műveltségi viszonyairól az első nagy kvantitatív 

felmérést Dániel Momet 1910-ben publikált Les enseignements des bibliothèques privées 

(1750-1780) című tanulmányában tette közzé14. Olyan magánkönyvtárak katalógusait vetette 

össze, amelyek többségét elárverezték, és ezért katalógusuk megjelent nyomtatásban. Ennek 

alapján furcsa kép rajzolódott ki: a felvilágosodás klasszikus szerzőinek művei alig voltak 

bennük megtalálhatók. Egyesek ezt azzal magyarázták, hogy mivel a könyvtári katalógusok 
11 Daniel Roche: „Le livre: un objet de consommation entre l'économie et la lecture." In: Histoires du livres. 
Nouvelles orientations. (Sous la direction de H.-E. Bödeker) Paris, 1995,226. 
12 Reinhard Wittmann: „Az olvasás forradalma a 18. század végén?" In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati 
világban. Bp., 2000,323. 
13 Robert Darnton: „What is the History of Books?" In: The Book History Reader. London and New York, 2002, 
9. 
14 Daniel Momet : „Les enseignements des bibliothèques privées (1750-1780)." Revue d'histoire littéraire de la 
France 1910. No. 17. 449-92. 
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nyomtatásban már csak a cenzúra után jelenhettek meg, értelemszerűen az olyan tiltott 

könyveket, mint például Rousseau Contrat Social-ja nem tartalmazhatták. Következtetéseiben 

bizonyára vannak tévedések, mégis Mornet kérdezett rá először arra, hogy mi volt a „megélt" 

irodalom az Ancien Régime idején, kik állították elő a könyveket, ki és mit olvasott15. 

Az irodalomszociológia metodikai újítása hozott új kutatási lehetőségeket, első helyen Róbert 

Escarpit-tal, aki a könyvet az író és olvasó közötti kommunikáció eszközének tekintette és a 

hangsúlyt az írók vizsgálatára helyezte, miközben az irodalmi termést és a művek szerzőit 

statisztikai és történeti-demográfiai megközelítésből elemezte.16 Ezek a kutatások nem 

vezettek használható eredményre, mert a kiválasztott minta nem volt képes reprezentálni a 

francia populációt, annál is kevésbé, mivel magának az író fogalmának a meghatározása sem 

volt egyértelmű17. 

A Mornet által felvetett kérdés továbbra is válaszra várt, és évtizedeken keresztül folytatódtak 

a statisztikai vizsgálódások a 18. századi olvasók és olvasmányaik meghatározásának 

reményében. A legkülönbözőbb források bevonása mellett sem volt azonban lehetséges az 
1 & 

olvasási szokások körülírása, a befogadás hatásmechanizmusainak megértése . A könyvek 

megjelentetéséhez kért engedélyek szisztematikus feldolgozásától a korabeli könyvkritikák 

elemzésén át, a más és más szempontok szerint összeállított könyvtári hagyatéki leltárak, 

vagy árverési katalógusok tanulmányozásáig sokféle fontos kvantitatív felmérés készült. Ezek 

alapján az olvasmányokról és a műfajokról kialakíthatóvá vált egyfajta összkép, de ezek 

inkább globális következtetésekre adtak lehetőséget, mivel a felhasznált dokumentumok 

általában azt vették számba, amit megőriztek, s nem feltétlenül azt, amit az emberek olvastak 

is.19 A különböző forrásokkal dolgozó, különböző társadalmi rétegeket, földrajzi egységeket 

vizsgáló kutatások összegzésével sem lehetett egy egységes képet összerakni a 18. század 

második felének Franciaországát jellemző irodalmi kultúráról, de talán ilyen kép nem is 

létezik. Ám ennél is fontosabb következtetése a könyvtörténésznek, hogy ezek a történeti-
15 Robert Darnton: „De la sociologie de la littérature à l'histoire de l'édition." In: Robert Darnton: Bohème 
littéraire et révolution. Paris, 1983,71-72. 
16 Robert Escarpit: Sociologie de la littérature. Paris, 1958. 
"Robert Darnton: I.m. 75. 
18 François Furet: „La 'librairie' du royaume de France au XVIIIe siècle." In : Livre et société dans la France du 
XVIIIème siècle, Paris-La Haye, 1965. Ugyanebben a kötetben jelent meg: Jean Erhard, Jacques Roger: „Deux 
périodiques français du XVIIIe siècle : Le Journal des savants et les Mémoires de Trévoux, essai d'une étude 
quantitative" című tanulmány és Daniel Roche: „Un savant et sa bibliothèque au XVIIIème siècle." A teljesség 
igénye nélkül megemlítenénk még François Bluche: Les magistrats du Parlement de Paris au XVIIIème siècle. 
Paris, 1960. 
19 A cenzúra működésének bonyolult rendszere, és a hallgatólagos engedélyek nem regisztrált köre miatt 
ugyanúgy nem lehetett valós képet adni, mint a francia könyvtárak katalógusai alapján, amelyek rendszerint nem 
tartalmazták a rossz állapotú vagy gyanús könyveket, ráadásul a katalógusok több generáció által felhalmozott 
könyvállományt írtak össze, így a hagyományos kultúra könnyen került relatív túlsúlyba. Robert Darnton: l.m. 
77,79. 
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statisztikai felmérések a francia irodalom másik oldalát, a tiltott (tehát újító) irodalmat a 

vizsgált, kivétel nélkül hivatalosnak számító források alapján nem tudták napvilágra hozni. 

*Nem csoda, ha a végső konklúzió levonásakor a múlt igen nagy súllyal esett latba, miközben a 

jelen szinte nem is képviseltette magát20. 

Ezzel szemben egy új kutatási terület, a kiadástörténet, a könyv létezésének összes, irodalmi, 

társadalmi, gazdasági és politikai aspektusát képes vizsgálni, mert ezek egyszerre és tisztán 

jelennek meg a 18. század könyvkiadási iparágában. A könyvkiadók levéltári hagyatékának 

feltárásával sok minden kideríthetővé vált az addig megválaszolatlan kérdéseket illetően: azt 

ugyanis, hogy a franciák mit olvastak, részben meghatározta a könyvek előállításának és 

forgalmazásának módja. Mind az előállításban, mind a disztribúcióban a könyveknek két 

kategóriájával kellett számolni: a legálissal és az illegálissal. A kettő megkülönböztetése 

pedig alapvető kulturális és politikai szereppel bírt az Ancien Régime idején.21 

A tiltott irodalom korpuszának bevonása a vizsgálódásba alapvetően változtatta meg a 18. 

század irodalmának megítélését, és ebből következően az olvasás, befogadás kérdéskörét. A 

tiltott könyvek egy külön világot jelentenek, nemcsak a klasszikusok kánonához mért 

radikális különbözőségük miatt. Aki ezzel kezd el foglakozni, annak el kell szakadnia az 

irodalomtörténettel belé ivódott előítéleteitől. A tiltott irodalom ellen-értékeket terjesztett, új 

véleményeket tett közzé, elutasította az érvényes normákat, gyanúba keverte a tekintélyt, 

újra rendezte a hierarchiákat, az olvasók számára pedig új horizontokat jelölt ki.22 

A francia könyvtörténészek számára ezt követően a fő kérdés a tiltott művek olvasókra 

gyakorolt hatása lett, elsősorban és elkerülhetetlenül a forradalommal való összefüggéseiben. 

A viták máig nem zárultak le. Az egyik térfélen Róbert Darnton kutatásainak végső 

konklúziója áll: a korabeli tiltott könyvekre vonatkozó könyvrendelésekben, 

könyvkatalógusokban szereplő ún. (már a szakirodalomban is közkeletűvé vált fogalommal 

élve) „filozófiai könyvek" legyenek azok politikai, filozófiai vagy szatirikus művek, az 

uralmon lévő ideológiát, a királyságot, az egyházat, az erkölcsöket ásták alá, akár a kritikai 

ész, akár a vallásellenesség, akár a materialista hedonizmus által23. Ez a kritikus és leleplező 

20 R. Darnton: I.m. 83. 
21 Uo. 
22 Róbert Darnton: Edition etsédition. Paris, 1991, VI. 
23 A korabeli könyvrendelésekben, könyvkatalógusokban filozófia címszó alatt a tudós értekezéstől a 
bibliakritikán át a pornográf regényig mindent megtalálunk. A könyvkiadók és könyvárusok szótárában a 
„filozófia" az ortodoxiával állt szemben. Ez volt a megnevezése minden tiltott műnek. A „livre philosophique" 
megjelölés valódi tartalmára szintén Róbert Darnton hívta fel a figyelmet elsősorban az egyik legjelentősebb, 
tiltott francia irodalomra specializálódott kiadó, a Neucháteli Tipográfiai Társaság levéltárában végzett kutatások 
alapján: Vő. Bohémé littéraire et révolution. 7-41. Uő: The Forbidden Best-sellers of Pre-Revolutionnary 
Francé. New York, 1995, 194 -197. 
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irodalom, amelyiknek áradata és agresszivitása a forradalom előtti két évtizedben nőtt meg 

jelentősen, a régi rend létjogosultságába vetett hitet tépázta meg, és támadásaival kikezdte 

annak tekintélyét. Darntonnal szemben Roger Chartier óva int az ilyen egyenes és kötelező 

érvényű következtetések levonásától.24 Álláspontja szerint, a „filozófiai könyvek" e heterogén 

képződménye sajátos, kiemelhető korpusz a francia könyvtermés egészéből, amelyen belül az 

egyes művek ugyanazon befogadási horizonton helyezkednek el, olyan elvárásoknak 

megfelelve, amelyeket a tiltotthoz való vonzódás, a szabályok és a tekintélytisztelet 

megszegésében rejlő csáberő befolyásol . A filozófiai könyvek legfontosabb jellegzetessége 

az akár egy művön belüli műfaji, tematikai, stílusbeli sokféleség (politikai leleplezés, 

pornográfia, filozófiai reflexió). Chartier szerint, éppen a szövegeknek ez a sokfélesége zárja 

ki annak lehetőségét, hogy olvasásukkor azonos hatást gyakoroljanak olvasóikra, és 

redukálható legyen belőlük egy egyszerű ideológiai megnyilatkozás . 

Ez utóbbi problémafelvetéssel már a „hogyan olvastak?" befogadáselméleti kérdés egy 

sajátosan francia vonatkozású megfogalmazásához érkeztünk el, amely konkrét történelmi, 

nemzeti, kulturális kötöttségeitől függetlenül az olvasástörténetírás legfőbb elvi célkitűzésével 

áll szoros összefüggésben, nevezetesen azoknak a különbségeknek a megállapításával, 

„amelyek egyfelől a művek által megcélzott és elképzelt olvasók, másfelől egymást követő, 

sokszínű tényleges olvasóközönségük között húzódik."27 

Összegzésül, amikor disszertációnk kutatási témáját meghatároztuk, nem hagyhattuk 

figyelmen kívül a könyv és olvasástörténeti diszciplínának ezt a fejlődési folyamatát, amelyik 

„azoknak a klasszikus tanulmányoknak a lehetséges és szükségszerű folytatása, amelyek a 

könyvkiadók működésének kontextusát, a könyvtulajdonosok szociológiáját, a könyvtárak 

közönségének összetételét, az irodalmi kabineteket és az olvasótársaságokat vizsgálták 

különféle európai helyszíneken."28 

Míg egyfelől létezik a forrásoknak egy közös hálója, a módszereknek egy elfogadott és 

egyezményes köre, addig országról-országra változik azoknak a forrásoknak a természete, 

amelyekből közelebbi felvilágosítást nyerhetünk a könyvek terjedéséről és az olvasás 

24 Darnton teóriáját számos kritika érte. Jól példázza ezt a The Darnton Debate című tanulmánykötet, amelyben 
többen is éppen a forradalom és a könyvek közti összefüggés szempontjából kritizálják az amerikai történész 
nézeteit. Elizabeth L. Eisenstein: „Bypassing the Enligthenment: taking an underground route to revolution." In: 
The Darnton Debate. Books and revolution in the eigteenth century. Oxford, 1999, 157 -179. 
David A. Bell: „Why books caused a revolution: a reading of Robert Darnton. Uo. 179-189. Jeremy D. Popkin: 
Robert Darnton's alternative (to the) Enlightenment." Uo. 105- 29. 
25 Roger Chartier: Les origines culturelles de la révolution française. Éditions du Seuil, Paris, 1991, 102. 
26I.m. 110. 
27 Guglielmo Cavallo - Roger Chartier: „Bevezetés." In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. 41. 
281. m. 39-40. 
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gyakorlatáról. Mindazonáltal a könyv- és olvasástörténeti diszciplína mai eredményességét a 

komparatista szemlélet, és az interdiszciplinaritás fogalmai határozzák meg. A történeti 

összehasonlító perspektíva első helyen földrajzi és időrendi megközelítésben elkerülhetetlen: 

ha mást nem, egy-egy jelenség speciális vonatkozásainak megértéséhez a könyvtörténet csak 

Európa, sőt a nyugati világ történetének viszonylatában valósíthatja meg célkitűzéseit29. 

A tiltott francia irodalom magyarországi elterjedésének és fogadtatásnak tanulmányozása 

kifejezetten ebbe a sémába illeszkedik: olyan könyvekkel van dolgunk, amelyek nem voltak 

tekintettel sem nyelvi, sem nemzeti határokra. Nagy részük olyan szerzők művei, akik az 

irodalom nemzetközi köztársaságához tartoztak, olyan kiadóknál jelentek meg, akik nem 

anyanyelvükön dolgoztak, olyan kereskedők árusították, akik nemzetközi hálózatokon 

keresztül fejtették ki tevékenységüket, és olvasóiknak nem anyanyelvük volt az a nyelv, amin 

olvasták őket. De a kutatásunk tárgyát képező könyvek azt sem tűrik, hogy egyetlen 

diszciplína határai közé szorítva vizsgáljuk őket. Róbert Darntont idézve „sem a 

történettudomány, sem az irodalomtudomány, sem a közgazdaságtani, szociológiai, 

bibliográfiai megközelítés nem képes a könyvek életének minden aspektusáról számot 

adni".30 E megfontolások ellenére a kutató nem nélkülözheti a konceptuális 

következetességet, hiszen a könyvek élete beleilleszkedik egy komplex, de 

kiegyensúlyozottan működő kommunikációs körbe. 

29 Frédéric Barbier: „D'une mutation l'autre: les temps longs de l'histoire du livre." In: Les trois révolutions du 
livre. Actes du colloque international de Lyon/Villeurbanne (1998). Revue française d'histoire du livre. 2000. 
No. 106-109. 7-19. 
30 Robert Darnton: „What is the History of books?" 22. 
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2. Kutatási célok, a disszertáció felépítése, az alkalmazott módszerek és források 

bemutatása 

Figyelembe véve a könyv- és olvasástörténet elvárásait és módszereit, valamint a 

feldolgozandó téma nagyságát, nem alaptalanul merül fel annak veszélye, hogy a 

problémafelvetés kicsúszhat a kezünk közül. Ahhoz, hogy a könyvtörténész egy adott témát 

kezelhető arányok között tartson, gyakran olyan módszerhez folyamodik, ami a könyvek 

kommunikációs körbe illeszkedő életéből csupán egy szeletet vizsgál egyetlen diszciplína 

eszközeivel. A specializálódás persze szükségszerű metodológiai szempontból, de a 

könyveknek, mint kommunikációs eszközöknek egyfajta holisztikus szemlélete 

elkerülhetetlen. 

Róbert Darnton modellje, a könyveknek ezen a kommunikációs körpályán mozgó életéről a 

szerzőből és a vele legszorosabb összeköttetésben lévő kiadóból indul ki. Innen halad a 

nyomdászok, a szállítók, a könyvkereskedők halmazán át az olvasókig, ahonnan a kör 

szaggatott vonallal zárul be a szerzőkig: az olvasás visszahat a szerzőre, és így egyszerre 

befolyásolja alkotói munkájában előtte és utána.31 A körön belül, mint hatóerők működnek 

több irányban a gazdasági és társadalmi körülmények összejátszásának, a politikai és jogi 

szankcióknak, végül a szellemi hatásoknak, és a reklámnak egymással is metszetet alkotó 

körei32. Sémája, mint minden séma sokak számára bizonyára leegyszerűsítőnek tűnhet, de 

nagy előnye hogy ezzel mederben tartható a kutatás. Ha nem is maradéktalanul, de 

kutatásaink menetében követtük ezt a logikát, és igyekeztük a francia könyvek magyarországi 

életének ezt a szerzőktől az olvasókig vezető útját bejárni. Ugyanakkor legalább ilyen fontos 

elvünk volt a rendelkezésre álló források elsődlegessége, amelyek minden elmélet felett állva 

kijelölték, hogy merre haladjunk. 

A disszertáció felépítése a kutatás menetéhez képest éppen fordított irányú. Az egész téma 

kiindulópontja egy konkrét gyűjtemény, a Csáky-Erdődy házaspár francia 

könyvgyűjteménynek feltárása volt, így a kutatás logikáját követve, a Darnton féle modell 

szempontjából az olvasók halmazával azonosítható pontból indulunk el. 

1. Az olvasók egyik altípusaként is meghatározható gyűjtők köréből a francia könyvtáruk 

miatt legismertebbé vált Csáky-Erdődy házaspárt választottuk ki, hogy a rendelkezésre álló 

31 Modelljét a „What is History of books?" című tanulmányában ismerteti. 
321.m. 11-12. 

9 



különféle források segítségével egy mintán végezzünk el minden módszertanilag lehetséges 

vizsgálatot. A magyar könyvtártörténetben ritkaságszámba megy, hogy egy gyűjtőnek 

fennmaradt a gyűjteménye, annak katalógusa és levéltára is. Mindezeket ráadásul korábban 

már kutatták, ami iránymutatást nyújtott munkánk megkezdésekor . A források tekintetében 

az első helyre a könyvtárat kell tenni, amelyet jelenleg Aradon a Biblioteca Judeteanâ 

„A.D.Xenopol" „Patrimoniu", azaz a régi könyvek gyűjteményében őrzik. Ugyancsak itt 

található, a kutatás legvégén előkerült eredeti katalógus, a Catalogue des livrees francoise et 

italiens (sic!), amelyet Csákyné Erdődy Júlia látott el aláírásával. A Magyar Országos 

Levéltár P szekciójában, a Csáky család levéltárán belül, a 73-as számú, Illésfalvi levéltárban 

találjuk meg a gyűjtőházaspárral, gróf Csáky Istvánnal és feleségével Csákyné Erdődy 

Júliával kapcsolatos iratokat, lévén hogy a szepességi Illésfalva Csáky István birtokának 

központja volt. Végül forrásként használtuk a Csáky István Sans Souci nevű illésfalvi 

kertjéről szóló korabeli költői leírásokat is, amelynek öt variánsa az Országos Széchényi 

Könyvtárban található. 

A Csáky-kutatás tehát ezeken a pilléreken nyugszik, amit sok egyéb mellett kiegészítenek a 

kortársaktól származó különböző jellegű feljegyzések is34. 

Kutatási módszereinket egyszerre határozták meg a mennyiségi és minőségi jellegű 

vizsgálódások. A gyűjtemény jellegzetességeinek feltárását a lehetőségekhez mérten 

legnagyobb számú könyv kézbevételével, valamint a katalógus előkerülését követően, annak 

aprólékos áttanulmányozásával végeztük. A könyvekben az olvasástörténet nem jegyzékszerű 

forrásai közül a possessorbejegyzéseket, a margináliákat, a sorközi jegyzeteket, aláhúzásokat 

kerestük. A katalógus sokkal több információval szolgált, mint csupán könyvek jegyzékszerű 

számbavételével. Felépítése, az állomány csoportosításának módja ezt a forrást a könyvek 

birtokbavételének egyik elsőszámú megnyilatkozásává avatja. 

A gyűjtők és gyűjteményük összefüggéseinek megismeréséhez a levéltári forrásokat 

rendszereztük. Mivel személyes jellegű irat nem maradt fenn egyiküktől sem, vagyis sem 

magánlevelezés, sem napló, sem semmiféle személyes vonatkozású írástöredék, ezért az 

olvasáskutatás elsődleges forrásaiként számon tartott dokumentumokról le kellett mondanunk. 

Ugyanígy lemondtunk a könyvtár kialakulására vonatkozó iratokról is, mert ezek sem állnak 

rendelkezésre a Csákyak Budapesten őrzött levéltárában. Ami van, az első látszatra igen távol 

33 Eckhardt Sándor: Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Arad 1917., Uő: „Les livres français d'une 
bibliothèque privée." Revue des études hongroises, 1923. 4-5.sz. Uő: De Sicambria à Sans Souci. Budapest, 
1943. 
34 

Először is Kazinczy Ferenc levelezése, és életének egyéb dokumentumai szolgáltattak izgalmas adalékokat a 
házaspár életéhez. 
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áll attól, amit a könyvek gyűjtőit, és a gyűjtemény kialakulását tanulmányozó kutató keres. A 

birtokigazgatási iratok tengerében kiigazodva, és a könyvekre vonatkozó közvetlen források 

hiányában felmérve lehetőségeinket, lényegében három irányba indultunk el: 

Az első és legfontosabb teendőnk minden, a könyvek megrendelésével, beszerzésével, 

köttetésével, szállításával, elhelyezésével stb., kapcsolatos apró nyom, utalás kigyűjtése volt. 

Ezeket főként a grófi házaspár alkalmazottaikhoz írott levelei tartalmazták, de ugyanígy 

találtunk adatokat az alkalmazottak egymás közötti levelezésében. A többi forrásról a kutatás 

eredményeinek ismertetésekor lesz szó. Az így összeszedett nem kevés adat rendszerezését 

követően egyszerre megelevenedett előttünk a könyvek élete a Csákyak környezetében: 

lényeges információkat szereztünk a beszerezési csatornákról, azok működéséről, és a benne 

résztvevők köréről, de sok minden kiderült a gyűjtők könyvekkel szemben támasztott 

elvárásairól, egyáltalán a könyvek életükben betöltött szerepéről. Végül, ha elmosódottan is, 

de felsejlett előttünk olvasói portréjuknak egy-egy részlete. 

A levéltári kutatást ennél a fázisnál akár be is fejezhettük volna, hiszen szigorú értelemben 

véve a könyvek birtokbavételéről, és esetleges recepciójáról a levéltár ennél több közvetlen 

forrással nem szolgálhat. Az eredmény nem ígérkezett kielégítőnek. Ezért új módszertani 

kísérletre vállalkoztunk a dolgozat egyik önálló részében. Lényegében a recepciókutatás 

kiszélesítését vállaltuk avval, hogy könyv és gyűjtője, könyv és olvasója viszonyát a 

hatásmechanizmusok tekintetében szélesebben értelmeztük, és a műveltség más területeit, sőt 

az életforma egyes aspektusait is bevontuk vizsgálódásunk körébe. Felfogásunk szerint 

ugyanis a cél végső soron egy főúri mentalitás fejlődésének megértése, és a műveltségét 

jellemző megkülönböztető jegyek meghatározása. Ezért abból indultunk ki, hogy a két gyűjtő 

minden egyéb alkotói tevékenységét, azaz minden „művét" feltárjuk, amivel a magyarországi 

kulturális örökséget gyarapították, még ha nem is tudatos szándékkal. Az így számba vett 

tettek és eredmények ráadásul tovább gazdagítják a gyűjtőházaspár portréját, és 

meggyőződésünk, hogy a könyves műveltségük feltárását nehezítő hiányok részben 

pótolhatók a művelődés más területén kifejtett működésük megismerésével. 

Ebből a megfontolásból ismertetjük részletesen az illésfalvi Sans Souci kert levéltári és 

irodalmi forrásait, amely úgy is, mint kertművészeti alkotás, de úgy is, mint irodalmi művek 

ihletője a legszorosabb szálon kötődik megalkotójához, a könyvek egyik gyűjtőjéhez és 

olvasójához. 

Másodsorban környezetük alakításának egyéb megjelenési formáit vesszük számba: a saját 

használatra kialakított kastélyoktól a kegyúrságból eredő egyházi építkezésekig azokat, 

amelyek nemcsak művészettörténeti ismeretlenségük miatt érdekesek, hanem mert betekintést 
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engednek egy újfajta életforma, műveltség és ízlés térnyerésébe, de azt is megsejtetik, hogy a 

kívülről érkezett hatások közül melyek érvényesültek erőteljesebben. 

Harmadik irányként a házaspár életútjának állomásait követve, az alkotói tevékenység 

bemutatásával párhuzamosan, eltérő mentalitásuk nyomait kutatjuk: fontos, hogy tények 

alapján vázoljuk, ha még oly töredékes portréjukat is. Itt ügyelni kell arra, hogy ne a franciás 

műveltségük (nem utolsó sorban könyvgyűjteményük) sajátosságaiból eredeztetett, eddig 

kialakult kép kerüljön igazolásra, mely egyébként a kortársak által terjesztett legendák 

nyomait is magán viseli. A cél elsősorban az, hogy a személyiségüket jellemző különböző 

árnyalatokat hozzuk felszínre. Biztosak vagyunk abban, hogy a levelekből kibontott 

egyéniségek közelebb visznek az olvasói attitűdök meghatározásához. 

A Csákyakról szóló fejezetet azzal zárjuk, ami kutatásaink összegzésén túl a folytatást is 

előrevetíti: e konkrét gyűjtemény mennyiségi és minőségi vizsgálata lehetőséget nyújt ahhoz, 

hogy tovább lépjünk a könyvek birtokbavételének és recepciójának formái, vagyis az 

olvasástörténet számára legizgalmasabb, „hogyan olvastak?" kérdése felé. Amit ebben az 

összefüggésben a disszertáció végén elmondhatunk, azok az első benyomásaink. A 

feldogozott anyag mennyisége és gazdagsága miatt a válasz még korántsem tekinthető 

véglegesnek. Ehhez a következő munkafázisban lehet megtenni a szükséges lépéseket. 

2. A Csákyak példájának egyszerre vannak egyedi és tipikus vonásai. Gyűjteményükön és 

gyűjtői tevékenységükön keresztül megnyilvánuló mentalitásuk annak a csoportnak a 

tagjaival összehasonlításban értelmezhető igazán, amelyik hozzájuk hasonlóan, a társadalmi 

és kulturális elithez tartozott, és a francia könyveket, köztük nagy mennyiségben a tiltott 

irodalmat gyűjtötte. A kutatási területet ily módon tágítva számos olyan akadályba ütköztünk, 

ami szinte megoldhatatlanná tette a feladatot. Már szóltunk az általunk vizsgált korszak 

olvasóközönségét feldolgozó magyar szakirodalom hiányosságairól. Sem tágabb, sem 

szűkebb értelemben nem rendelkezünk átfogó, hiteles forrásanyagra építő statisztikákkal, ami 

a munkát megkönnyítené: nemcsak az olvasói rétegek szerinti vizsgálatok, hanem a 

gyűjteményeket számba vevő, általános vagy nyelvek szerinti elemzések is hiányoznak. A 18. 

század utolsó harmadát jellemző nagy könyvtári fellendülésről, és az olvasás második 

forradalmaként ismert korszak magyarországi hatásáról töredezett és hiányos képünk van. 

Ahhoz, hogy a tiltott francia irodalom recepcióját érdemben tanulmányozhassuk, alapkutatási 

feladatokat kell még elvégeznünk, hiszen a francia orientáltságú gyűjtők lényegesen szűkebb 

körét sem tudjuk teljes pontossággal meghatározni. Az utolsó és egyben legértékesebb 

statisztikai adatok 1880-ból származnak. György Aladár Köz- és magánkönyvtáraink című 
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könyve egy olyan időszak állapotát rögzítette, amikor már megtörtént jó néhány 18. század 

végén alapított könyvtár eladása, elárverezése stb., mégis a mai művelődéstörténeti munkák is 

ezekből az adatokból merítenek, mert - egy-két kivételtől eltekintve, ahol például a háborús 

pusztítás egyértelmű helyzetet teremtett - a történelem viharait követően nem kísérték 

nyomon sorsukat. 

Ennek a hiánypótló munkának az elvégzésére nem vállalkozhattunk, de az összehasonlítások 

jelentőségétől sem tekinthettünk el, ezért a • szakirodalomból és a saját, azóta szerzett 

ismereteinkből kiindulva igyekeztük körülírni a vizsgálati csoportot. Ebből részletesen három 

jelentősnek tartott francia gyűjteményt mutatunk be, javarészt önálló, de kezdeti stádiumban 

lévő kutatásaink alapján. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy csak a kiindulásul választott Csáky házaspár szintjét jelentő 

főúri réteg képezi tárgyát dolgozatunknak, vagyis külön nem foglakozunk a francia 

orientáltságú középnemesi és értelmiségi gyűjtőkkel, ahogy az olvasókörökkel sem, habár a 

cenzúrahivatali akták anyagából ezekre a csoportokra vonatkozóan is idézünk példákat. Az 

összefüggések ilyen léptékű keresésétől terjedelmi és módszertani okokból is célszerűbbnek 

látszott eltekinteni. 

3. Hogy Darnton modelljéről se feledkezzünk meg, és a Csáky család levéltári forrásai által 

kijelölt következő lépést is megtegyük, a francia könyvek magyarországi kereskedelmében 

első helyen álló Weingand könyvkereskedőház felé fordult érdeklődésünk: Csáky Istvánék 

levéltári anyagában, a postakönyvben kétszer is említik címzettként Weingandékat. A 

könyvek életében az olvasó/gyűjtő előtt a kereskedő/könyvkötő játssza a legfontosabb 

szerepet. Weingand nevének felbukkanása Csákyéknál nem pusztán apropó arra, hogy 

bepillantsunk egy hazai könyvkereskedő tevékenységébe, hanem szükségszerű is, hiszen 

egyrészt kíváncsiak voltunk, vajon a gyűjtő és kereskedő közötti kommunikációnak a másik 

oldalon is maradt-e nyoma. Másrészt, a Budapest Főváros Levéltárában a Weingand és Köpff 

kereskedőpáros, illetve utódainak üzleti tevékenységéről fennmaradt hagyaték ritka kivételnek 

számít a magyar könyvkiadás történetének erre az időszakára nézve, ami annál is inkább 

becses számunkra, mivel akkoriban az egyetlen, francia könyvek terjesztésére (is) 

specializálódott vállalkozás volt. Noha a hagyaték javarészt Weingand társának, Köpffnek a 

halála után önálló útra lépett özvegy üzleti tevékenységének a dokumentumaiból áll, a 
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Csákyakkal feltételezett kapcsolatnak megtaláltuk a nyomát: a szereplőket tekintve némi 

módosulással Köppfné utóda, Strohmayer Ignác üzleti könyveiben . 

A kereskedőház hagyatékának sokfélesége megint óriási kihívást jelentett, ezért ismét a 

francia könyvek előfordulásának szűrőjét választva redukáltuk a kutatás területét: kik és 

milyen francia könyveket rendeltek, milyen értékben, melyik fióküzletbe stb. A másik, már 

egy újabb téma felé vezető kérdés, hogy a kereskedők milyen európai kapcsolatok útján 

szerezték be a megrendelt könyveket. 

Robert Darnton, aki a tiltott francia könyvek egyik legnagyobb kiadójának számító Neuchâteli 

Tipográfiai Társaság levéltárát 25 éven át kutatta, egyik publikációjában említést tett a svájci 

kiadó és a pesti Weingand cég közötti levelezésről. A Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

kézirattárában őrzött hagyatékban 14 darab, 1781 és 1788 között íródott, Weingandtól 

származó levél található. A francia könyvek hazai forgalmazásában kiemelkedő jelentőségű 

kereskedő és az európai léptékkel mérve egyik legnagyobb, a tiltott könyvtermésre 

specializálódott kiadóház kapcsolatának fennmaradt anyaga tudomásunk szerint, az első ilyen 

jellegű forrás, ami a magyar könyvkereskedelem történetében napvilágra került. így a 

magyarországi könyvforgalmazásnak az eddig ismert, elsősorban bécsi kapcsolatain túl, az 

európai könyvkereskedelmi hálózattal folytatott együttműködésébe nyerünk bepillantást: az 

általános ismereteinken túl, egy konkrét példán keresztül, a könyvek szállításának, az igénybe 

vett eszközöknek, a közvetítőknek stb. valóságos működésébe. De ami ennél is fontosabb, a 

Weingand levelek egy kereskedő szemén keresztül láttatják a vevőkör formálódó ízlését, a 

könyvek hazai piacának alakulását, és nem utolsó sorban megidéznek egy könyvkereskedői 

gondolkodásmódot a felvilágosodás szellemi közegében. 

Ha a könyvek életének minden részletét nem is vizsgáljuk egyforma alapossággal, egy kiadó 

működésének szűk szeletén keresztül eljuthatunk a Darnton féle modell kiindulópontjához, a 

szerzőhöz, ahol azonban meg is állunk. A modell szerző és kiadó viszonyát kutató elemével 

témánkkal összefüggésben nehezen foglalkozhatnánk. 

4. Utolsó, de a disszertáció felépítésében első helyen tárgyalandó kérdés, a tiltott könyv 

országonként, és időszakonként változó fogalmának meghatározása. Ez segítheti a Habsburg-

birodalomban érvényesülő cenzúra ideológiai hátterének megértését is. 

II. József uralkodásától I. Ferenc császár uralkodásának első évtizedéig sokat változott a 

cenzúra és könyvrevíziós politika, valamint az ebből a célból létrehozott intézmények 

35 Budapest Főváros Levéltára. Pest város tanácsának iratai. Intimata a.m. 272 mellékletek. 
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működése. A változások komolyan befolyásolták a francia könyvek elbírálását. Ebben a 

viszonylag rövid időszakban tehát nem tekinthetünk el a francia irodalom hullámzó 

megítélésétől, nem állíthatjuk be, mint kizárólag elnyomó korszakot. Az általánosítások 

helyett, valamint az elvek és a gyakorlat közötti eltérések feltárásához, az egyetlen 

módszernek a helytartótanács cenzúrahivatali aktáinak vizsgálata bizonyult. A Magyar 

Országos Levéltárban a Helytartótanácsi Levéltár két részlegében találjuk ennek a korszaknak 

az iratait: 1780 és 1783 között a C 43 szekcióban az Acta secundum referentes című 

iratokban, az előadók neve szerint36. A könyvrevíziós bizottság felállítása után, 1784-től 

egészen 1848-ig, évek szerint elosztva, a Departamentum revisionis librorum-ból ismerhetjük 

meg a cenzúrával és a revízióval kapcsolatos ügyeket. Jóllehet ezeket a forrásokat már 

részben kutatták, és egyes dokumentumokat közöltek is belőlük, gondolunk itt Sashegyi 

Oszkár és Mályuszné Császár Edit munkáira, a mi megközelítésünk szempontjából még 

bőven akadt feltáratlan dokumentum.37 A tiltott francia könyvek bejutására és elterjedésére az 

ország különböző pontjain ellenőrzött kereskedők lebukásával derült fény. Kevesebbszer 

fordul elő, de annál becsesebb dokumentumnak számít, ha magánszemélyek „akadtak fenn" 

könyvek behozatalakor vagy behozatali engedély kérelme kapcsán. Mivel azonban a ferenci 

időszakban a legnagyobb nyugtalansággal kísért új jelenség az olvasókörök megjelenése volt, 

ezek izgalmas, és csak részben ismertetett francia vonatkozású könyvanyaga nem maradhatott 

ki a cenzúrahivatali aktákat ismertető fejezetünkből. 

36 A cenzúrakérdésekben még a helytartótanács egyházi bizottsága döntött, ezen belül Okolicsányi Imre 
püspökhöz, majd Mandich Jánoshoz tartoztak a cenzúra és könyvreviziós ügyek. 

Sashegyi Oszkár: Zensur und Geisterfreiheit unterJoseph II. Studia Histórica 16. Akadémiai kiadó, Budapest, 
1958. Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás, magyar cenzúra 1800 -1830. Budapest, 1938. Mályuszné Császár 
Edit: Megbíráltak és bírálók. A cenzúrahivatal aktáiból 1780-1867. Gondolat, Budapest, 1985. 
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II. A tiltott francia könyvek és a magyar olvasóközönség 

1. A tiltott könyv fogalma - az ellenőrző rendszer működése 

1. Francia könyv - tiltott könyv - erkölcstelen (obszcén, gonosz, mocskos) könyv: ha a 

gondolatjelek helyére egyenlőségjelet tennénk, ezt a hármas megfelelést bizonyára sokan 

leegyszerűsítésnek tartanák. Másfajta logikai jelekkel, bonyolultabb kapcsolati 

összefüggésekkel is lehetne ábrázolni a három fogalom viszonyát egymáshoz, de egy biztos, a 

18. század második felétől a Habsburg-birodalomban érvényesülő hivatalos vélekedést (ami 

kihatott a közvélekedésre is) erőteljesen befolyásolta az ebben az egyenletben összegezhető 

felfogás. Másfelől pedig ennek a hármasságnak a mentén tudjuk megragadni elméletben és 

módszertanilag is azt a komplikált rendszert, ami a 18. századi könyvcenzúrát jelentette, és 

ami a könyvpiac működését determinálta. 

A magyarországi helyzetet tekintve a 18. századi francia könyvekről ab ovo a felvilágosult 

szerzők művei jutnak eszünkbe, amelyek a Habsburg-birodalomban tiltottak voltak. Ebben a 

mondatban két olyan általánosítás is található, ami gyakran elhangzik, amikor ennek a 

korszaknak a francia könyvhöz való viszonyáról esik szó. Fülöp Géza A magyar 

olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban című könyvében a felvilágosodás 

és a reformkor időszakának olvasási kultúráját összefoglalva, a cenzúra bemutatásakor a tiltott 

könyvek ügyét egynek tekinti a felvilágosult írók alkotásainak ügyével.1 Példaanyagában 

szinte csak Voltaire, Rousseau, Montesquieu, és a materialista filozófusok neve szerepel. 

A francia könyvek, amelyek a 18. század második felében elárasztották Európát, 

természetesen magukban foglalták a klasszikusok kánonába került műveket is, de ezek csupán 

egy részét képezték a többi, a kor olvasói által preferált minden rendű és rangú olvasmánynak. 

A 18. századi olvasó nem csak, vagy egyáltalán nem azt olvasta, ami az utókor ítélete szerint 

értékesnek tekinthető a korszak irodalmából. Mi tehát kutatásaink során a korabeli 

olvasóközönség ízlését meghatározó francia könyvek összességéből indultunk ki, félretéve 

esztétikai, vagy egyéb kritériumokat. 

A második általánosítás a cenzúrarendszer működésére vonatkozik. A tiltott francia könyvek 

magyarországi elterjedésének vizsgálatánál csakúgy, mint minden más könyvpiaci kérdést 

illetően, határozottan meg kell különböztetni az egyes uralkodók cenzúrapolitikáját. Ez a 

Habsburg-birodalom esetében, a Mária Terézia és I. Ferenc közötti időszakot tekintetbe véve 

1 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., 1978. 
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nemcsak jelentős különbségeket mutatott, hanem egy olyan fejlődési pályán mozgott, ami 

folyamatos, és a II. József alatti kiugró felfelé ívelés után, egy óriási visszarendeződésig jutott 

el. Ezek a változások nyomon követhetők a különböző cenzúrával kapcsolatos intézkedések, 

szabályzatok, reformok történetének tanulmányozásával, a rendszer működésének 

bemutatásával. Ha azonban megvizsgáljuk a rendelkezésünkre álló cenzúrahivatali aktákat is, 

elmélyedünk a fennmaradt könyvkereskedői hagyatékokban, a még rekonstruálható egykori 

magánkönyvtárak állományában, és összevetjük a cenzúra történetét a könyvpiac és az 

olvasópublikum hétköznapi életének, működésének megannyi lenyomatával, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a represszió elmélete és gyakorlata nem volt összhangban: a könyvek 

„önálló életet éltek", nem kis mértékben a tiltottság bélyegének köszönhetően. Pusztán a 

hatalom által, rendeletek formájában rögzített elvekből a tiltottság lényegét nem lehet 

levezetni és megérteni. A tiltott könyv létét három fontos szereplő határozta meg, amelyek 

interakcióba léptek vele: a hatalom (amelyik elrendelte), a kereskedő (aki elszenvedte és 

kihasználta), és az olvasó (akit meg kellett védeni). Ezen a szűrőn keresztül lehetőségünk 

nyílik megragadni a 18. század második felének könyves kultúráját jellemző új viszonyokat, 

és egyszerre vizsgálni három terület gazdag forrásanyagát. 

Fejezetünk, amely a tiltott francia könyvek magyarországi elterjedésének és 

olvasóközönségének bemutatását tűzte ki célul, először a cenzúrahivatali akták 1780-1810 

közötti francia vonatkozású irataival igyekszik a hazai könyvvizsgálat gyakorlatát árnyaltabbá 

tenni. Ezt követően a magyarországi francia könyvkereskedelem sajátosságait fogjuk 

tanulmányozni, a 18. század utolsó harmadát tekintve első, és e téren legjelentősebb 

kereskedőjének, Johann Michael Weingandnak különböző' levéltári hagyatékain keresztül. 

Végül a téma feldolgozatlanságából és gazdagságából adódóan a francia könyvek elsőszámú 

olvasóinak, a főurak francia tájékozódásának, műveltségének és könyvgyűjtésének vázlatos 

ismertetésére vállalkozunk. 

Mielőtt azonban kutatásaink részleteibe belevágnánk, szükséges a tiltottság szempontjából 

lényeges hármasság utolsó elemét, az erkölcstelen (obszcén, gonosz, mocskos) könyv korabeli 

kategóriáját is pontosítanunk. Ezzel egyben sikerülhet a tiltott könyv fogalmának egyik fontos 

ideológiai vetületét megvilágítani. 

A Habsburg cenzúra Mária Teréziától - I. Ferenc uralkodásig terjedő hosszú és változatos 

időszakában a tiltás három köréből, azaz az állam, egyház és erkölcsellenes művek tömegéből 

az utóbbi megítélése maradt mindvégig egyformán szigorú. Ezek a számtalan jelzővel illetett 

művek, amik erotikusnak vagy pornográfiák tartott tematikájuk miatt kerültek indexre, 

lényegében mai napig szimbolizálják, megtestesítik a tiltott könyv fogalmát. Az a folyamat, 
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ami ezeknek a könyveknek a megítélésben a 17. századi máglyán égetéstől a francia nemzeti 

könyvtár poklaként nevezett zárt gyűjtemény létrejöttéig vezet, lényegében a „gonosz" 

könyvek természetét meghatározni próbáló 18. századi erőfeszítések összességét fejezi ki2. 

Amikor ezt a folyamatot megpróbáljuk röviden összefoglalni, egyben arra is kísérletet 

teszünk, hogy megkeressük a megfeleléseket az általános elmélkedések és a Habsburg 

cenzúra működését befolyásoló elvek között. 

Több mint kétszáz éven keresztül az erkölcstelen irodalom megítélése a 17. és 18. században 

született logika alapján történt3. A 17. század végén, a 18. század elején lényegében 

megteremtődnek az erkölcstelen könyv létezését meghatározó keretek, létrejöttétől a 

fogyasztásáig. Már ekkor az obszcén minősítés kevésbé a tartalomra vonatkozott, mint inkább 

egy státuszt jelentett. Ezen a megjelölésen keresztül a szövegben azt vették figyelembe, hogy 

a mű milyen hatást gyakorolhat az olvasóra, és nem azt, hogy mit akar a szerző elérni vele. 

Ennek a könyvtípusnak a meghatározása helyének kijelölésével azonosítható, vagyis 

kirekesztésével a kulturális reprezentációk szférájából, pontosabban annak kifejezése, hogy 

létét csak a kirekesztettség állapotában lehet elismerni. Nem a tiltás megszegése adta létét, 

hanem a peremre szorultsága. Ezek a könyvek az illegalitásnak egyszerre korlátok közé 

szorított, de kirekesztettsége folytán védett világában léteztek4. A veszélyes könyvekről való 

gondolkodás következő fázisában, a 17. század végén, egyesek már arra tettek kísérletet, hogy 

a tökéletesség ideálja nevében, megtisztítsák a nyelvet legkisebb salakanyagától is. Az 

obszcenitás körül ekkor egy nyelvi vita zajlott le, amelyben egyesek lehetségesnek tartották, 

hogy a nyelv képes magából kivetni a durvaságokat, és mintegy fátyollal elfedni azt, ami nem 

szalonképes5. 

A 18. században a nagy változást a könyvtermelés és könyvforgalom óriási méretű 

növekedése hozta. Ennek egyértelmű velejárója volt a veszélyes, „gonosz" könyvek áradata 

is, amire nem győzték felhívni a figyelmet a kortársak, köztük a hitvédők és a filozófusok. Ez 

az áradat ösztökélte arra a veszélyes könyvekről gondolkodókat, hogy megpróbálják 

osztályozni, rangsorolni a zavarba ejtően sokféle formában feltörő erkölcstelenséget, 

szabadosságot stb. Az egyik első kísérletet a tisztátalan könyvek felmérésére Jean-Frédéric 

Ostervald teológus tette, de már rögtön, a kezdet kezdetén belátta, hogy a tisztátalan könyv 

2 Jean-Christophe Abramovici: Le livre interdit. Paris, 1996,7. 
31.m. 9. 
4 I.m. 25-33. 
5 I.m. 73-83. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott például: Antoine Arnauld La logique ou l'art depenser (1672), 
Pierre Bayle: „L'éclaircissement sur les obscénités" cimü írásában, amely a Dictionnaire historique et critique 
kiegészítéseképpen készült, valamint Jean Pierre de Crousaz az Examen du pyrrhonisme ancien et moderne 
(1733) című müvében. 
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sokfajta és megfoghatatlan: „annyiféle, ahány rosszaság, szenvedély, csalás van most 

divatban".6 Mások, mint La Mettrie vagy Malesherbes megkíséreltek egy kétpólusú felosztást 

csinálni, amelyben nem tettek másra kísérletet, mint a mai fogalmi páros, az erotikus és 

pornográf elődjeként felfogható kritériumok szerint meghatározni a tiltott könyvek közötti 

különbséget, és evvel mintegy kiválogatni a még elfogadhatót az elfogadhatatlanból7. Az 

erotikus könyvek náluk a szerelmes és gáláns könyvek, a pornográf pedig az obszcén, vagy 

Ostervald fogalmával élve, a tisztátalan könyv. Ezek az osztályozásra tett erőfeszítések 

azonban, nem az irodalom felső és alsó rétegeit próbálták meghatározni, hanem az irodalom 

köztársaságának határait akarták megvédeni, és azon kívülre lökni az idegen elemet. A 

nehézségek az elfogadható erotikus, más néven gáláns művek lehatárolásával jelentkeztek. A 

gáláns könyvek finomabb eszközei, a decensség látszata egyesek, mint La Mettrie szerint 

árnyaltabb ítélkezést tesznek szükségessé8. De éppen ez az a műfaj, amivel szemben 

Ostervald a legkeményebben lépett fel: a gáláns mű szerzője a könyv elítélésre előre 

számítva, megtűzdeli szövegét erkölcsi eszmefuttatásokkal, ami a legnagyobb botrány, mert 

ezzel vezeti félre leginkább olvasóját, és teszi benne a legnagyobb kárt9. 

A gáláns és obszcén könyvek közötti határt meghúzni nem volt egyszerű feladat, és akik erre 

kísérletet tettek, saját rendszerüket is szétrombolták. Az Ostervald féle hármas felosztás rossz, 

vallástalan, és tisztátalan könyvekre egy káoszba torkollott, mert a könyvek száma nem hogy 

nem fogyott általa, hanem vizsgálatát egyre több fajtára kellett kiterjesztenie, és egyre 

mélyebbre kellett ásnia. Hét évvel később a Traité contre l'impureté című művében már eljut 

a végsőkig: az erkölcsi korrupció mindenhová beférkőzött, a tudomány minden ágába, 

egészen a vallásos könyvekig. A könyv ördögi természete miatt minden korábbi osztályozás 

értelmetlenné vált. Valóságos súlyát elvesztve, egy rémképpé változott.10 

Ostervald gondolatmenetében a fiatalság védelmének hangsúlyozása az egész 18. századi 

hasonló témájú szakirodalmat megelőlegezi, amelyik az emberiség elkorcsosulását egyebek 

mellett a rossz könyvek fiatalságra gyakorolt hatásával magyarázza. Amennyire Ostervald, 

úgy az ő nyomdokain haladók sem voltak képesek a károsnak nevezett irodalmat pontosan 

meghatározni. Ez a konfúzió érvényes egyébként a tiltott irodalommal foglakozó kiadókra is. 

6 Jean-Frédéric Ostervald: Traité des sources de la corruption qui règne aujourd'hui parmi les chrétiens. 
Amsterdam, 1700. Idézi Abramovici : I.m. 130. Ostervald könyve egyébként 1745-ben magyarul is megjelent A 
keresztények között az idő szerént uralkodó Romlottságnak kútfejeirőlvaló elmélkedés címmel Maróthi György 
és Domokos Márton fordításában. 
7 Offray de la Mettrie: L'école de la volupté. Cologne, 1747. Malesherbes: Mémoires sur la librairie et sur la 
liberté de la presse. Paris, 1759. Vö: Abramovici: I.m. 128-139. 
8 Abramovici: I.m. 132-133. 
9 I.m. 129. 
10 I.m. 131. 
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Az általuk „filozófiai"-nak nevezett könyvek között éppen úgy voltak gáláns, pornográf, mint 

filozófiai művek. 

A tiltott művek hierarchikus felosztása a 18. század második felére társadalmi alapra 

helyeződött át: az obszcenitást egyre inkább a társadalom legalsó szintjén lévő rétegekkel 

azonosították, miközben a pornográf irodalom művelői és fogyasztói a főnemesség és a 

gazdag polgári rétegek körében voltak keresendők11. 

A veszélyes könyvek kérdésének fejlődése a társadalom fejlődését követte. Az Ancien 

Régime idején a cenzúra minden írásra kiteijedt, ami a társadalom első két rendjének 

tekintélyét, vagyis a királyét és az egyházét kezdte ki. De a tiltás első két körét nemcsak a 

társadalom fejlődése kérdőjelezte meg fokozatosan, hanem magának a hivatalnak a 

tevékenységét meghatározó elvek is. A személyes kapcsolatok, a hírnév, az érdekeltség igen 

gyakran esett latba. A merev szabályozáson átmeneti kategóriákkal enyhítettek. így jött létre 

egy bonyolult rendszer, amelyben létezett a hallgatólagosan vagy az egyszerű szóbeli 

hozzájárulással engedélyezett könyvek csoportja.12 

Először a katolikus egyházra nézve veszélyes könyvek kerültek háttérbe a veszélyesség 

szempontjából, majd pedig az államellenes művek estek kevésbé szigorú elbírálás alá, mert 

komplexitásuk miatt nem jelenthettek akkora veszélyt. A társadalmi rendre nézve az egyetlen 

igazán aggodalmat keltő könyvtípus az erkölcstelen könyveké maradt. A két legfőbb tekintély 

elleni támadást tiltó intézkedések után Franciaországban egy olyan cenzúra vette kezdetét a 

18. század végén, amelyik alattomos módon a közerkölcs védelmét tűzve ki célul, evvel a 
1 ̂  

jelszóval bármit eltiltott, ami a hatalmat veszélyeztette . A tiltani való könyvek egyetlen 

közös elemévé az a feltételezett (káros) hatás vált, amit olvasójára gyakorolhatott. A könyv 

erkölcsromboló szerepének metaforájául előszeretettel használták a járványos betegséget. A 

könyvkereskedők által már emlegetett „filozófiai" könyvek meghatározás kitűnően 

reprezentálja azt a keveréket, aminek üldözése a kortársak számára is méltatlannak ítélt 

helyzetet teremtett. Ez ellen lépett fel például Diderot és Mercier is, akik az erkölcsi 

szabadosságot a szabadgondolkodással összekeverő cenzúragyakorlat ellen tiltakoztak14. 

A mindent egymásba olvasztó gyakorlat lett a végpontja tehát ennek a fejlődésnek, amelyben 

az osztályozás logikája helyett, amelyik kísérletet tehetett volna a művek esztétikai 

" I.m. 138. 
12 Roger Chartier - Henri-Jean Martin: Histoire de l'édition française. Tome II: Le livre triomphant. 1660-1830. 
Paris, 1987. 88-98. 
13 I.m. 210-214. 
14 Denis Diderot: Lettre historique et politique adressée à un magistrat sur le commerce de la librairie, Paris, 
1767. Louis-Sebastien Mercier: Tableau de Paris, Neuchâtel, 1782-1788. 
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kidolgozottsága, vagy a szerző feltételezhető szándékai alapján válogatni, inkább minden 

„gyanúsat" elutasított15. 

„A XIX. századtól kezdve a cenzúrát már a magánélet is kezdte foglalkoztatni, és 

megkísérelte szabályozni az olvasók erotikus ábrándjait. A polgári rend a stabilitás legfőbb 

biztosítékát a nép erkölcsiségében látta. Az egy kézzel olvasott könyvek nagy visszhangot 

kiváltó perekben ítéltettek el. E nagy eltiltási ügyek során azonban, unos-untig ugyanazokat 

az elveket ismételgették, amelyeket minden téren betartatni kívántak. A 18. századra jellemző 
i 

cenzúra stratégiák bonyolultságát pedig tökéletesen el lehetett felejteni."16 

Jóllehet a fent vázolt eszmetörténeti folyamat előterében a francia cenzúra intézménye és 

működése áll, ezek a gondolatok éppen úgy elterjedtek és hatottak, mint maguk a könyvek, 

amelyekre vonatkoznak. A Habsburg-birodalomban a felvilágosodás hívei és ellenzői 

egyaránt megnyilvánultak: ezek közül egyes eszmék magát a Habsburg cenzúrapolitikát is 

befolyásolták, és evvel párhuzamosan jelentek meg a vészharangot kongató hitvédők írásai is. 

A könyvcenzúrát, amely már 1724-ben megindult Károly uralkodása alatt, a protestantizmus 

elleni védekezés hívta életre, de Mária Terézia idején új ellensége támadt, a felvilágosodás, és 

egyik fő célja a veszélyes francia könyvek elleni küzdelem lett.17 Közben azonban 

elkezdődött az a lassú átalakulási folyamat, amelynek lényege az egyház és államellenes 

könyvek megítélésének enyhülése volt. Ebben döntő szerep jutott a felvilágosult Gerard Van 

Swietennek, aki egyre jelentősebb részt kapott a cenzúra átalakításában, amelynek 

újjászervezése 1751-ben meg is történt.18 Tevékenységének köszönhetően nemcsak az a 

törekvés vált határozottabbá, hogy a cenzúra ügye teljesen az állam kezébe kerüljön, hanem 

az ő idején kezdett az intézmény a felvilágosodás irányába terelődni, s annak szellemében 

működni.19. Az 1767-ben először megjelenő Catalogus librorum prohibitorum-oX, mely a 

veszélyes, tehát tiltott könyvek listája volt, már erősen meghatározzák az új szempontok. 

Ebben természetesen a tiltás mindhárom körébe sorolható művek megtalálhatók, de 

legnagyobb mennyiségben az ún. szabados könyvek (libri licentiosi). Mária Terézia is már ez 

151.m. 210. 
16 Barbara de Negroni: Lectures interdites: le travail des censeurs auXVIIIe siècle. 1723-1774. Paris, 1995. 280. 
17 Sashegyi Oszkár: Német felvilágosodás, magyar cenzúra 7500-7830. Budapest, 1938,7. 
,s1758-ban a jezsuitákat mindinkább kiszorító új cenzúra bizottságnak már elnöke is lett, amely posztot egészen 
haláláig, 1772-ig töltötte be. Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon 
Mária-Terézia haláláig. Budapest, 1928. 30-35. 
19 Neki köszönhető például Montesquieu rehabilitálása a jezsuiták ellenében, akik az Esprit des Lois-t is 
tilalommal sújtották. Hans Wagner: „Zensur in der Habsburger Monarchie." In: Buch und Verlagswesen im 18. 
und 19. Jahrhundert. Berlin, 1977,29. 
Donáth Regina: „Néhány adat a cenzúra történetéhez az 1754.évböl." Magyar Könyvszemle 1957. 375-379. 
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utóbbiakat üldözte a legjobban, ezeket a könyveket elégették. De az erkölcsrontók közé 

politikailag veszélyeseket is soroltak. Türelmesebb volt a cenzúra a vallási tévelygőkkel, azaz 
^ 1 

a protestánsok munkáival szemben, azokat csak elzárták. 

II. József uralkodásával egy, a felvilágosodás szellemét tükröző, gyökeresen új 

cenzúrarendszer lépett működésbe. József reformjainak hátterében felsejlenek azok a 

megfontolások, amelyeket a tiltott könyvről felvilágosultan gondolkodóktól a fentiekben 

idéztünk. 

Az új felfogás szerint a cenzúra célja nem a felvilágosodás elleni harc, hanem az 

államérdekek megóvása és az irodalom tisztasága22. Az uralkodó a cenzúra feladatát kizárólag 

az állam szempontjából ítélte meg: mindent megengedni, ami nem káros a közre nézve, de 

mindent visszatartani, ami veszélyforrás lehet. A császár az alapszabályokban elismeri, hogy 

nehéz a könyveket egységes szempontok szerint cenzúrázni, mert az emberek nézetei 

olyannyira különbözőek, hogy ki-ki mást ítél meg veszélyesnek, illetve veszélytelennek, s 

máshol húzza meg a túlzott és elégtelen óvatosság közötti határt.23 A helyes az, ha „szigort 

alkalmaznak mindaz ellen, ami képtelen trágárságokat tartalmaz, és amiből tanulság és okulás 

sohasem meríthető, de annál elnézőbbek minden tudományos ismereteket és tisztességes 

elveket tartalmazó munka iránt."24 

Ez óhatatlanul maga után vonta könyvek osztályozását, és egyáltalán az osztályozhatóságukba 

vetett hitet, ami nemcsak a kereskedők számára figyelembe veendő, különböző kategóriák 

felállítását jelentette, hanem elsősorban annak a meghatározását, hogy mik a legveszélyesebb 

és leginkább tiltani való könyvek, és mik a kevésbé. 

A katolikust és általában a keresztény vallást rendszeresen támadó vagy általában a vallást 

nyilvánosan gúny és nevetség tárgyává tevő munkák semmi esetre se tűrhetők25. Ezenkívül 

akkor kell egy művet betiltani, ha különösen botrányos dolgokat tartalmaz az erkölcs vagy az 

állam ellen. Ez persze nem jelenti a kritika megengedhetetlenségét, sőt épp ellenkezőleg, az új 

alapszabályokban kimondatik a kritika általános szabadsága26. II. József felfogásának van 

egy olyan vonása is, ami a tiltott könyvek hierarchizálása kapcsán felvetődött társadalmi 

különbségtételre emlékeztet: afféle felvilágosult gondolkodóként ő is két részre osztotta az 

olvasók táborát: a széles tömegek és a gyenge jelleműek tartoztak az egyikbe, a 

20 Donáth Regina: „Újabb adatok a Mária-Terézia kori cenzúra történetéhez." Magyar könyvszemle. 1970/3. 178. 
21 Uo. 
22 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 8-9. 
23 Sashegyi O.: „II. József sajtópolitikája." Századok 1958.92. 
24 Uo. 
25 Uo. 
26 Uo. 92. 
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pallérozottabb fejű, szilárdabb jellemű emberek pedig a másikba27. Aligha kételkedhetünk 

abban, hogy ez a megkülönböztetés az alacsonyabb rétegekre és a legfelsőbb körökre értendő, 

vagyis ő is úgy vélte, hogy az erkölcstelen irodalom elsősorban az előbbieket érdekli, 

hozzájuk jut el. 

Az addig érvényes Catalogus librorum prohibitorum átnézése, és az indexre tett könyveknek 

jelentős csökkentése (kb. 5000-ről 900-ra) felfogható úgy is, mint annak a megvalósítására 

tett kísérlet, amit az erkölcstelen könyvek megítélésével foglalkozó, felvilágosodáskori 

francia gondolkodóktól már szintén idéztünk.28 Nevezetesen a még elfogadható gáláns 

irodalom „rehabilitálására", hiszen a felvilágosult filozófusok művei mellett ezek közül is 

számtalant vontak ki a tiltottak köréből. Ide tartozik az a külön bánásmód is, amiben a 

külföldi udvarokról szóló, botrányos dolgokat tartalmazó könyveket részesítették. Ezeket 

ugyanis az államkancelláriának kellett először véleményeznie, és utána döntött 

besorolásukról29. Ami továbbra is a legszigorúbban tiltott maradt a korábbi könyvtermésből, 

arról két külön lista született: az egyik a legdurvább vallásellenes, a másik az obszcén 

könyvek legveszélyesebbjeit tartalmazta30. Talán az sem meglepő, hogy ez utóbbiban a 16 

tételből 13 francia eredetű volt. Ezeket még az árverésre kerülő könyvhagyatékokból is 

száműzni kellett. Részletes ismertetésükre a cenzúrahivatali akták elemzése során térünk ki. A 

józsefi cenzúrának mindvégig konstans eleme maradt ennek a kétféle típusú könyvnek a 

határozott eltiltása. 

Sashegyi Oszkár véleménye, miszerint „II. József cenzúrája átmenetet alkotott a megelőző 
<11 

egyházi cenzúra és a belőle később kifejlődött rendőri cenzúra között" , valamint az a 

megállapítása, hogy cenzúraelveit az erős pedagógiai vonás, és a magasabb irányításról való 

tudatos lemondás jellemezte, párhuzamba állítható azokkal a felvilágosult nézetekkel, 

amelyek a cenzúra gyakorlását ugyan nem vitatták el a hatalomtól, mert féltették a tömegeket 

elsősorban az obszcén könyvek züllesztő hatásától, de a császárhoz hasonlóan belátó, és a 

könyvpiac érdekeit is szem előtt tartó alapokra kívánták volna helyezni. 

A józsefi időket jellemző enyhülést köztudott, hogy milyen súlyos visszaesés követte. II. 

Lipót császár rövid uralkodása alatt fogalmazódott meg az új irányelv, a „köznyugalom 

megőrzésének" elve, amely azután I. Ferenc uralkodását mindvégig, sőt egyre inkább 

27Franz Hadamovsky: „Ein Jahrhundert Literatur- und Theaterzensur in Österreich (1751-1848)." in: Die 
österreichische Litteratur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Graz, 1979,296. 
28A jegyzék sohasem jelent meg nyomtatásban, de egyik ritka példánya a Magyar Országos Levéltár 
Helytartótanácsi Levéltárában megtalálható. MOL Htt. C60. 1784. Fons 2. Positio 31. 
29 Sashegyi: „II. József sajtópolitikája." 93. 
30 MOL Htt. C60. 1784. F2. Pos. 31 mellékleteként. 
31 Sashegyi: „II. József sajtópolitikája." 94. 
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jellemezte. I. Ferenc növekvő félelme a nyomtatott szótól olyan méretűvé vált, hogy a 

politikailag veszélyes könyvek betiltása rövidesen a tudomány és a műveltség elleni harcba 

torkollott32. Az új intézkedések szigorúsága, az elzárkózás a külföldi szellemtől, mind 

kevésnek bizonyult mindaddig, amíg a régi korszak szellemi termékei akadálytalanul hatottak 

tovább. Ezért hozták létre az ún. recenzúráló bizottságot (1803-től). A II. József idején már 

engedélyezett könyveket ekkor ismét kivonták a forgalomból. Az 179l-előtt megjelent és 

engedélyezett könyvekből, több mint 2500-at tiltottak el33. Ferenc a regényekről külön 

rendeletet hozott, amelynek egyik pontja alapján nem lehetett többet külföldi regényt behozni. 

Ezt kissé módosították később, szigorán úgy enyhítve, hogy meghatározták a nem „üdvös" 

regények típusát34. Az erkölcstelennek tartott regény műfaja elleni intézkedés lényegében a 

legtágabban és a legabszurdabb módon értelmezte az erkölcstelen könyvek kategóriájába 

sorolható művek körét. Jóllehet ezt a szigort már nem lehetett következetesen végigvinni, a 

mögötte meghúzódó szándék a legelvakultabb hitvédők nézeteire emlékeztet. 

Magyarországon is viszonylag hamar reagált a hitvédő irodalom az új vallásellenes nézetek 

terjedésére, és néhány munka már az erkölcsromboló szépirodalom veszélyességére is 

felfigyelt. A 70-es évektől kezdve már komolyan hozzáláttak a megtámadott hit és egyház 

védelméhez35. Közülük a mi szempontunkból a legtöbb figyelmet Alexovits Vazul pálos 

szerzetes érdemli, mert ő azon ritka példák egyike, akinél a „Religio" pártul fogása nemcsak a 

vallásellenes nézeteket terjesztő filozófiai művek cáfolatát jelenti, hanem az irodalmi művek, 

a versek és a regény erkölcsromboló hatására is figyelmeztet.36 Katolikus létére egész 

érvelésének logikája, és a veszélyes könyvek osztályozására tett kísérlete erősen emlékeztet 

Ostervald felfogására. 

A vallástalanság egyértelműen a veszedelmes könyvek olvasásának tulajdonítható. A 

kételkedők a gonosz könyvek által romlottak meg. Ezért ír Alexovits egy önálló művet „A 

könyvek szabados olvasásáról", amely 1792-ben jelent meg Pesten. Az a tény, hogy önálló 

kötetben foglalkozik az újonnan beáramló könyvekkel azt mutatja, a 90-es évekre valóban 

jelentősen átalakultak az olvasói szokások. Térítő könyvét azok számára írja, akiket a 

„semmi-hitü szabad-lelkek" teljesen megfertőztek. 

32 Hans Wagner: Lm. 36. 
33 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 31-32. 
34 Sashegyi O.: I.m. 37-39. 
35 Eckhardt S.: I.m. 163. 
36 Alexovits Vazul: A könyvek szabados olvasásáról. Pest, 1792. 
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Mindenféle irodalmi műfaj alkalmas arra, hogy a mérget elhintse. A gonosz könyveknek négy 

típusát sorolja fel: a „puha, gyengéd versek", „a gyönyörűségre mesterségesen oktató 

románok", „szerelmes komédiák", és a „religio ellen támadók"37. Érdekes a különbségtétel 

módja a károsság szempontjából vers és regény között: míg a vers a szívre veszélyes (a 

sikamló versek „a szívet veszedelmesen öszve-verik"), addig a román arra oktat, hogy az 

ember „mint tsábítson el másokat, s hogyan kezdgyen mesterségesen, s könyvből 

szerelmeskedni"38. Valahányszor a regényről ejt szót mindig ugyanazt kifogásolja, 

nevezetesen, hogy csábításra tanít, s „a szerelem mesterséges fortélyaira". Hogy más típusú 

regényekről említést sem tesz, annak egyik magyarázata talán magában a műben is benne van: 

„El-borította szerelmes atyámfiai édes Hazánkat egy egész tengere a kereszténytelen 

Brozsúráknak, a pajkos írásoknak, a szerelemről költ munkáknak." „A férj fiak már nem 

gavallérok, ha tsak azokból sokat betéve nem tudnak"40. „Legközönségesebb módi ezekben 

olvasottnak, forgottnak lenni"41. A regények legfőbb tanítása a következő: „a várasok 

ízlésének válogatott titkai, az udvarok Maximái, az asszonyi ékességek s azok készéttetése, a 

pompához való készület, az Epikurus erkölcsi tudománya: azaz a Mulatság, a kedvtöltés, a 

testi gyönyörűség, az érzékenységek meg-elégétése. Ezekről szabnak Regulákat a 

Románok"42. Alexovits egyetlen művet sem nevez meg, de fel kell tennünk magunkban a 

kérdést, hogy vajon mely regényekre illik ez a tematikai meghatározás. 

Alexovits Vazul mellett egy protestáns szerzőről, Institoris Mihályról is érdemes 

megemlékezni, aki egy évvel Alexovits után, 1793-ban adott ki egy, a francia forradalom 

ellen agitáló könyvecskét, A gyökértelen fa ' s a Fő nélkül való Sapka címmel43 Ebben, a 

forradalom idején egyre növekvő franciaellenesség hangján „A király nélkül való országnak s 

felsőség nélkül való városnak boldogtalan állapotját" írja le a szerző. A forradalomért a 

franciák vallásellenessége, és erkölcsi züllése a felelős, amiért viszont a felvilágosodás 

nagyjai a felelősek, olyanok mint Voltaire, akit „az ő mételyes könyveivel együtt" trónusra 

ültettek.44 Nem elég, hogy Franciaország már „régólta a Keresztény vallás tsúfolóinak 

fészkek", hanem még ráadásul - s itt ismét a nyelvi kifinomultságban rejlő veszélyre kerül a 

371.m. 3. 
3SI.m. 4-5. 
39 Lm. 6-7. 
40Uo. 
4lUo. 
42Uo. 
43 Institoris Mihály: A gyökértelen fa 's a Fő nélkül való sapka. Pozsony, 1793. 
44 Lm. 17. 
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hangsúly - „kik is a frantziai ékesen szólásnak mézével meg-édesíttetett kígyó-mérgeket 

messzire és szélesen a világban kiöntötték."45. 

A francia nyelv, francia nevelők stb. divatjának káros hatása után, a francia könyvekben rejlő 

veszedelemre figyelmeztet: „azok a Frantzia új világi, s szédítő könyvek, Módék, Galantériák, 

mellyek után a mostani világ olly igen ásítozik, ezek íme, azok az ámítók, kik e mi időnkben 

egész országokat és városokat fel-forgatnak..."46 Ez utóbbi megállapítás teljesen megegyezik 

Alexovitséval, s az is nyilvánvaló, hogy veszedelmes könyvek alatt nemcsak a filozófusok 

műveit érti. 

Kettőjükön kívül még akad néhány olyan szerző, gondoljunk csak például Molnár János 

jezsuita tanár, íróra, vagy Szaitz Leó katolikus hitszónok, szervita rendi szerzetesre, akiket 

szintén érdemes lenne ilyen szempontból megvizsgálni.47 A közvéleményre gyakorolt 

hatásukat nehéz megítélni, de gondolkodásmódjuk tükröz egy olyan mentalitást, ami 

érvényesült a magyarországi könyvrevízió végrehajtásában alkalmazott egyes egyházi 

személyek felfogásában is. Minthogy Magyarországon revizori hivatalok nem voltak csak 

egyes revizorok, a hivatali eljárás egészen egyénekhez volt kötve. Magyarországon és 

Erdélyben sokáig éreztette hatását az egykor egyháziak által irányított sokkal szigorúbb, 

megcsontosodott szemlélet, hiszen a revizorok többsége egyházi személy maradt. Ez a 

szemlélet I. Ferenc idejében persze a hatalom számára kifejezetten kedvező volt. 

2. A Magyarországon elterjedt külföldi, elsősorban francia tiltott irodalom 

tanulmányozásához sokféle megközelítési mód lehetséges, közülük a cenzúrahivatali akták 

egyike a legfontosabb forrásoknak. A könyvkereskedelemről, és mindenről, ami a könyvek 

magyarországi életével kapcsolatos a legtöbbet szintén a cenzúrahivatal aktáiból tudhatunk 

meg. Sashegyi Oszkár a magyar cenzúra történetének legkiválóbb szakértője azt írja Német 

felvilágosodás és magyar cenzúra című könyvében, hogy a hazai könyvvizsgálat 

berendezkedéséhez, működéséhez, szelleméhez könyvek, illetve a kiadott korabeli rendeletek 

alapján nem lehet elindulni, a levéltári anyag felkutatásával kell a valóságot megállapítani48. 

Szándéka evvel a magyar és osztrák viszonyok közötti különbségek, és a hazai könyvvizsgálat 

valódi állapotának bemutatása volt. Sashegyi ezen megállapítása jelentette számunkra is a 

kiindulást: szükségesnek tartottuk kiegészíteni a magyar cenzúra történetéről azóta megjelent 

45 7. m. 20-21. 
46Uo. 
47 Szaitz Leó: Igaz magyar. III. rész. 1789. Molnár János: De ratione critica legendi libros moderni temporis 
sine jactara religionis et veritatis, Pozsony, 1776. 
48 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 7. 
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kutatásokat, hogy néhány megmerevedett nézetet árnyalni lehessen. Az újonnan feltárt iratok 

pedig nemcsak a magyar cenzúrára vonatkozó ismereteinket gazdagíthatják, hanem a hazai 

műveltségi viszonyok sokoldalúbb megismeréséhez is bőséges forrásul szolgálnak. 

A cenzúrahivatal aktáit 1780-tól 1810-ig tekintettük át, kiemelve közülük minden tiltott 

francia könyvekre vonatkozó iratot. Az időhatárok kiválasztásánál többféle szempontot is 

figyelembe vettünk, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kutatások 1780 előtt vagy 1810 után 

nem folytathatók. Az 1780-as dátum nemcsak II. József trónralépésének időpontja, hanem egy 

gyökeresen .új, központosított, tisztán világi uralom alatt álló cenzúra kialakulásának a kezdete 

is, valamint evvel szerves összefüggésben az egész könyvkereskedelem fellendülésének az 

időszaka. A francia kultúra hatása, és az egyre radikalizálódó nyugati nézetek elterjedése 

szintén a század utolsó évtizedeiben vált a legerőteljesebbé. Ne feledjük továbbá, hogy a nagy 

főúri könyvtárak közül jó néhányat az 1770-es években alapítottak, s a nagy 

könyvbeszerzések szintén az 1780-as évekre esnek.49 

Az 1810-es korszaklezárás Bécs francia megszállását követő változásokkal függ össze. Igaz, 

hogy a cenzúrahivatal a kormány visszatérése után lényegében ott folytatta a működést, ahol 

abbahagyta, mégis még 1810-ben megjelent egy új rendelet, amely kismértékben engedett a 

korábbi szigoron.50 Másrészt a század első évtizedeiben, a francia irodalom iránti érdeklődés 

már jelentős mértékben visszaesett, helyét a német irodalom vette át, amit a cenzúrairatok 

éppen olyan jól tükröznek, mint a könyvtárak gyűjtőkörében beállt változások. E harmincéves 

időszak francia vonatkozású iratanyaga már csak a mennyiségi eloszlást nézve is jól 

reprezentálja mind a növekvő érdeklődést, mind a cenzúra működésében beállt változásokat, 

és az egyre fokozódó szigort. 

Elenyészően kevés akta áll rendelkezésünkre 1780-1792-ig. A kutatás szempontjából 

„leggazdagabb" anyag értelemszerűen I. Ferenc uralkodásának idejére esik, azon belül is a 

századfordulóra, amikorra már az egymás után kibocsátott új rendeletek éreztetni kezdték 

hatásukat. 1780-1783 között a cenzúrakérdésekben még a helytartótanács egyházi bizottsága 

döntött, ezen belül Okolicsányi Imre püspökhöz, majd Mandich Jánoshoz tartoztak a cenzúra 

és könyvrevíziós ügyek. E három év cenzúraügyeit a Magyar Országos Levéltárban a 

Helytartótanácsi Levéltár Acta secundum referentes című iratai között az előadók neve szerint 

találjuk meg. Az új bécsi központi cenzúrabizottság felállítása és az új alapelvek lefektetése 

után II. József azonnal a korábban eltiltott könyvek katalógusának felülvizsgálatát rendelte el 

49 
Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Főpapok, főurak nemesek és polgárok gyűjteményei. 

Bp., 1939. 60. 50 Franz Hadamovsky: I.m. 304. 
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az új szabályok értelmében. Először a megelőző év könyveltiltásait nézette át, majd csak 

ezután kezdődött el a Catalogus librorum prohibitorum felülbírálata. A munka 1783-ban 

fejeződött be. Ebből a három évből tehát szinte kizárólag a magyar helytartótanácsnak 

megküldött különböző engedélyezett és tiltott könyvek jegyzékeivel találkoztunk, illetve egy-

két olyan feljelentéssel, amely tiltott könyvekkel való kereskedésre vonatkoztak, de mint a 

vizsgálatokból kiderült alaptalan vádaskodásnak bizonyultak, és így megerősítik Sashegyi 

megállapítását, miszerint nagyfokú bizonytalanság, s nem egyszer túlkapások jellemezték a 

megváltozott viszonyok között akkor még kialakulatlan hazai cenzúra és könyvrevíziós 

gyakorlatot.51 1784 után, amikor megalakult a mindössze revíziós tevékenységre 

felhatalmazott Központi Könyvvizsgáló Hivatal Budán minden ügyről a végső szót a 

helytartótanács könyvrevíziós bizottsága mondta ki, vagy onnan illetékességből továbbították 

Bécsbe. A Magyar Országos Levéltárban 1784-től egészen 1848-ig évek szerint elosztva a 

Helytartótanácsi Levéltáron belül a Departamentum revisionis librorum, azaz a 

Könyvvizsgálati osztály anyagából ismerhetjük meg a cenzúrával és revízióval kapcsolatos 

iratokat. 

1784-ben kapta meg a bizottság a tiltott könyvek jegyzékét, amelyik már magában foglalta az 

alaposan megrostált régi, Mária Terézia idejében kiadott jegyzékeket, az egykori kb. 5000 

tétel helyett már csak 900-at.52 A legtöbb tétel a már emlegetett ún. „filozófiai könyvek" 

meglehetősen heterogén műfajú csoportjából való. II. József új rendeletében kifejezetten az 

obszcén, valamint a vallásgúnyoló, vallásellenes munkákat tiltotta el, s hogy ennek még 

nagyobb nyomatékot adjon két külön jegyzékben felsorolták a legveszélyesebb műveket. Az 

egyik lista a nyolc „legelvetemültebb" („höchst ruchlose") egyházellenes művet tartalmazza, 

köztük a hét francia mellett csak egy német nyelvű található53: Boulangers Antiquité devoilée 

par ses usages (1766), d'Holbach Le bon sens ou idées naturelles opposées aux Idées 

surnaturelles (1772), Levesque de Burigny (?) Examen critique des apologistes de la religion 

chrétienne (1767), d'Holbach Le militaire philosophe, ou difficultés sur la religion (1770), 

d'Holbach Recherches sur l'origine du despotisme oriental, Recherches sur les miracles 

(1773), d'Holbach Le vrai sens du système de la nature (1773), d'Holbach Le système de la 

nature (1771) és Hermann-Samuel Reimarus-tól a Von dem Zwecke Jesu und seiner 

Jünger(\77%).54 Kis túlzással elég lett volna annyit elrendelni, hogy d'Holbach összes művét 

51 Sashegyi 0.: Zensur und Geisterfreiheit unter Joseph II. Budapest, 1958. 64-67. 
52 MOL Htt. C60. 1784. F 2. Pos. 31. 
53A müvek szerzőit nem vagy hibásan adta meg a lista. A szerzőre és a kiadás évére nézve a kiegészítések tőlünk 
származnak. 
54 MOL.Htt. C60 F2. Pos.31. Ezt a listát ismerteti Sashegyi: Zensur und Geisterfreiheit. 115. 
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tiltsák be. Ezt persze azért sem tehették, mert a többségükről nem tudták, hogy ő a szerzőjük. 

Álnéven vagy névtelenül jelentek meg, de ennek ellenére majd mindegyik fennakadt a rostán. 

Ez az összeállítás tehát a francia materialista és ateista irodalom esszenciája, de egyben annak 

is lenyomata, hogy az ennél egyébként jóval gazdagabb materialista irodalomból mi terjedt el 

ebben az időszakban a Habsburg birodalomban. 

A másik tizenhat tételből álló lista a („höchst unflätigen") „legmocskosabb"-nak ítélt, azaz az 

obszcén könyvek jegyzéke, két olasz és egy angol művet kivéve ebben is mindegyik francia 

eredetű55. Ezt a listát eddig még soha nem ismertették, talán mert nem tartották arra 

méltónak. Mi azonban úgy gondoltuk, hogy érdemes felsorolni a benne szereplő műveket, 

már csak azért is, mert majd száz év bőséges pornográfiái irodalmából egy olyan válogatás ez, 

amely véleményünk szerint inkább azt reprezentálja, hogy mi jutott el a nyugat-európai 

illegális könyvpiacról ide, illetve mi terjedt el viszonylag nagyobb számban, és nem egy teljes 

áttekintést ad. Ezt a feltételezésünket megerősíti, hogy néhány olyan mű szerepel köztük, 

amelyik az általunk megismert főúri könyvtárak francia gyűjteményében is felbukkant. A 

pornográf irodalom nagy „klasszikusai" mellett, a jegyzék még tartalmaz színdarabokat a 

század első feléből, illetve alig azonosítható, szintén korábbi keletkezésű libertinus műveket, 

de amelyeknél újabb, és ismereteink szerint jóval szabadosabbak is forgalomban voltak 

ekkoriban. 

A bécsi jegyzék első helyén az Académie des Dames áll, egy 1660-ban eredetileg latin 

nyelven íródott pornográf mű Nicolas Chorier-tól, amely a 18. század során 

megszámlálhatatlan kiadást ért meg, és a francia mellett több nyelvre is lefordították. Ezt 

követi a Boyer d'Argens-nek tulajdonított Thérèse philosophe (1748), az egyik legnépszerűbb 

tiltott francia mű Európában. Ennek folytatása az Anti-Thérèse ou Juliette philosophe, 

amelynek német fordítása még külön tételként is fel van tüntetve. A Dialogue de l'Arretin Du 

Laurens abbé átdolgozásában készült változata a 17. századi, eredetileg olasz pornográf 

dialógusnak. A műfajban közismert alkotások jönnek ezután: Gervaise de Latouche Histoire 

de Don Bougre Portier des Chartreux (1741), és La Morlière-tôl a Les Lauriers 

ecclésiastiques (1748). A bécsi jegyzékben minden idők legnépszerűbb, és legnagyobb hatású 

pornográf regényének John Cleland Fanny Hill avagy a Memoirs of a Woman of Pleasure 

(1748) című könyvének angol eredetije mellett, az olasz La Meretrice című változata, és 

francia fordítása is megtalálható: a La fille de joye című regényt Fougeret de Monbron vagy 

5S MOL.Htt. C60 u.o. 
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Lambert fordította angolból 1751-ben56. A hazai könyvtárak, könyvkereskedői katalógusok 

alapján errefelé különösen kedvelt Bussy Rabutin grófnak is szerepel egyik munkája, akinek 

egyébként emlékiratai voltak sokáig betiltva, de ezen a listán egy színdarabja, a Comédie 

galante található meg 1690-ből, de hogy miért éppen ez a mű, az nem világos. A 

fennmaradó hét munka a pornográf irodalom kevésbé ismert, de annál szélsőségesebb 

darabjai közé tartozik.58 

1792-től egyszerre megsokasodik a revíziós ügyek száma. A külföldi tiltott irodalom 

szempontjából három nagy csoportra lehet osztani az ügyiratok fajtáit: az egyik a különböző 

könyvkereskedők ellen tett feljelentések csoportja tiltott könyvekkel való kereskedés gyanúja 

miatt, a második az olvasókörökben talált gyanús könyvek ügyében elrendelt vizsgálatok, a 

harmadik pedig az egyéni könyvbehozatallal, vagy könyvhagyatékkal kapcsolatos jelentések. 

A legtöbb zaklatásnak köztudott, hogy a könyvkereskedők voltak kitéve. A tiltott könyvek 

árusítására vonatkozó feljelentések jól tükrözik a magyarországi cenzorok 

elbizonytalanodását a rendeletek útvesztőjében, s nem egyszer a teljes tájékozatlanságot a 

szabályokra vonatkozóan. Ugyanakkor egyes jelentésekből hivatásukat magas színvonalon 

teljesítő személyiségek is elénk lépnek, akik komoly műveltséggel és nagy elhivatottsággal 

végezték munkájukat. Precíz, elemző, érzelmektől sem mentes beszámolóikat olvasni valódi 

élvezetet jelent. 

A 90-es évek változásainak következtében beállt bizonytalanságot először egy 1792-es 

feljelentéssel érzékeltetnénk, amely két újvidéki könyvkereskedő, Jankovits és Kaulitz ellen 

érkezett.59 Ebben avval vádolták őket, hogy „gonosz" könyveket árusítanak, címük alapján 

főként franciákat, olaszokat, valamint angolokat is, de ezek jegyzékbe vétele hosszú időt vesz 

igénybe. Az ügy valóban csak fél év múlva lelt folytatásra. A könyvek elkobzását a helyi 

gimnázium igazgatója végezte, akinek előírták, hogy milyen kérdéseket tegyen fel a 

könyvkerekedőknek a kihallgatás során. A kérdéseket és a válaszokat továbbították a budai 

Központi Könyvvizsgáló Hivatalba.60 

56 Lynn Hunt: „Obscenity and the Origins of Modemity, 1500-1800." in: The Invention of Pornography. New 
York, 1993, 
57 Comte de Bussy-Rabutin: Comédie galante (1677) 
58 Ezek a kővetkezők: Les folles amours des Dames (egyelőre azonosíthatatlan) Comte de Caylus: Bordel ou le 
Jean foutre puni. Comédie (1775); La grande et veritable pronostication des Cons sauvages avec les manières 
de les apprivoiser, Science pratique des filles du monde ou l'art de foutre en quarante manières. Recueil de 
poésie. (1755); Joujou des demoiselles (1753); La joyeuse légende ou le cent et une manière de Lampsaque 
(1753). 
59 Htt. C60. 1792. F.6 
6 0 A kérdések így hangzottak: „Az Újvidéken talált könyveket ott vagy másutt nyomtatták ki? Cenzúrázásukkal 
korábban megbíztak-e valakit? Eladás céljából nagy mennyiségben találhatók- e meg? Szám szerint mennyit 
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Ezekből az derül ki, hogy a revizori hivatalt a helyi kereskedő lebuktatása mellett leginkább a 

tiltott külföldi könyvek illegális kereskedelmének hálózata, módja érdekelte. Minden ilyen 

esetben az egész birodalmon belüli titkos és illegális kereskedelmi csatornákat próbálták 

leplezni. 

Kaulitznál végül mindössze öt német nyelvű, köztük valláskritikai munkát említenek meg cím 

szerint, tiltott könyv gyanánt61. Kaulitz a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a könyveket a 

bécsi Hartl-tól és a pozsonyi Mahler könyvkereskedőtől vette át, de csak bizományba, a 

Praedigt jur die Teufeln-címü munkából ötöt adott el62, a többiből egy-két példányt vagy 

egyet se, és hangsúlyozza, hogy ő csak bizományba vette át ezeket, nem maga vásárolta 

össze, azaz - tehetjük mi hozzá - nem volt köteles tudni tiltottak-e. Jankovitsnál a végül 

mindössze három jegyzékbe vett tiltott könyv közül a két olvasható című, a Freyherrn von 

Trenk Geschichte, und Gebet első kötete, és Voltaire összes művének berlini kiadású, német 

fordítása, amelyből két példány volt az üzletben63. Jankovits úgy védekezett, hogy a tiltott 

könyveket a prágai Samian könyvárustól vette, és nem tudta, hogy ezek tiltottak, ráadásul a 

vásárlás évekkel korábban történt, és még mind ott vannak az üzletében, ezért is találhatták 

meg nála. Az ügy további kimenetele nem világos, mindenesetre mint látjuk, a feljelentésben 

eredetileg megemlített „gonosz" francia, angol, olasz könyvekről semmi nem derült ki a 

későbbi nyomozás során, ami vagy a revizor késlekedésének és ügyetlenségének lehetett a 

következménye - az eltelt fél év bőségesen elég lehetett a szóban forgó könyvek eltüntetésére 

- vagy az is elképzelhető, hogy az egészet egy rágalom indította el. 

Mályuszné Császár Edit idéz könyvében egy másik esetet 1792-ből64. Ezúttal a budai Pauer 

könyvkereskedő kapott tiltott munkákat: Aja oder die heimliche Ehe, Skizze eines Traumspiels 

in fünf Auftraegen: voluisse sat est! címmel egy 1792-ben betiltott tragédiát, azután a 

pornográf irodalomnak egy németre fordított darabját, a Frauenzimmerschule in sieben 

Gesprachen című művet Meursius nyomán, és a Priapische Romane II. kötetéből hét darab 

adtak el belőlük? Annak ellenére vette meg és küldette el kereskedőpartnerével a könyveket, hogy tudta 
tiltottakról van szó?" 
61 Praedigt für die Teufeln, Marokienische Briefe, F. A. Granz: Meinen Lieblingstunden in Briefen (1779) Paul 
Bello ein ...Gemaeide (?) Az ötödik szintén olvashatatlan. 
62 Ennek a munkának egyelőre nem bukkantunk nyomára a bibliográfiákban, lehet,hogy a cím pontatlansága 
miatt. 
63 Ez talán Trenck Frigyes két különböző müvét takarja: Franz Freyherrn von der T. wahrhafte 
Lebensgeschichte summarisch geschrieben... (1790) és Gebet, welches vermuthlich ein grosser Theil der 
ungarischen Bischöfe und Geistlichkeit gegenwärtig in Geheim, aber gewiss nicht laut beten wird. (1790) 
Voltairs sämmtliche Werke nach der Berliner Ausgabe. Pontos címe: Voltair's sämtliche Schriften. 26 Bde. 
Wewer, Berlin, 1786-1794 E német nyelvű Voltaire kiadás többször is megjelenik az iratokban. Elég ismert 
lehetett Magyarországon. 
64 Mályuszné Császár Edit: Megbíráltak és bírálók A cenzúrahivatal aktáiból 1780-1Só7.Bp., 1985. 313. 
MOL Htt. C60 1792. F.33. 
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metszetet külön65. Ezek a harmincadhivatalban „akadtak fenn", Pauer-nek egy bécsi 

kereskedő, Hohenleitner küldte. A jelentés egyébként a budai censor primarius, Riethaller 

Mátyástól származik, aki Mályuszné Császár Edit szavait idézve „kiemelkedő egyéniségként 

nemcsak kortársai, hanem a közel kétszáz év utáni olvasó érdeklődésére is számot tarthat."66 

Ez a jelentése egyrészt jól példázza azt a küzdelmet, amit az „erkölcstelen" irodalom ellen 

folytatott a ferenci cenzúra, másrészt az egyes hivatalnokok jelentőségét bizonyos ügyek 

elbírálásában. Riethaller, a volt jezsuita szerzetes a legelkötelezettebb cenzorok közé tartozott, 

erkölcsi szigorára kiváló példa a fenti ügy, amelyben kéri a még be nem tiltott 

Frauenzimmerschule azonnali betiltását, mert „a szerző olymértékben obszcén, hogy a 

gyönyör legfelsőbb fokáról, a kéj felidézéséről és fokozásáról meg a nemi kielégülés 

különféle módjairól nála többet nem lehet mondani"67. Javasolja továbbá mindkét 

könyvkereskedő szigorú megbüntetését, valamint a könyvek azonnali elkobzását, nehogy 

visszakerülhessenek származási helyükre. Sőt, azt is felveti, hogy kényszerítsék ki mindkét 

könyvkereskedőből, kiknek merészelték a metszetek első részét eladni, mert a jelenlegiek a 

második sorozatba tartoznak. Ez utóbbi javaslat ugyanúgy, mint az újvidéki Jankovits és 

Kaulitz esetében, a tiltott könyvekkel való kereskedelem további csatornáinak feltárását, az 

ilyen, és ehhez hasonló könyvek iránt érdeklődők feltérképezését, és esetleges megfigyelését 

célozhatta. 

A tiltott könyvek magyarországi kereskedelme igen komolyan foglalkoztatta a hatóságokat. 

1793-ban egy királyi dekrétum szólt arról, hogy külföldről Magyarországra delizsáncon, azaz 

postakocsin hoznak be tiltott könyveket. Sajnos az irat maga elveszett, csupán az ügyosztály 

iktatókönyvéből szerezhetünk róla tudomást68. 

1793-ban nagy terjedelmű jelentés foglalkozik a pozsonyi Weissenthal és Schwaiger féle 

olvasókörben felfedezett tiltott könyvekkel69. Az alábbiakban azért ismertetjük az iratokat 

65 A Priapische Romane című kiadvány eredetileg három kötetből állt, s lényegében három nagy klasszikus 
pornográf mü német fordítását tartalmazta erotikus metszetekkel. Az első kötetben John Cleland Fanny Hill-
címü regényének német fordítása, (Dos Fraueraimmer von Vergnügen) található, a másodikban a Meursius féle 
latin eredetű Sigaea Toletana, vagyis a francia nyelvű átdolgozásában híressé lett Académie des dames német 
változata, a harmadikban pedig André Nerciat Mon Noviciat című regénye német nyelven. A jelentésben 
emlegetett metszetek ugyanennek a műnek egy talán külön is kiadásra került metszetgyüjteménye lehet. Vő: 
Hugó Hayn-Alfred N. Gotendorf: Biblitoheca Germanorum Erotica et Curiosa. Hanau/Main, 1968. VI. 521-
522. 
66 Mályuszné: I.«. 44. 
67 A fordítás Mályusznétól származik: Lm. 313. Ebből is látszik, hogy mennyire átláthatatlanok voltak a tiltott 
könyvek, és sokszor nem lehetett nyomon követni a számtalan különböző címen megjelent új kiadásokat. Hiszen 
ez a gyűjteményes kötet olyan műveket tartalmaz, amelyeket II. József a már idézett legveszedelmesebb obszcén 
könyvek között korábban betiltott. 
68 Htt. C60. Regestrum et Index. 1793 F.l Pos.79 
69 Htt.C60 Dep.Rev. Lib. 1793 F.6 
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bővebb teq edelemben, mert az olvasókörökben felbukkanó tiltott francia könyvekre csak 

ebben az összefüggésben térünk ki. 

A helyi revizor jelentését követően evvel az üggyel is Riethaller Mátyás censor primarius 

foglalkozott tovább, az ő hosszasan kifejtett véleményének első részét már Fülöp Géza is 

ismertette, de sem a mellékelt könyvjegyzékeket, sem a cenzor beszámolójának további 

részleteit nem közölte70. Az ügy előzménye egy igen terjedelmes jelentés volt a pozsonyi 

helyi revizortól, aki az általa elkészített könyvlistákhoz néhány megjegyzést is fűzött: 

Weissenthal pozsonyi könyvkereskedő a nála található könyveket, mind 1784-1787 között 

szerezte be egyrészt a bécsi Hörling kereskedőtől, másrészt a pozsonyi Anton Löwe-től és 

Philipp Mahler-től. Schwaiger vallomásában elmondta, hogy ő tíz éve Lipcséből szerzi be a 

könyveket. 

A további intézkedések végett az ügyet felküldték a budai Központi Könyvvizsgáló 

Hivatalhoz, itt készítette el tizenhárom oldalas jelentését Riethaller Mátyás, amelyet röviden a 

következőképpen lehetne összefoglalni: a két olvasókabinetben nagyszámú tiltott illetve 

„transeat" jelzésű könyv található, mindkét típusút napi egy krajcárért bárki elolvashatja, még 

az ifjúság is71. Helvetius, Hume, Lessing, Mirabeau, Rousseau, Voltaire munkáiból az 

uralkodóra és az egyházra nézve veszélyes nézeteket szívnak magukba az olvasók, de vannak 

olyan szerzők is, akiknek művei a szent vallási tanokat gyalázzák és árulják el, vagy a szent 

rítusokat babonaságként állítják be. További könyvek a legmocskosabb bujaságra tanítanak, 

nem csupán erre ösztökélik olvasóikat, hanem magát a dolgot még fel is magasztosítják. 

Ezeknek a műveknek a királyi rendelet értelmében elrendeltetik a lefoglalása, és mivel ezeket 

sem eladni, sem a származási helyére visszaküldeni nem lehet, a pozsonyi helyi revizori 

hivatalt kötelezni kell arra, hogy szigorú felügyelet mellett a könyveket megőrizze mindaddig, 

amíg felsőbb utasítást nem kap. 

Ezután Riethaller témakör szerint csoportosítva felsorolja a Weissenthal illetve Schwaiger 

katalógusában kifogásolt könyveket, amelyeket bárki olvashatott. Első csoportba sorolta a 

szabados irodalom mindenféle műfajú és témájú műveit a botránykrónikáktól a szerzetesek, 
V) 

papok viselt dolgain át a szexuális tudományos felvilágosító értekezésekig . 

70 Fülöp Géza: I.m. 46. 
71 A „transeat"-al megjelölt könyvek engedélyezettek voltak, de sem utánnyomásuk, sem hirdetésük nem volt 
megengedve. 
72 A Weissenthal katalógusából idézett kb. húsz mü közül példaképpen a következőket sorolnánk fel: Biographin 
eines Mönchs oder die Begebenheiten der Páter Hyacintus (1782); Dániel Defoe: Gebrauch und Missbrauch des 
Ehe-Bettes, wie verheyratete personen sich in dem Ehestand mit ihren eigenen Weibern versündigen können. 
(1734); Ovidius: Von der Liebe. Übersetzung von J.B. von Knoll. (1777), Die Schule des Ehestandes oder die 
Geschichte Herrn Jacobs Jessamy und Miss Jenny Jessamys. Aus dem Englischen. Bey (1777); Rustaing Chev. 
de Saint -Jory: Englische Liebesgeschichte oder XXI.artige und lustige Begebenheiten, die sich in Londen unter 
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A két katalógus között sok átfedést találtunk, nagyon hasonló volt a témával kapcsolatos 

könyvkészlet. A felsorolást követően Riethaller megjegyezte: „mindkét nembéli fiatalok 

gyöngéd érzelmeit ezek a könyvek megrontják, a bennük ábrázolt fajtalan szerelem megigézi 

őket, mocskos bujaságra szólítanak, ezerféle csalárdságban bővelkednek, és hasonló vétségek 

elkövetésére ösztökélnek." 

Ezt követően a veszélyes könyvek egy másik csoportját emeli ki, azokat amelyek előítélettel 
TX 

viseltetnek a politikai, erkölcsi vallási elvekkel szemben. 

Riethallernek ez utóbbi könyvekkel kapcsolatban is számos észrevétele volt: Először is úgy 

véli, hogy amennyiben nem szerepeltek az 1781 utáni könyvjegyzékekben, akkor a revizori 

hivataloknak kell szigorú cenzúrát gyakorolniuk74. Ha a tolerált könyvek közé kerültek, az 

csak a könyvkereskedésekre lehet érvényes, és nem értelmezhető az olvasókörökre, mert a 

könyvárusok drága pénzen adták el őket, tehát nem bármilyen korú, nemű és társadalmi állású 

emberhez jutottak el. Mivel sokba kerültek, bizonyosan nem lehetett olyan mértékű a romlás 

veszélye, mint egy olvasókör esetében, ahol napi egy krajcárért bárki bármit olvashat tetszés 

szerint, azaz mindenki előtt szabad az út az erkölcsi züllés felé. Ennélfogva kiváltképp nagy 

szigort kell alkalmazni az olvasókörökkel szemben. Az olvasóköröknek inkább azt kellene 

megoldaniuk, hogy a fiatalok csekély fizetség mellett tudós könyvekhez jussanak, vagy a 

léleknek tisztességes kikapcsolódást szerezhessenek. E tekintetben különféle klasszikus 

munkák a megfelelőek, úgymint jogi, filozófiai, természettudományos, matematikai, és a 

különféle népek történetét tárgyaló könyvek. Az olvasókörök jegyzékeiből viszont az derül ki, 

hogy leginkább fajtalan szerelmi történeteket elbeszélő regényeket, komédiákat, szabados, 

laza erkölcsökre, vallástalanságra, vallásellenességre oktató munkákat, a vallási szertartások, 

Personen von verstand und Geschicklichkeit zugeraten haben. (1741). A mü eredeti címe: Les galenteries 
anglaises. Baron von Pöllnitz: Liebschaften König Äugst von Polen. (1784) A mű eredeti címe: La Saxe galante. 
Abentauer gallanten Maenner, ein gegenstück zum gallanten Damen. Ez valószínűleg Bourdeille, azaz Brantôme 
Hommes illustres című müvének egy német nyelvű változata. Liebschaften und Galanterien der Regenten und 
Aristokraten Frankreichs aelterer und neuerer Zeiten. Aus merkwürdigem Quellen. (1791); Briefe einer 
italienischen Nonne und eines Engländer. Aus dem Nachlasse des Rousseau. (1784). 
Schwaiger katalógusából szintén húszat sorol fel Riethaller, közülük a következőket emelnénk ki: Abailard und 
Heloiser zärtlichen Briefwechsel: A franciául többféle feldolgozásban megjelent levelezésnek ezt a német 
változatát nem sikerült azonosítani. Imbert: Irrungen der Liebe, oder Fanelis und Milforts Briefe. (1787) A mü 
eredeti címe: Les égarements de l'amour ou les lettres de Fanéli et de Milfort. (megjelent 1776-ban). Gallerie 
galanter Damen. Ein Beytrag zur Kenntnis weiblicher Karaktere, Sitten, Empfindungen und Kunstgriffe der 
vorigen Jahrhunderte. (1789-93) 
73 Weissenthal katalógusában a következő müvek szerepelnek: Boyer d'Argens: Jüdische Briefe, Kabbalistische 
Briefe. Voltaire: Lettres chinoises indiennes et tartares, és valószínűleg ugyanez németül Chinesische Briefe. 
Laurent Sterne: Tristam Shandy, Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Joseph Richter: Bildergalerie katholischer 
Misbräuche, (Ismtlen szerző) Geheime Geschichte der sechs lezten Päbsten stb. Schwaigeréban a Weissenthal 
katalógusból idézett müvek mellett megemlítendő: Rousseaus philosophische Werke, Sämtliche Werke, Voltairs 
sämtliche Schriften. 
74 Azaz II. József új cenzúrajegyzékeiben. 
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egyházi személyek kigúnyolását és pellengérre állítását célzó műveket tartanak. Nyilvánvaló, 

az olvasóköröket felállító személyek oly galádok, hogy sem a tudományokat nem méltatják 

figyelemre, sem a köz hasznára nem akarnak válni. Sokkal inkább meg akarnak gazdagodni a 

tiltott és gyanús könyvek kereskedelmével, és kihasználják az olvasók, a fiatalság mohó 

vágyát, amely a gonosz könyvek elolvasására hajtja őket, amivel pártfogásba veszik a 

bujaságot és a szabadosságot. A szenvedélyes hangú jelentés végén Riethaller elsorolja, mik a 

teendői a helyi revizoroknak ebben az esetben: kötelesek számot adni az előírt intézkedések 

végrehajtásáról, sürgősen átnézik és lefoglalják a tiltott vagy gyanús könyveket, és semmi 

mást nem fogadnak el csak azt, ami biztosan tudós könyv, illetve bizonyosan egészséges 

eszméket, szigorú erkölcsi elveket, tiszta tanításokat tartalmaz. 

A fent idézett jelentéshez még egy külön melléklet is tartozott, amely a Weissenthal és 

Schwaiger olvasókörökben talált tiltott könyvek listájának Riethaller-től származó 

ábécérendes átirata. A jegyzéknek a tartalma mutat némi eltérést a korábban idézett hosszú 

jelentésben szereplő könyvekhez képest. Ezt avval magyarázzuk, hogy az ügy végén 

letisztázott végleges jegyzékbe valószínűleg azokat a könyveket sorolta fel a cenzor, 

amelyekről időközben sikerült kideríteni, hogy biztosan tiltottnak számítottak75. 

Német fordításban mindkét listán megtaláltuk Choderlos de Laclos Veszedelmes viszonyok 

című regényét, szintén németül Rousseau-tól a Nouvelle Héloïse -t, Mirabeau-tól a Geheime 

Geschichte des berliner Hofes című botránykrónikát, valamint Réstif de la Bretonne-tól a 

Liebschaften der Freudenmädchen im Palais Royal című munkát. A jegyzék szerint 

Weissenthalnál hét franciául olvasható mű volt: Bussy Rabutin Amours de dames illustres de 

notre siècle, Crébillon fils Le sopha, John Cleland angolból franciára fordított pornográf 

regénye a La fille de joie, Jean-Baptiste Guys La baguette mystérieuse ou Abizai, Boyer 

d'Argens vagy Godard d'Aucourt Mémoires du Marquis de..., Godard d'Aucourt Mémoires 

turcs ou histoire galante de deux turcs pendant leur séjour en France, és Voltaire Traité sur 

la Tolérance című műve. Schwaiger olvasókörében mindössze egy mű fordult elő, mégpedig 

valószínűleg egy színdarab, amelynek címe: La curieuse impertinente. 

E terjedelmes jelentés érdekes képét nyújtja a korabeli, elsősorban felső-magyarországi 

olvasóköröket látogató olvasók érdeklődésének. A német városi polgárság, és a németül tudó 

magyar olvasók a nyugat-európai olvasókörök közönségéhez hasonlóan elsősorban a 

szórakoztató irodalmat keresték, azon belül itt első helyen a német nyelvű munkákat, köztük 

zömében olyan alkotásokat, amelyek mára már teljesen a feledés homályába merültek. 

75 Htt.C60 Dep.Rev. Lib. 1793 F.6 A Weissenthal lista 99, és a lényegesen rövidebb Schwaiger lista kb.50 tételt 
tartalmazott. 
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Különösen érdekes az is, hogy mi jutott el ide a francia irodalom termékeiből. Mint láttuk a 

felvilágosodás nagy szerzői mellett a kor sikeres és botrányos hírű irodalma szintén 

képviseltette magát. 

Magyarországnak egy egészen más vidékéről, Zágrábból is származik egy feljelentés tiltott 
nfk 

könyvekkel való kereskedelem ügyében. 1794-ben a zágrábi akadémiai revizor a 

helytartótanács segítségét kéri további intézkedések megtételéhez, ugyanis a helyi 

könyvkereskedő, egy bizonyos Müller üzletében tett látogatás során súlyos gyanúja merült fel 

tiltott könyvek árusításának. Erre a feltételezésre az Année galante ou Entrenne a l'amour, 

contes enrichies de figures et d'ariettes77című munka láttán jutott a revizor, amit megerősített, 

hogy két nappal később még egy botrányos, obszcén metszeteket tartalmazó könyv is 

előkerült, Lindamire, oder die beste Welt in warmen Landen címmel.75. 

A felsőbb hatóság rendkívül részletes választ adott a további teendőkre nézve, ezek azonban 

olyan alapintézkedéseket érintettek, amelyeket meglepő, hogy a helyi revizor magától nem 

tudott. Azt tanácsolták, hogy ha e két mű az engedélyezett vagy tolerált könyvek jegyzékében 

megtalálható, akkor vissza kell adni őket a könyvkereskedőnek, ha a tiltottak között van, 

akkor meg kell kérdezni a kereskedőt, honnan szerezte be őket, és melyik revizorral nézette 

át, illetve cenzúráztatta, mielőtt árusítani kezdte. Végül pedig ki kell az illetőt hallgatni és 

vallomását felkülderú. Amennyiben egyik jegyzékben sem szerepelnek az említett munkák, 

abban az esetben revízió céljából át kell adni őket. 

A könyvkereskedő vallomása nem szerepel az iratok között, de hogy az ügynek volt 

folytatása, azt bizonyítja a bécsi Hörling könyvkereskedő magyarázkodó levele, miszerint 

nem tőle származnak az említett könyvek (amik mellett felsorolja még a Nouveau calendrier 

franqais -t is), nem ő adta bizományba, ő nem tart ilyen munkákat79. Azt nyilatkozta, hogy 

korábban valóban üzleti kapcsolatban állt Müllerrel, de nem ilyen típusú könyvekkel 

üzleteltek. Végül felháborodásának adott hangot, hogy ez az ember így ártani akart neki. 

A tárgyalt időszakban még több olyan ügyre lehetne kitérni, amelyek érdekes forrásanyagot 

szolgáltatnak a hazai könyvkereskedők megannyi próbálkozásához, hogy az egyre nehezebbé 

váló viszonyok között is be tudják hozni az országba a külföldi tiltott irodalmat, ami ha 

sikerült igen jövedelmező vállalkozás lehetett. A cenzúrahivatali aktákról nehéz 

76 Htt. C60. 1794 F.30, 1795 F.l Pos.57, 86,109 
77 Ez egy erotikus naptár, amelyben minden hónaphoz három mese tartozott 12 ábrázolással. Vö: Jules Gay 
Bibliographie des ouvrages relatifs á l'amour, aux femmes, au mariage, et des livres facétieux, pantagruéliques,. 
Paris, 1894-1900. 517. 
78 Lindamire, oder die beste Welt in warmen Landen. Rom und London 1783, 1785. A mű eredeti címe: 
Lindamire ou L'Optimisme dans lespays chauds. Londres, 1778. Szerzője ismeretlen 
79 Htt. C60. 1794. F.l Pos. 86 
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természetesen megállapítani, mennyiben voltak az alkalmazásban álló revizorok hatékonyak 

és éberek. Nem tudhatjuk, hányszor nem buktak le a kereskedők, de gyanítható, hogy a 

cenzúrahivatal elé került ügyek csak a Jéghegy csúcsát" jelentették, hiszen más források 

alapján arra következtethetünk, hogy igen leleményesek voltak a hatóságok kijátszásában80. 

A részletesen ismertetett jelentések arra is felhívták a figyelmet, hogy a hazai revizorok 

mennyire tájékozatlanok voltak a kötelességeiket illetően, s gyakran alig ismerték a 

rendelkezéseket. Ez különösen azokra a vidékekre igaz, amelyek távolestek a nagy kulturális 

és gazdasági központoktól, vagyis viszonylag ritkábban kellett revízió ügyében eljárni. 

Mindazonáltal az 1790 és 1810 közötti időszakban a nagy könyvforgalmat lebonyolító 

városok mellett mint Pest, Buda vagy Pozsony a tiltott külföldi könyvekre vonatkozó 

feljelentésekben Győr, Újvidék, Zágráb, Kassa, Debrecen, Késmárk stb. neve is megjelent. A 

jelenség tehát nem csak a legfejlettebb területeket érintette, főleg ha ide soroljuk a hatóságok 

számára legalább annyi bosszúságot okozó képkereskedőket is, akik többnyire francia eredetű 

botrányos metszetekkel, vagy „obszcén" jeleneteket ábrázoló gipszfigurákkal buktak le az 

ország legkülönbözőbb pontjain81. 

A szakirodalom érthető módon kevés példát tud felhozni magánemberek, különösen főurak 

egyéni könyvbehozatalát érintő hatósági intézkedésre. Ismeretes, hogy tiltott külföldi könyvet 

csak a helytartótanács engedélyével lehetett rendelni és behozni, és elvileg csak megbízható 

tudós férfiak tehették ezt meg. Ilyen kérvény azonban alig akad a fennmaradt iratok között 

Egyedi esetnek tekinthető a csupán az iktatókönyvből megismert különös kérvény, egy 

bizonyos Zaitler Vendelinusé, aki egy „Endemonia" című erotikusnak minősített művet 

szeretett volna a helytartótanács engedélyével meghozatni82. Az ügyirat azonban elveszett, 

tehát a kérvény további sorsa nem ismeretes. Ez a kérelem valóban ritkaságnak számít, mert 

nem volt jellemző, hogy az érdeklődők ilyen jellegű könyvigényüket hivatalos úton intézték 

volna, ami csak bonyodalommal járt, miközben megvoltak erre az illegális csatornák is. 

Nemesemberek általában abban bízhattak, hogy társadalmi rangjuknál fogva, nem az előírt 

szigorral vizsgálják meg a határon könyvcsomagjaikat. Ennek ellenére előfordult, hogy 

főrangú ellen indítottak vizsgálatot, mint például Forgách Miklós gróf ellen, aki valószínűleg 

számítva a vámhivatal jóindulatára postán hozatott be könyveket.83 Ezek közül a francia 

80 Ezek közül hoz példákat Fülöp Géza: Lm. 69-77. illetve Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi 
Magyarországon. Bp., 2001, 92-93. 
81 Vö.: Granasztói Olga: „Rubens és Van Dyck Mosonmagyaróváron. Képügyek a Helytartótanács 
cenzúrahivatali iratai között 1780-1800." In: A modell. Női akt a 19 .századi magyar művészetben. Bp., 2004. 
294-306. 
82MOLHtt. C60. 1797 F.10 
83MOL Htt. C60 1792. F.44. Fülöp Géza: Lm. 74. Eckhardt Sándor: I.m. 145. 

37 



forradalmi műveket elkobozták a határon, de kérvénye, melyben arra utal, hogy könyveit 

kizárólag saját használatra rendelte, és hűségéhez nem férhet kétség, végül is meghallgatásra 

talált. A szakirodalomban ez az eset vált ismertté, s ez nem csoda, hiszen mint már említettük 

az ilyenek valóban ritkaság számba mentek. 

Gróf Zichy Zsigmondné, született Raab Amáliának, az egyik legtekintélyesebb főnemesi 
jM 

család tagjaként azonban nem sikerült visszaszereznie elkobzott francia könyveit . 1799-ben 

a grófné azzal a kéréssel fordult a helytartótanácshoz, hogy adják vissza Mannheimből 

elhozatott könyveit, amelyek cenzúrázás céljából a Cseh-Osztrák Kancelláriáról kerültek a 

helytartótanácshoz ahol visszatartották őke85. A levéllel a grófné úgy tűnik elébe akart vágni 

a dolgoknak, ezért előre elnézést kért, s hogy tisztában legyen a hivatal, pontosan mely 

könyvekről is van szó, csatolta a levélhez a maga által készített jegyzéket. Tizenegy francia 

könyvcímet sorolt fel, szerző és év nélkül, mindössze a kötetek számát feltüntetve86: Eleonore 
Q"t AA OQ 

de Rosalba , Les trois frères ; Le moine... ; Histoire de la République françoise par 

Desodoard 90 ; Maria ou le malheur d'être femme91; Tableau philosophique du règne de Louis 

XIV92; Almanach des prisons93 ; Amélie, ou les écarts de ma jeunesse94; Confession galante de 

six femmes du jour; Conférence de Catherine II. avec Louis XVI; Histoire de la Bastille95. 

Az azonosított művek kiadási évéből kiindulva a grófné a legfrissebben megjelent francia 

könyvtermésből szemelgetett. Két témakör válik ki a felsorolásból: az aktuális francia 

politikai eseményekkel összefüggésbe hozható művek, valamint a divatos regénytípusok, az 

angol szentimentális és a szabados francia. 

Az üggyel a budai Központi Könyvvizsgáló Hivatal foglalkozott, amelynek először is meg 

kellett állapítania, milyen osztályba sorolhatók a fent felsorolt könyvek. A vizsgálat 
84 Zichy Zsigmond ,a Zichy család Adonyi ágának megalapítója 1802-ben halt meg. Császári és királyi kamarás 
volt. Felesége Raabenheimi gróf Raab Amália, ezek szerint német származású lehetett. Nagy Iván: 
Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Bp., 1988,12.kötet 482. 
85 MOL Htt. C60. 1798. F..39 1799. F.14 
86 Csak a sikeresen azonosított művek pontos bibliográfiai leírását közöljük. 
87 Anna Radcliffe Éléonore de Rosalba, ou Le Confessionnal des pénitens noirs. Traduit de l'anglais par Mary 
Gay. 1797. 
88 Les trois frères.\1S9 
89 (?)Louis Matthew Gregory: Le moine. Traduit par Morellet.1797 
90Antoine Fantin-Desodoards: Histoire de la République française. 1798 
91 Mary Wollstonecraft Godwin: Maria, ou le Malheur d'être femme, ouvrage posthume, imité de l'anglais. Paris, 
1798 
92 Tableau philosophique du règne de Louis XIV, ou Louis XIV jugé par un Français par M. de La Vallée... 
Strasbourg, 1791. 
93 Coissin: Almanach des prisons, ou Anecdotes sur le régime intérieur de la conciergerie, du Luxembourg etc., 
et sur différens prisonniers qui ont habité ces maisons sous la tyrannie de Robespierre, avec les chansons, 
couplets qui ont été faits. 1794 
94 Amélie ou les écarts de ma jeunesse ornée de gravures. Paris, 1798 
95 Quentin Craufurd: Histoire de la Bastille, avec un appendice contenant entr'autres choses une discussion sur 
le prisonnier au masque de fer. Traduit sur la 2ème édition de l'original anglois. 1798 
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eredményéről és a hivatal álláspontjáról ismét Riethaller Mátyás tájékoztatta a 

helytartótanácsot. Riethaller feljegyzését azzal kezdi, hogy Zichyné Raab Amália grófnő 

olyan könyvekért könyörög, s kéri Őfelsége bocsánatát, amelyek a legszigorúbban ki vannak 

tiltva Őfelsége örökös tartományaiból. Ezek a könyvek ugyanis tele vannak mocsokkal, 

bujasággal, vagy hemzsegnek a forradalmi, illetve jakobinus tanoktól. Az ilyen gyalázatos 

könyveket el kell kobozni, nehogy a mérget továbbterjesszék, és olvasásukkal szélesebb 

körben az elméket megmételyezzék. 

Riethaller tehát nagyon keményen foglalt állást a grófné ügyében, s szó sem esik a könyveit 

visszakövetelő személyéről, társadalmi rangjáról, se arról, hogy esetleg, mivel egyéni 

könyvbehozatalról van szó, nem pedig kereskedelembe kerülőről, mérlegelni lehetne a 

veszélyesség mértékét, úgy mint Forgách gróf esetében. Ennek talán egyrészt az volt az oka, 

hogy ezek a könyvek mind egy szálig a legszigorúbban tiltottak kategóriájába tartoztak, mert 

vagy libertinus-pornográf művek, vagy radikális politikai nézeteket hirdettek. Másfelől talán 

az sem mellékes, hogy egy nő kérvényezte a könyvek visszaszolgáltatását, még ha főrangú 

volt is, ráadásul minden különösebb indoklás nélkül. 

A grófné végül semmiféleképpen nem kaphatta vissza könyveit. Mindössze annyit 

kérvényezhetett, hogy ha nem akarja, hogy megsemmisítsék őket, akkor a bécsi Központi 

Könyvvizsgáló Hivatalból visszaküldetheti oda, ahonnan érkeztek. 

A külföldi könyveket érintő revízió egy másik különleges esete a hagyatékban fennmaradt 

könyvek átvizsgálása, amennyiben azok nyilvános árverésre kerültek. Sashegyi megemlíti azt 

az 1803-ban született császári rendeletet, amelyben előírják, hogy egy revizornak az árverésre 

bocsátandó könyveket át kell néznie és a tilosakat el kell koboznia96. Az elhunyt személy 

könyvhagyatékát a rendőrség vizsgálta át, s csak abban az esetben, ha tudós ember volt az 

örökös, lehetett az elkobzott könyvek visszaadásáért folyamodni. A császár állítólag saját 

családját sem kímélte, csak hogy jó példával járjon elöl. Maria-Ludovika császárné halála 

után, annak Ferdinánd trónörökösre hagyott könyvtárát a rendőrség átnézte, s a vizsgálat 

eredményeképpen szinte teljes egészében zár alá helyezte.97 Az uralkodónak evvel az 

intézkedéssel az volt a szándéka, hogy magánszemélyeknél a józsefi időkben felhalmozott 

külföldi könyveket valahogy kivonják a forgalomból. Érthető okoknál fogva azonban ennek 

az eljárásnak a főnemesség körén belül nem tudtak érvényt szerezni, nemhogy 

Magyarországon, de még Ausztriában sem. 

96 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 20. 
97 Hans Wagner: I.m. 38. 
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Habár az 1799-ben elhunyt Johann O'Reilly selmeci bányászbírósági ülnök hátrahagyott 

könyveinek ügye a fentebb ismertetett rendeletek előtti időből származik, mégis előrevetíti a 

későbbi, egyre nyomasztóbbá váló, állandóan beavatkozni szándékozó ellenőrzési 

gyakorlatot98. A Selmecbányái kamaragrófi, tehát bányakormányzói hivatal jelezte a 

helytartótanácsnak, hogy az elhunyt O'Reilly bányászbírósági ülnök könyvei nyilvános 

árverésre kerülnek, s egy 1792-ben kelt rendelkezés alapján el kell készíteniük az árverésre 

bocsájtandó művek jegyzékét99. A jegyzék sajnos elveszett, viszont az ügyet a továbbiakban a 

budai Központi Könyvvizsgáló Hivatal vette át, ahol ismét Riethaller Mátyás adta részletesen 

írásba véleményét a hozzá eljuttatott jegyzékről, s ebből a jelentésből az is kiderül, mely 

művekről is volt szó valójában. Riethaller komoly nehézségekbe ütközött a könyvek 

azonosítása és hivatalos megítélése közben. A felsorolt művek, mint látni fogjuk mind II. 

József idejéből származó kiadások, amelyekre vonatkozóan a budai főcenzor nem talált 

megfelelő utasítást, ezért nem tudta biztonsággal eldönteni mi a teendő a bírósági ülnök 

hátrahagyott könyveit illetően. Az 1792 előtt megjelent könyvek megítélésével kapcsolatos 

nehézségekre ez az újabb eset is rávilágít. Nem csoda, hogy alig néhány évvel később 1803-

ban - az ilyen, és ehhez hasonló esetek miatt is - elrendelték az 1791 előtt átengedett könyvek 

újracenzúrázását.100 

O'Reilly hagyatékában az első problémás mű Raynal abbé híres-hírhedt Histoire 

philosophique et politique des établissements et du commerce című munkájának német 

nyelvű kiadása volt, amelyet sem a tiltott, sem az engedélyezett könyvek jegyzékében nem 

talált meg a revizor. Vissza kellett tehát mennie egészen 1781-ig, II. József egyik 

rendelkezéséig, aki az eredeti francia nyelvű munkának sem árverésre bocsátását, sem bolti 

árusítását, sem kinyomtatott katalógusba való felvételét nem engedélyezte, viszont a rendelet 

szerint, ha magánszemély saját célra akarta behozni az országba, akkor a határon nem 

kobozhatták el, hanem szemet kellett hunyni felette. A következő problémás eset Voltaire 

műveinek megítélése volt, mert két uralkodói döntés létezett egyszerre: az egyik 1789-

augusztusában betiltotta a Woltairs Werke aus dem französischen ins deutsche übersetzt nach 

der Berliener Ausgabe című berlini kiadást. A második hivatkozást Riethaller egy 1781. 

november 26-i rendelkezésben találta meg, amelyben a francia eredeti, a Collection compléte 

des oeuvres de Mr. Voltaire volt betiltva Riethallernek az volt a problémája, hogy a Versuch 

einer Allgemeine Geschichte der Herrn Voltairs sehol sincs külön megemlítve, nem tudni 

98 MOLHtt. C60. 1799. F.31,1800. F.9. 
99 Nem sikerült kideríteni melyik rendeletre utalnak. 
100 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 31. 
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vajon tiltott, engedélyezett, vagy „erga schedam" jelölésű, azaz megbízható emberek számára 

engedélyezett műről van-e szó. Rousseau Emil oder die Erziehung című műve az 1798 júliusi 

jegyzék alapján tiltott munka, csakúgy mint a Glaubens-Bekenntnis J.J. Rousseaus. 0 ' Reilly 

hagyatékában feltételezhetően Rousseau összes műve benne volt, mert Riethaller ezt követően 

megállapítja: a revizori hivatal nem vitatja, hogy Rousseau összes művét (30 kötet) nem lehet 

tiltottnak tekinteni, ezért meg kellene határozni, melyek tartozzanak a „toleratur", melyek az 

„erga schedam" kategóriába. A bányászbíróság feladata az lenne, hogy pontosítsa, melyek 

találhatók az egyes kötetekben. Ugyanakkor aligha akad majd olyan ember, aki hajlandó lesz 

a hitelezőktől a hiányos sorozatot megvenni, amennyiben a tiltott köteteket a revizori hivatal 

lefoglalja. Helvétius művei közül, írja a főcenzor, egy 1785-ös jegyzék alapján a német 

fordításban megjelenő HerrnJ.C. H. Helvétius hinterlassenes Werk von Menschen und dessen 

geister Kraeften biztosan tiltott volt, de mivel a hagyatékban található Helvétius művek nem 

lettek pontosítva, nem tud a hivatal választ adni arra, milyen a besorolásuk. Az Erlauterung 

der Freymauerei aus dem Englischen der Brúder Preston egy 1796-os jegyzék alapján tiltott 

munka. A Die Paebstin Johanna című könyvről Riethallernek semmit nem sikerült kideríteni, 

mígnem egy 1785-ös összeírásban bukkant rá. A mű teljes címe: Die Paebstin Johanna 

romantisch behandelt von Fr. A. von Pad.ua Biblithecar der kapuziner Kloster zu St. Vinzenz, 

Leipzig 1783.m Állásfoglalása szerint amennyiben ez azonos az ülnök jegyzékében 

szereplővel, akkor a tiltottak közé soroltatik. Két vallásos témájú, egyébként szintén tiltott 

munka után az utolsó, szerző szerint is megnevezett könyv az Oeuvres philosophiques de Mr. 

de la Mettrie, amelyik, mint Riethaller megállapítja szintén az 1785-ös jegyzékben szerepel, 

tehát tiltott. 

O'Reilly bányászbírósági ülnök még valószínűleg életében eladósodott, és könyvhagyatéka 

fedezte volna egy részét a vissza nem fizetett kölcsönöknek. A hitelezők azonban evvel a 

cenzori beavatkozással nagyon rosszul jártak, mert Riethaller a jelentés végén szkeptikusan 

jegyzi meg: a felsorolt könyvek eladásával aligha fogják magukat kártalanítani a hitelezők, 

közülük mindössze három bocsátható engedéllyel árverésre, a többihez, mivel megítélésük 

bizonytalan, további vizsgálódás szükséges. 

O'Reilly könyvhagyatékának ügye, már csak az irat kimerítő részletessége miatt is nagyon 

érdekes és élvezetes olvasmány, amely ha mégoly töredékes információkat szolgáltat is, nem 

csupán a ferenci cenzúra magyarországi működésére, vagy egy felvidéki bányaváros vezető 

rétegéhez tartozó olvasó könyvgyűjteményére hívja fel a figyelmet, hanem az ebből az 

101 A Bibliotheca Germanorum Erotica et Curiosa ennek a műnek megszámlálhatatlan kiadását és változatát hat 
oldalon keresztül ismerteti. 
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időszakból származó egyéb cenzúrairatokkal összevetve fontos és új következtetések 

levonására is lehetőséget ad. 

Végigtekintve az I. Ferenc uralkodásának idején keletkezett iratokon az derül ki, hogy a 

forgalomban lévő gyanús külföldi, köztük nagyszámban francia könyvek leggyakrabban II. 

József idejéből származnak. A tiltott könyvek jegyzékei viszont csak az 1791 után megjelent 

művekről tájékoztatták a revizori hivatalokat. A revizorok számára, mint láttuk ez igen 

zavarba ejtő lehetett, mert az 1803-ban létrehozott recenzúráló bizottság felállításáig gyakran 

a teljes tájékozatlanság nehezítette a döntések meghozatalát, amely persze leginkább a bécsi 

kormányzatot bosszantotta. A bécsi kormányzat mindig elégedetlen volt a magyar cenzúrával 

- állapítja meg Sashegyi, és különösen a húszas évektől kezdve váltak mind erősebbekké a 

törekvések a hazai cenzúraszervezet megreformálására.102 A fentiekből arra is következtetni 

lehet, hogy a kilencvenes években javarészt a tíz-húsz évvel, sőt a még korábban megjelent 

könyvek voltak forgalomban, ami érthető, hiszen II. József uralkodása idején minden 

kereskedő tekintélyes könyvkészletet halmozhatott fel, és ezzel a készlettel kereskedett 

később is. A szigorításokat követően már csak nagy kockázat árán tudták beszerezni a 

legfrissebben megjelent munkákat. Jelek szerint a kilencvenes évek közepétől a lépést már 

nem lehetett tartani a külföldi irodalommal. Új, üldözött műveket csak titkos csatornákon 

keresztül, és sok pénzért tudtak a kiváltságos helyzetben lévők beszerezni. Zichyné Raab 

Amália kivételesnek tekinthető esete arra példa, hogy az olvasóknak mely rétege jutott 

(elvben) hozzá a frissen megjelenő, népszerűségre számot tartó munkákhoz. O'Reilly 

bányászbírósági ülnök francia könyvgyűjteménye egy kiemelkedően fejlett régiónak, a 

felvidéki bányavárosok társadalmi elitjének könyvkultúrájára hívja fel a figyelmet, illetve 

támasztja alá a már meglévő kutatási eredményeket103. 

A cenzúrahivatalí akták megismételt áttekintésével célunk elsősorban az volt, hogy felhívjuk 

a figyelmet, milyen sok, eddig figyelemre nem méltatott adatot rejtenek még magukban ezek 

a levéltári források. Ugyanakkor tisztában vagyunk avval is, hogy óvatosnak kell lenni az 

általánosításokkal, a túlságosan messzemenő következtetésekkel, és még további kutatások 

szükségesek ahhoz, hogy meg lehessen határozni mely tiltott francia könyvek iránt 

mutatkozott szélesebb körben érdeklődés. A francia irodalom elteijedtségének felbecsülésénél 

figyelembe kell venni a német fordításban, vagy német átdolgozásban elterjedt műveket is, 

ami sokat változtathat a francia könyvek ismertségének arányain. Ezt leginkább a két 

102 Sashegyi O.: Német felvilágosodás. 22. 
103 Viliam CiCaj: Bányavárosi könyvkultúra aXVI-XVIII. században. Szeged, 1993 
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olvasókörben megjelenő könyvállomány összetétele bizonyította. Az a sziszifuszinak 

mondható küzdelem, amit a hatóságok vívtak a gyanús művek felderítéséért és a tiltott 

könyvek korpuszának meghatározásáért, lényegében magával az illegálisan terjesztett művek 

létét és továbbélését garantáló „próteuszi" természetükkel magyarázható. A művek címének 

gyakori változása, az újabb és újabb, rendszerint fiktív nyomdahelyű kiadások, a fordításban 

megjelenő könyveknek az eredetitől eltérő további módosulása átláthatatlan helyzetet 

teremtett. Ez pedig nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy mind kevésbé mérlegeljék, és 

mind inkább a legkisebb gyanú esetén is azonnal eltiltsák a feltételezhetően veszélyes francia 

kiadványokat. 
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2. A francia könyvek a magyarországi könyvkereskedelemben 

A 18. század második felében Nyugat-Európában végbemenő robbanásszerű fejlődés a könyv 

és olvasási kultúra terén a század utolsó harmadára, ha kisebb mértékben is, de a közép-

európai országokat is elérte. Magyarországon is jelentősen megnövekedett a világi tárgyú 

munkák száma, megjelentek a magyar nyelvű sajtó első termékei, megélénkült az irodalmi 

élet, nagy lendületet vett a könyvkiadás és a könyvkereskedelem. A hatvanas-hetvenes 

években meginduló szellemi pezsgés Magyarországra csábított számos külföldi, főként német 

könyvkereskedőt, akik kedvező üzleti lehetőségekben reménykedtek. Az önálló 

könyvkereskedelemmel rendelkező felvidéki és erdélyi városokon kívül, az egyre inkább 

fővárossá váló Pest-Buda könyvkultúrája mutat figyelemre méltó eredményeket104. 

A magyarországi könyvkultúrát is befolyásoló szellemi fellendülést összesen kb. húsz évre, az 

1770-1790-es évekre tehetjük, ezt követően a már ismertetett cenzúraintézkedések 

szigorodásával fokozatos visszaesés következett be. A könyvkereskedők vállalkozásaikhoz 

fűzött reményeit is egyre inkább megtépázta a mind nehezebb feltételeket támasztó hatalom, 

nem beszélve a magyar olvasóközönség fejletlenségéről. 

A cenzúrahivatali aktákból megismertük néhány olyan magyarországi könyvkereskedő nevét, 

akik a szűkülő lehetőségek ellenére, nagy kockázatot vállalva tovább foglakoztak a tiltott 

külföldi könyvek forgalmazásával. Ezt a következtetésünket más korabeli források is 

alátámasztják, mint például a magyar jakobinus összeesküvés publikált iratai, vagy az 

elsőként részletesen Eckhardt Sándor által ismertetett „Hungarica aus der Privatbibliothek 

Seiner Majestät des Kaisers Franz I." című iratgyűjtemény kémjelentései105. 

Minden próbálkozás dacára, az 1790-es évek második felére, a legjelentősebb pesti 

kereskedők közül többen is, mint például Strohmayer, Lindauer és Pauer csődbe mentek106. 

A magyarországi francia könyvek kereskedelmének e rövid ideig intenzív, de annál 

jelentősebb időszakát nem a már kommentált források elismétlésével és összesítésével 

kívánjuk bemutatni, noha ez sem lenne haszontalan munka, hiszen ilyen jellegű összegzés 

még nem készült a különböző tárgyú tanulmányok felhasználásával. 

Magyarországon a francia könyvek iránti érdeklődés az 1770-es évek második felétől nőtt 

meg, és ez egybeesik a francia könyvek mindvégig legjelentősebb magyarországi 

104 Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Budapest, 1997, 91. 
105 Eckhardt ezeket az iratokat a Francia forradalom eszméi Magyarországon című könyvében idézi bőségesen. 
Sok könyvkereskedővel szemben végrehajott könyvelkobzási esetet idéz Benda Kálmán: A magyar jakobinus 
mozgalom iratai I. Bp. 1957. 
106 Vö. Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. Bp., 1930. 
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terjesztőjének Johann-Michael Weingandnak üzletnyitásával107. Weingand ugyan nem kezdett 

rögtön francia könyvekkel foglakozni, de a fokozott érdeklődés az új francia könyvtermés 

iránt már benne volt a levegőben. Hans Wagner az egész Habsburg-birodalmat vizsgálva a 

francia művelődés hatásának csúcspontját kissé korábbra, az 1750-1770-es évekre teszi108. Ez 

nagyjából egybeesik Mária Terézia uralkodásával, és a politikai helyzet fokozatos 

változásával. Bécsben egyébként már az 1730-as évektől kezdve lehetett francia könyveket 

vásárolni, egy Briffaut nevű kereskedőtől.109 Mária Terézia idején Trattner látta el az 

érdeklődőket az engedélyezett francia könyvekkel110. Magyarországról is főként Bécsen 

keresztül szerezték be a francia könyveket mindaddig, amíg lehetővé nem vált magyar 

kereskedő közvetítését is igénybe venni. Ezt a folyamatot jól illusztrálja Ráday Gedeon 

beszerzési gyakorlata, aki 1774-től például a pozsonyi Anton Lőwe kereskedőnél rendelte 

meg a francia kiadványokat111. Ráday szinte kizárólag francia szépirodalmat vásárolt 

Löwétől. Ezzel kapcsolatban Segesváry Viktor a következőt jegyzi meg: „Ez a tény nemcsak 

a gyűjtő franciás érdeklődését mutatja, hanem Lőwe szélesebb beszerzői körére is utal, hiszen 

e műveket külföldi vásárokon, elsősorban Lipcsében, talán közvetlenül francia kereskedőktől, 

vagy nagyobb német cégektől szerezte meg"112. 

Hazai könyvkereskedelmünk fejlődését jelzi, hogy Pest mellett, sőt a francia könyvek 

tekintetében talán megelőzve azt, Pozsonyban is működött ilyen kapcsolatrendszerrel 

rendelkező kereskedő. Ráday 1783-ig állt kapcsolatban Lőwével, de ekkorra már a Pesten, 

Weingand és Köpff kereskedésében vásárolt könyveinek mennyisége messze felülmúlta a 

Pozsonyban beszerzett munkákat113. Weingandék a 80-as évek elején Pest legnagyobb 

könyvárusai voltak, széles külföldi összeköttetésekkel rendelkeztek, és éppen úgy szolgálatára 

tudtak már lenni a fejlett ízlésű megrendelőnek, mint a bécsi nagy cégek114. 

A Weingand és Köpff cég működésének fokozatos bővülése, ami nem kis mértékben 

magyarázható II. József új, szabadabb szellemű, a könyvkereskedők érdekeit szem előtt tartó 

intézkedéseivel azt eredményezte, hogy megteremtődött a francia könyvek beszerzésének 

107 Ami 1770-ben történt. Ld. Gárdonyi Albert: „Régi pesti könyvkereskedők. II. Weingand és Köpff." Magyar 
Könyvszemle 1926. 291. 
108 Hans Wagner: „Der Höhepunkt des französischen Kultureinflusses in Österreich in der zweiten hälften des 
18. Jahrhunderts". In: Österreich in Geschichte und Literatur. 1961. 509. 
109 Müller Gyula: A bécsi francia irodalmi kultúra a 18. században. Bp., 1930,16. Norbert Bachleitner- Franz 
M. Eybl-Ernst Fischer: Geschichte des Buchhandels in Österreich. Wiesbaden, 2000, 131. 
110 Müller: I.m. 51-52. 
111 Segesváry Viktor: A Ráday könyvtár 18. századi története. Budapest, 1992, 85-89. 
Disszertációnk harmadik fejezetében Csáky István gróf könyvbeszerzéseinél is szóba fog kerülni Löwe. 
112 Segesváry V.: I.m. 88. 
1131.m. 91. 
114 Természetesen Ráday esetében Pest közelsége is befolyásolta azt, hogy Weingandék lettek fő szállítói. 
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színvonalas és kiegyensúlyozott lehetősége. Ennek persze előfeltétele volt az érdeklődés 

növekedése a francia munkák iránt, és a tiltó listán szereplő külföldi könyvek kedvezőbb 

elbírálása, ami 1784-ben következett be. 

Összegezve tehát, a francia könyv piaca fokozatosan fejlődött és vált egyre jelentékenyebbé a 

Habsburg-birodalomban, de a magyar olvasók szempontjából leghatékonyabban akkor kezdett 

el működni, amikor már Magyarországon is több helyen lehetett hozzájutni a 

könyvúj donságokhoz. 

A hazai könyvkereskedelemben betöltött szerepéből kiindulva, témánk szempontjából a 

Weingand és Köpff kereskedőpáros működését tarjuk a legfontosabbnak. Ezért az 

alábbiakban, a tiltott francia irodalom jelenlétét és elterjedését kutatva az ő tevékenységüket 

fogjuk alaposabban tanulmányozni. A cég működésének első kb. tíz évét érintő, fennmaradt 

levéltári iratok ritka forrásul szolgálnak a téma tanulmányozásához. A kereskedőpáros 

szétválását követő új üzletalapítások dokumentumai pedig további, egyedülálló ismereteket 

közölnek a korabeli olvasók érdeklődéséről. 

A bajor származású Johann Michael Weingand 1770-ben vette meg Mauss Gellért, Pest első 

hivatásos könyvkereskedőjének üzleti jogosítványát115. 1774-ben társult hozzá Köpff, és 

ebből az évből maradt fenn első katalógusuk is. Ebben arról nyilatkoztak, hogy a 

felvilágosodott ízlés kedvelői elismeréssel fogadták üzletük nagy választékát116. Az 1770— 

1784 között kiadott katalógusukból kitűnik, hogy a domináns egyházi irodalom egyre inkább 

háttérbe szorult, olyannyira, hogy 1779-ben már ketté is osztották a jegyzéket: a teológiai 

könyvekről külön katalógust adtak ki a papságnak, egy másikat pedig a többi vásárlónak.117 

A katalógusokból azt is megtudhatjuk, hogy a vállalkozás gyorsan fejlődött, mert 1778-ban 

Budán, majd 1784-ben már Kassán is működtettek fióküzletet. 

A tiltott könyvek jegyzékeit megismerve kíváncsiak voltunk arra, hogy Weingandék, akik 

először 1781-ben jelentettek meg önálló jegyzéket a náluk megvásárolható illetve 

megrendelhető francia, angol, olasz stb., könyvekről, milyen típusú francia kiadványokkal 

kereskedtek, és vajon találunk-e náluk tiltottakat is118. A katalógus, amely nem sokkal II. 

József trónralépte, és valószínűleg az új cenzúrarendelet megjelenése után került 

1 1 5 Gárdonyi Albert: I.m. 290. Pavercsik Ilona: „Johann Gerhard Mauss és a pesti könyvkereskedelem a 18. 
század közepén." Magyar Könyvszemle 1990. 1-2. sz. 14-31. 
116 Pavercsik Ilona, „A "megvilágosodott" írók munkái a pesti könyvkereskedelemben", in: Folytonosság vagy 

fordulat. Debrecen, 1996,82. 
117 Uo. 
118 Catalogue des livres français, anglais, italiens qui se trouve en vente chez Jean-Michel Weingand à Pest et à 
Ofen, 1781 
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kinyomtatásra, a francia felvilágosodás Mária Terézia idejében tiltott irodalmából számtalan 

szabados munkát is felsorol, de többségük még annak szelídebb változatához tartozik119. 

A libertinus irodalomból csak Crébillon fils és Dorat nevét említjük. Ezenkívül számtalan 

emlékirat is megtalálható benne, mint Ninon de Lenclos-é vagy Sully-é, valamint a 

levélregény minden változata, mese és anekdotagyűjtemények, mint a Mille et une Nuits két 

különböző válogatásban is, és még sorolni lehetne a több tucat 1740 és 1780 között megjelent, 

és évtizedeken át eltiltott „erkölcstelen"-nek ítélt alkotást, amelyeket 1781-ben még nem 

engedélyeztek. Hogy ez a katalógus megjelenhetett, az összefüggésbe hozható a változásokkal 
170 

és a hazai szervek már emlegetett, feltételezhető bizonytalanságával is . 

Köpff 1785-ben meghalt, ezt követően özvegye és Weingand között lezajlott a könyvanyag, 

valamint a követelések és a tartozások felosztása, ami 1786-ban fejeződött be.121 Weingand 

átköltözött Pesten egy másik boltba, Köpffné maradt a régiben. Köpffné üzletét egy darabig 

Fingerhuth Adolf vezette Georg Köpff Witwe und Companie néven. Ugyancsak Köpffné 

javára estek a kassai és budai fióküzletek. 1788-ban Strohmayer Ignác vette át Köpffné pesti, 

budai és kassai üzletét is, de már 1791-ben anyagi gondjai támadtak, majd 1793-ban meghalt. 

Ekkor csődper indult ellene. Weingand további pályafutása nem volt ilyen hányatott, igaz ő 

sem bírta olyan arányokban folytatni a kereskedést, amint megkezdte. 1790-ben még Pesten 

és Budán, de 1800-ban már csak Pesten volt üzlete. Ekkor adta át a stafétabotot 

munkatársának Eggenberger Józsefnek, aki még hosszú ideig működtette üzletét. Dióhéjban 

így összegezhető a kereskedőpáros működésének története, amit azért szükséges ismerni, mert 

a fennmaradt levéltári hagyaték éppen ennek a halálesetet követő szétválásnak 

„köszönhetően" jött létre. A Budapest Főváros Levéltárában őrzött Weingand és Köpff 

kereskedésre vonatkozó levéltári iratok csak részleges ismeretekkel szolgálnak a cég 

történetéről, ezek ugyanis jórészt a cégtárs halála miatt bekövetkezett osztozkodást érintik122. 

Gárdonyi Albert korábbi forrásismertetéséhez képest Pavercsik Ilona a levéltári hagyatékot 

felhasználó tanulmányában arra törekedett, hogy felhívja a figyelmet a könyvvásárlók 

korabeli érdeklődésére, különös tekintettel a felvilágosodás irodalmának fogadtatására. Mi 

magunk azzal a szándékkal tekintettünk bele ugyanezekbe az iratokba, hogy még többet 

tudjunk meg belőlük a francia könyvek vevőköréről, és érdeklődésük irányáról. De ez a 

119 József új alapelvei 1781 februárjában jelentek meg. Hans Wagner: Zensur in der Habsburger Monarchie. 32. 
120 Az új engedélyezett és tiltott könyvek listája csak 1784-re készült el. 
121 A rövid történeti összefoglaláshoz Gárdonyi Albert idézett tanulmányát használtuk fel: MKszle. 1926. 290-
308. 
122 Budapest Főváros Levéltára. Pesti tanácsi iratok. Intimata a.m. 272. mellékletek. A levéltári fond tartalmát 
részben ismerteti Gárdonyi Albert: Lm. 291-302., és Pavercsik Ilona: I.m. 81-86. 
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sokféle üzleti könyvből és levelezésből álló anyag egy egészen önálló dolgozat kiindulási 

pontjául is szolgálhatna. 

Az első érdekesség az 1773-1780 között készült hibás, kicserélendő könyvekről szóló 

jegyzék123. Ebben a cím szerint említett művek mellett azt is feljegyezték, hogy melyik 

kiadásról van szó, a könyvet ki vette meg, és az illető hol lakik. A mintegy 130 nevet 

tartalmazó lista a vevőkör szempontjából is hallatlanul izgalmas, de minket elsősorban az 

érdekelt, hogy mennyi és milyen jellegű francia mű bukkan fel benne. Ebben az időszakban 

alig néhányat találtunk, főként Bayle, Raynal, Rousseau, Voltaire könyveit124. Érdekességük, 

hogy mind újonnan megjelent művek, tehát az 1770-es évek utáni kiadások, és olyan 

főuraktól jöttek vissza, mint Orczy Lőrinc vagy Hadik gróf. Az a tény, hogy a könyvek fele 

egyházi témájú, és a francia művek még gyér számban fordulnak elő, jelzi a vásárlók 

hagyományos érdeklődését, és összefüggésbe hozható a Mária Terézia idején érvényesülő 

cenzúra szigorúságával is. A változás a magyar vásárlók körében ezután következett be, 

nemcsak mennyiségileg, hanem a könyvek műfaji összetételét tekintve is. 

A másik Weingand és Köpff közös vállalkozására vonatkozó irat a fennmaradt tartozások és 

követelések jegyzéke. A 704, kétharmad részt vidéki vásárló nevét rögzítő lista, amely az 

adósok feléről, vagyis a Köpffnének tartozókról dátum és könyvcím szerinti kimutatást is 

közöl, valamelyest a korabeli vásárlóközönség sajátosságait is tükrözi125. Leginkább főúri 

származásúak tartozásában találkozunk francia könyvekkel. A németül megjelent francia 

szerzőket nem számítva, francia nyelven olvasta Voltaire-t Szapáry Péter gróf, ráadásul a 15 

és a 30 kötetes összkiadását is megrendelte. Aspremont gróf szintén Voltaire összes művének 

kiadásáért nem fizetett évekig. Érdekességképpen említenénk meg a Csákyak kapcsán is 

szóba kerülő Sztárayak közül, a katonai pályára lépő Sztáray Antal táborszernagyot, Mihály 

testvérét126. Ő is vásárolt francia könyveket Weingandéktól 1782-ben és 1783-ban. A 

meglehetősen pontatlan címleírásokból csak következtetni lehet, de útleírást és többféle 
177 

katonazenével kapcsolatos francia műveket, illetve partitúrát sorol fel a jegyzék. Jelentős 

érdeklődést mutatott a francia irodalom iránt báró Mednyánszky Ferenc budai titkár, aki az 

Enciklopédia mellett Millot-t, Rousseau-t, Voltaire-t, de Helvétius műveit, Ange Goudar 

Espion chinois című könyvét és Voltaire La Pucelle d'Orleans című munkáját is megvette 

123 BFL. Pesti tanácsi iratok. Intimata a.m. 272. 5.melléklet. 
124 Ezeket Pavercsik Ilona részletesebben közli: I.m. 83. 
125 Lm. 84. 
126 Sztáray Mihály könyvgyűjtöről és gyűjteményéről a Csákyakról szóló III. fejezetben külön is lesz szó. 
127Testvére, Sztáray Mihály is élénken érdeklődött a zene iránt. Zeneszerzőként figyelemreméltó volt a 
munkássága, mint azt méltatója Petneki Anna megállapítja. Petneki Anna: Mihály Sztáray, ein ungarischer 
Komponist. Bp., 1977 
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1784-ben128. A tekintélyes mennyiségű, a francia mellett német, olasz és latin nyelvű 

kifizetetlen könyveket Mednyánszky 1784-1786 között vásárolta.129 Francia érdeklődését 

elsősorban filozófiai és történelmi tárgyú munkák határozták meg, és nagy arányú 

vásárlásaiból könyvtárnyi gyűjtemény meglétére is gyanakodhatunk. A Weingand 

hagyatéknak éppen ez az egyik legfontosabb újdonsága: segítségével a francia könyvek 

feltételezett főúri gyűjtőinek körét lehet tágítani, és további kutatásokkal eldönteni, hogy a 

feltételezések helytállóak-e. Itt ugyanis olyan nevek is felbukkannak, amelyekkel más 

könyvtártörténeti feldolgozásban még nem találkoztunk. 

Az osztozkodás utáni időkből több értékes üzleti könyv is rendelkezésünkre áll, a Köpffiié 

üzletét hosszabb ideig vezető Strohmayer Ignác 1793-as csődeljárása miatt130: a pesti és 

kassai üzlet megrendelőkönyve az 1786-1789 közötti időszakból, valamint a két üzlet 

pénztári naplója lényegében ugyanezekből az évekből. A megrendelőkönyvek a külföldi 

könyvkereskedéseknek eljuttatott részletes könyvrendeléseket tartalmazzák, a megrendelő 

nevével, címével, a kötetek számával, esetenként a kiadás évét és helyét is pontosítva. A 

pénztári naplóban a napi eladások szerepelnek, olykor a vevő nevével. Az üzleti könyvekben 

rejlő hatalmas információmennyiséget elemezve az alábbi következtetéseket vontuk le. 

A pénztári naplók és a megrendelő könyvek időbeli egybeesése lehetővé teszi párhuzamos 

vizsgálatukat. Nem lefedik, hanem kiegészítik egymást. Vannak azonban köztük jelentős 

egybeesések, így egy-egy könyv sorsát akár nyomon is követhetjük. Mindkét forrástípus 

töredékes, körültekintően kell tehát bánni velük, már csak az üzleti munka folyamatában 

betöltött szerepük miatt is, amit tisztázni kell. A pénztári naplók nem az összes eladást 

rögzítették, hanem csak azokat, amiket azonnal kifizettek az üzletben, hiszen tudjuk, hogy 

milyen sokan vásároltak hitelbe úgy, hogy akár több évre visszamenőleg is tartoztak hatalmas 

összegekkel. A hitelbe vásárolt könyvek nem szerepelnek a pénztári naplókban. Bizonyos 

könyveket több példányban történt megrendelésük után rögtön az üzletben el is adtak. A pesti 

kereskedésben például Louis-Sebastien Mercier németre fordított Jahre 2440 című könyvéből 

1787-ben 12 darabot rendeltek meg, amiből még ugyanaz év nyarán ötöt adtak el131. Tissot 

svájci orvos franciából németre fordított és tiltott munkájából, a Von der Onanie 1787-ben 

megrendelt három példányából, kettőt a pesti üzletben adtak el két egymást követő napon. Ez 

128 A jegyzékben a La Pucelle mellett álló megjegyzésből arra következtetünk, hogy ezt a kötetet a tulajdonos 
valamiért visszaadta. 
129 510 Rénusi Forint volt a tartozása, ezzel ő volt a legnagyobb adósa Köpffhének. 
130 

Nem tudni pontosan mikor kezdett el az özvegynek dolgozni, mert hivatalosan csak 1788-ban vette át a pesti 
boltot, de már korábban is alkalmazásában állhatott. Gárdonyi A.: I.m. 301. 
131 Hasonló példa Helvétius egyik könyve, amelyikből 1787-ben 12 darabot rendeltek a müncheni Strobeltöl, 
ebből az üzletben kettőt adtak el. 
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utóbbi példa mutatja, hogy tiltott könyveket is felvettek a megrendelő könyvbe, és nem 

okozott gondot, hogy a pénztári naplóba beírják az eladást követően. 

Összehasonlító vizsgálat alá lehet venni a pesti és a kassai üzletet a forgalom, az érdeklődési 

kör, valamint a vevők szempontjából. 

A pesti pénztári napló eladásai elütnek a kassaiétól. Ha az előbbi alapján készítünk 

népszerűségi listát az eladott francia könyvekből az üzlet kevesebb, mint másfél éves 

forgalma alapján, a következő eredményre jutunk: első helyen Voltaire különböző munkái (8 

említés), második helyen d'Holbach System der Natúr című műve (6 említés időben 

szétszórva), harmadik helyen Mercier Jahre 2440 (5db), negyedik helyen az Almanach de la 

cour (2db) és az Almanach des dames (egy napon: 2-2db eladva), ötödik helyen pedig 3 

Dictionnaire du voyageur és 3 Tissot mű (1 Curiose Buch és 2 Von der Onanie) áll. 

Szépirodalomból csupán egy-egy könyvet vettek, így Marmontel műveit vagy Rousseau 

Nouvelle Héloise című regényét. Egy alkalommal pedig, valószínűleg ugyanaz a személy 

vásárolta meg Richardsontól a Pamela-X, a Clarísse Harlowe-X, az Histoire de Grandisson 

című regényt Prévost fordításában, és Mercier-től a Tableau de Paris-X. 

A kassai pénztári napló lényegesen kevesebb könyvet tartalmaz. Ez nem meglepő, hiszen csak 

egy fióküzlet volt, ugyanakkor egészen más típusú és sokkal izgalmasabb könyveket árusított. 

Itt inkább a szépirodalom volt népszerű, sőt, kétszer is előfordul egy tiltott, pornográf regény, 

a Lindamire, ou l'optimisme dans les pays chauds. Ezzel a művel már a cenzúrahivatali 

aktákban is találkoztunk, úgy látszik, hogy Magyarországon meglehetősen népszerű könyv 

volt132. A gáláns irodalmat Montesquieu Temple de Gnide című kötete és a Les entretiens du 

Palais Royal képviseli. Szerepel még Mirabeau, Voltaire, Richardson (Pamela) és Rousseau 

(Les confessions) neve.133 

A kassai napló másik különlegessége, hogy a számláikat menet közben rendező vásárlók 

nevét és a befizetett összeget is feltüntették. Az így összeállítható névsor tanulságos: olyan 

többségükben főrangú személyek nevéből áll, akiknek francia orientációja már más 

forrásokból ismert, ráadásul több szálon is kötődtek egymáshoz: gróf Sztáray Mihály, gróf 

Viczay (valószínűleg azonos a hédervári könyvtár gyűjtőjével), Spielenberg Pál pesti ügyvéd, 

szabadkőműves, az Ephemerides Politico-Literarie című lap szerkesztője, Csáky János és 

132 1794-ben a zágrábi Miiller kereskedőnél lefoglalt könyvek között. Strohmayer pénztári naplójából nem derül 
ki, milyen nyelven rendelték meg. 
133 Ezt a „divatosabb" tendenciát a pesti megrendelökönyv is megerősíti, mert előfordult, hogy egyes 
megrendelések mellé Kassa nevét írták. Ezek között olyan müvek szerepelnek, mint Báron von Pöllnitz La saxe 
galante-]a, vagy egy Mémoires secrets című könyv stb. 
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egy másik Csáky gróf, valamint a homonnai kastély felének tulajdonosa, Van der Nath 

gróf134. 

A megrendelő könyvek eligazítanak bennünket a francia könyv európai piacának német 

nyelvterületen található bázisairól is135. A megrendelések célpontja Bécsben Graeffer több 

tucat könyvvel, Kurczbek (Tissot, Voltaire) és Gay, mint a strassbourgi Jean et Frédéric Gay 

cég fióküzlete. A második helyen Lipcse: Wendler (Tissot), Haugs Witwe (Bayle, 

Richardson, d'Holbach), Weidmanns Érben, Jacobaer. A harmadik helyen Berlin: Heinsius 

(Lindamire), Mylius (angol könyvek + Helvetius), és Riedel (a Lindamire kiadója), majd 

egyéb német városok következnek, mint Nürnbergben Gratenauer (Mirabeau, Marmontel, 

Helvetius), Schlesinben Siegert és Frankfurtban Brunner. 

Végül röviden szólni kell azokról a könyvvásárlókról is, akiknek megrendelései név szerint 

szerepelnek a megrendelő könyvben. Mivel ezeket már részben Gárdonyi Albert és Pavercsik 

Ilona ismertette, nem szándékozunk részletesebben kitérni rájuk. Ha kiválogatjuk a francia 

nyelvű könyveket megrendelő vásárlókat az 1786-1789-es időszakban, akkor több visszatérő 

névvel is találkozunk: a Voltaire-fordító fia ifj. Szilágyi Sámuel Nagyváradról136, Ragályi 

Sámuel József a borsodi alispán fia Miskolcról137, Keglevich Görgy gróf138, Belnay139, aki 

Voltaire-t németül, Rousseau Pensées morales, politiques...című kötetét franciául rendelte 

meg, az egyik Prónay báró, Pál vagy Mihály, aki korábban Weingandék közös üzletének 

tartozott, Asperger szemináriumi vicerektor140 vallási könyvekkel, Mednyánszky Ferenc141, és 

a már szintén említett Van der Nath gróf142. Végül megjegyeznénk, hogy e néhány évben 

Csáky István gróf volt az egyik leggyakoribb vásárlója Köpffné utódának, Strohmayernek, de 

nem francia, hanem különféle német könyvek megrendelőjeként143. 

A felsorolt nevek részben újak, részben megegyeznek a korábbi tartozásaik miatt 

nyilvántartott személyek nevével. Ez utóbbiak francia könyvgyűjtését igazolják a 

134 A Van der Nath család Csáky István gróf rokonsága, a Csákyakról szóló fejezetben róluk is lesz szó. Van der 
Nath gróf egyébként gyermekújságokra fizetett elő 1787-ben, egy havi és egy hetilapra. A megrendelökönyvben 
pedig 1788 vagy 89-ben négy francia könyvet rendelt: nyelvtant, erkölcstant, és földrajzi témájú tankönyvjellegű 
kiadványokat, valószínűleg szintén gyermekeinek. 
133 Bizonyos könyveket több kereskedőnél is megrendeltek. Ragályi Sámuel József könyveit például Gay-nél, az 
Academische Bucchandlung in Strasburg-nál valamint, Haug-nál is. 
136 L'an 2440. 2. partie., Mémoire pour servir à l'histoire de Brandenbourg., Anecdotes vénétiennes ou les 
mémoires du comte de Bonneval., Oeuvres de Sans Souci. 
137 Prévost: Mémoires et aventures d'un homme de qualité, d'Holbach Le système de la nature, Oeuvres de 
Montesquieu, Locke: Le christiansime raisonnable, Dictionnaire portatif de Voltaire. 
138 Lettres historiques et galantes de Mme du Noyer. Londres, 1757, L'an 2440 2. parties 
139 Valószínűleg azonos Belnay György Alajos (1765-1809) nyomdatulajdonossal, a pozsonyi akadémia 
jogtanárával. Kosáry D: Művelődés aXVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996, 354. 
140 Traité parfaite du pouvoir de l'esprit., Le parfait ecclésiastique., Bossuet: Exposition de la doctrine. 
141 Egy müvet rendelt, az egyelőre ismeretlen Le sopha de Rosette címűt. 
142 Restif de la Bretonne La Pariseide című művét rendelte meg a pedagógiai könyvek mellett. 
143 Ezeket részletesen a Csákyakról szóló Ill.fejezet 2.részében ismertetjük. 
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megrendelőkönyv adatai, a többiek esetében pedig érdemes lenne utánanézni, hogy 

érdeklődésük mennyire volt elmélyült. 

Ami Weingandot illeti, 1789-ben egy 63 oldalas önálló francia katalógust adott ki, amelyik 

meglepő módon számos tiltott könyvet is tartalmazott, jóllehet ekkor már öt éve hatályban 

volt az új tiltott könyvek jegyzéke144. Az 1784-ig megjelent tiltott könyvek jegyzékében kb. 

tíz olyat találtunk, amelyik Weingand katalógusában is szerepel: Dialogues d'Evhémère*46, 

Etrennes aux gens d'Eglise146, Histoire d'un pou français 147, Lettres philosophiques avec 

plusieurs pièces galantes (Paris,1747), Le je ne sais quoi148, Les liaisons dangereuses.*49 Az 

1784 után megjelent könyvek között is bőven akad néhány egészen merész munka. A 

katalógusnak számunkra az volt a legnagyobb meglepetése, hogy az egyik legmocskolódóbb 

pornográf művet, az Anecdotes sur Madame la Comtesse du Barri (1775) című 

botránykrónikát Pidansat de Mairobert-től, a párizsi irodalmi alvilág egyik leghírhedtebb 

alakjától megtaláljuk itt. Ez utóbbi láttán felmerül a kérdés, hogy nyílt árusítása hogyan volt 

lehetséges, hiszen az efféle könyvekkel kapcsolatban - mint már idéztük - II. József külön is 

intézkedett: cenzúrát érintő alapszabályainak egyike éppen azt mondta ki, hogy az olyan 

államügyeket érintő iratok, amelyek külföldi udvarokról botrányos dolgokat tartalmaznak az 

államkancelláriának küldendők meg véleményezés végett. 

Számtalan, a kor megítélése szerint különösen szabados mű közül még kiemelnénk a 

pornográf irodalom egyik klasszikusát, a már említett Étrennes aux gens d'Eglise ou la 

Chandelle d'Arras című szatirikus költeményt Henri-Joseph Du Laurens-tól. Elég drágán 

(4Ft 30 X), de kapható volt Restif de la Bretonne 1769-es Le Pornographe című könyve is, és 

egy másik sikerkönyv, Fougeret Monbron La Capitale des Gaules című könyve. A 

botránykrónika és a politikai pamflet határán áll a századvég népszerű kötete, az Espion 

anglais ou correspondance secrète entre Milord All'eye et Milord All'ear (1783). Még 

számtalan antiklerikális vagy szabados munkát nevezhetnénk meg a katalógusban, amelyben 

az egyéb tárgykörbe sorolható könyvek, úgy mint a szótárak, nyelvtanok, imádságos könyvek, 

vagy tudományos munkák arányaiban jóval alacsonyabb számban képviseltetik magukat. 

144 Catalogue des livres français, anglais, italiens qui se trouve en vente chez Jean-Michel Weingand à Pest et á 
Ofen, 1789. 
145 Voltaire: Dialogues d'Evhémère. Londres, 1777 
146 Joseph du Laurens: Etrennes aux gens d'Eglise ou la chandelle d'Arras. Poëme heroï-comique. 1755 
147 Delaunet: Histoire d'un pou français ou l'espion d'une nouvelle espèce en France qu 'en Angleterre.Pa.ris, 
178.1. 
148 Cartier de Saint Philippe: Le je ne sais quoi. La Haye 1723 
149 Choderlos de Laclos: Les liaisons dangereuses. Amsterdam, 1782 Weingand katalógusában szintén egy 1782-
es kiadás szerepel, de a megjelenés évében, a nagy sikerre való tekintettel több kalózkiadás is készült, nem 
tudjuk tehát, hogy ez épp melyik. 
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Weingand 1789-es katalógusa kitűnően reprezentálja a kor népszerű francia könyveit, a 

nyugat-európai olvasási ízlés megjelenését hazánkban is, nem szólva a szélsőségesen merész 

könyvek szerepeltetéséről, amelyeknek árusítása a józsefi időszakban a jelek szerint semmi 

különösebb nehézségbe nem ütközött. 

A Weingand kereskedőház egész működésébe, de főképp francia könyvbeszerzéseinek 

menetébe nyújt betekintést egy másik izgalmas forrás, a Neucháteli Tipográfiai Társaság és 

Weingandék között zajlott francia nyelvű levelezés. 

A francia könyvek magyarországi terjesztésében élenjáró kereskedőpáros működését e 

levelezés ismertetésével egészítjük ki. 

53 



3. Egy pesti könyvkereskedés nyugat-európai kapcsolatai a 18. század végén 

A svájci Société Typographique de Neuchâtel (továbbiakban STN) és a pesti Weingand (és 

Köpff) könyvkereskedő néhány évig, 1781-től 1788-ig jelentős üzleti kapcsolatban állt 

egymással, amelynek páratlanul izgalmas dokumentumát, Weingand (és Köpff) tizennégy 

francia nyelven írt levelét ma is Neuchâtelben, az STN levéltárában őrzik.150 A 18. század 

végén megélénkülő hazai könyvkereskedelmet illetően, különösen az első hivatásos 

könyvkereskedők jelentős nemzetközi kapcsolatait tekintve nem bővelkedünk forrásokban. 

Egy szerencsés véletlennek köszönhetően azonban mind a svájci, mind a magyar 

könyvkereskedőcég iratai részben vagy egészében, kivételes módon fennmaradtak, és ezáltal 

ritka alkalom kínálkozik arra, hogy a 18. század utolsó harmadának egész Európára kiterjedő 

francia könyvforgalmazását egy eddig ismeretlen közép-európai példán keresztül mutassuk 

be. 

E tizennégy levélből álló levelezés az első pillantásra, mennyiségét tekintve csekély 

jelentőségűnek tűnik. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a Weingand és Köpff kereskedés 

működésének idejéből maradt fenn az első tizenkettő, azaz a levelezés megindulásától, 1781 

júniusától -1784 szeptemberéig terjedő időszakból, ami után valószínűleg Köpff 1785-ben 

bekövetkezett halála miatt szakadt meg a kapcsolat négy évre, nos akkor már egy intenzív 

üzleti együttműködés képe bontakozik ki előttünk. 

Weingand 1786-ban egykori társának özvegyével a könyvanyag felosztására kényszerült. A 

szétválást követően, pesti kereskedésének újraindítása után, 1788-ban felveszi a kapcsolatot 

az STN-el, ez azonban csak néhány hónapig tart, és a levelezés hamarosan a rendezetlen 

pénzügyi tartozások vitájába fulladt. Mivel sajnálatos módon csak Weingand levelei állnak 

rendelkezésünkre, ezért nem tudjuk, hogy így ért-e véget e kapcsolat, vagy esetleg még volt 

folytatása. A lezáratlanság benyomását keltő utolsó levelet bizonyára követte még válasz, de 

hogy jelentős üzleti viszonyban már nem állt egymással a két fél, az szinte bizonyos, főleg ha 

figyelembe vesszük, hogy az STN a francia forradalom kitörését követően, 1789-ben 

lényegében megszűnt. 

A Budapest Főváros Levéltárában őrzött levéltári iratok, és az újonnan felfedezett francia 

levélgyűjtemény között alig van átfedés, e két különböző forrástípus az 1781—84-ig terjedő 

időszakra vonatkozóan leginkább kiegészíti egymást. Az STN neve semmilyen 

1 5 0 Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Le fonds de la Société Typographique de Neuchâtel 
(1769-1798) 
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összefüggésben nem bukkan fel a hagyatékban, azaz sem mint a Weingand és Köpff 

kereskedés hitelezője, sem mint annak adósa nem szerepel, ami azért is meglepő, mert a két 

cég pénzügyeinek rendezésére az 1788-ban kelt levelek szerint még ekkor sem került sor. 

A levéltári iratokból megismert, és már önmagában is tetemes mennyiségű nyugat-európai 

könyvkiadó vagy kereskedőcég, amellyel Weingandék kapcsolatban álltak, még egy listával 

bővülhetne, különös tekintettel a francia könyvek beszerzésére151. Az STN-el folytatott 

levelezés különleges jelentőségét éppen az adja, hogy belőle több más svájci 

könyvkiadó/kereskedő nevét is megismerhetjük, akiktől Weingandék közvetlenül rendelték 

meg a legmerészebb francia kiadványokat. 

A Société Typographique de Neuchâtel 

Bár a Société Typographique de Neuchâtel levéltárában őrzött francia levelezés egyirányú, 

vagyis az STN válaszleveleiről sem piszkozat, sem másolat nem maradt fenn, mégis e 

hatalmas svájci kiadó- és kereskedőcég tevékenységéről bőven elegendő információval 

rendelkezünk ahhoz, hogy a személyekre, helyekre, könyvekre stb., tett utalások 
1 O 

értelmezhetőek legyenek, egyszóval teljesebb képet alkothassunk az együttműködésről 

Az STN szinte az egyetlen olyan könyvkiadó-kereskedő vállalata volt a 18. századnak, 

amelyiknek üzleti tevékenységéről minden irat fennmaradt: a levéltár páratlan gazdagsága 

azért is bír oly nagy jelentőséggel a 18. század második felének európai könyvtörténetében, 

mert egész Európát ellátta tiltott francia könyvekkel. A francia forradalmat megelőző két 

évtized tiltott könyvkereskedelmét tökéletesen jellemezni lehet működésükkel. 

A Société Typographique de Neuchâtel-t hárman alapították 1769-ben153. Az STN mindhárom 

igazgatója rokonszenvezett a felvilágosodással, és a város vezető személyiségei közé 

tartoztak. Neuchâtel, a távoli uralkodó, II. Frigyes porosz király fennhatósága alá tartozó 

hercegség a többi, Franciaországot Amsterdamtól - Genfig övező, és könyvkiadóktól 

hemzsegő helységhez hasonlóan a könyvek előállításában igen nagy szabadságot élvezett. Az 

STN-t szoros szálak fűzték a református egyházhoz, ezért számos protestáns könyvet adott ki 

és terjesztett szerte Európában, de tevékenységének középpontjában mégiscsak a kifejezés 

korabeli értelmében vett ún. filozófiai könyvekkel való kereskedelem állt. Az STN 

151 Gárdonyi A.: I.m. 296-298. 
152 

Robert Darnton több könyvben dolgozta fel levéltári kutatásait. Bohème littéraire et révolution. Paris, 1983. 
Edition et sédition. Paris, 1991. L'aventure de l'Encyclopédie. Paris, 1982. 153 Az alábbi összefoglaláshoz lásd: Roger Chartier- Henri-Jean Martin: Histoire de l'édition française. Tome II. 
440-451. 
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üzletpolitikájában a legfontosabb szempont az volt, hogy minden igényt ki tudjon elégíteni, 

tehát minden műfajból megjelentetett valamit, ami a kor átlagolvasóját érdekelte. A tiltott 

könyvekre és utánnyomásra szakosodott határ menti kiadók azonban, minden egyes 

kiadványukkal kockázatot vállaltak, nehéz volt ugyanis kiszámítani, hogy mi az éppen 

kelendő műfaj, irányzat. Ezért az STN a többi hasonló tevékenységet folytató kiadó példáját 

követve nagybani kereskedelemmel kezdett el foglalkozni, vagyis csereviszonyba lépett más 

kiadókkal, kereskedőkkel és létrehozta a maga könyvraktárát. Ez volt az egyetlen olyan 

módszer, amelyik biztosította a nyereséget, és az STN olyan ügyesen építette kapcsolatait, 

hogy az 1780-as évek közepére Európa legjelentősebb könyv-nagykereskedésévé vált. A 

levéltárukban őrzött közel ötvenezer levél Európa minden tájáról egyszerre magyarázza 

cserén alapuló kereskedelmük felvirágzását és annak gazdag kínálatát. Ezrével érkeztek a 

megrendelések, a csere alapon tett ajánlatok, illetve a kiadásra, utánnyomásra érdemes 

művekre tett javaslatok. Ez a hatalmas levelezés Darnton kifejezésével élve egy olyan, Európa 

könyvkereskedő-társadalmával folytatott dialógusként fogható fel, amin keresztül 

folyamatosan kifejezésére jutott, hogy mire volt a legnagyobb igény154. 

Az STN 1784-től indul hanyatlásnak, és a francia forradalom idején a cenzúra eltörlésével, 

valamint a párizsi kiadók monopol helyzetének felszámolásával lényegében megszűnik 

létjogosultsága. Nyomdájukat 1789 végén bezárják, raktáron lévő készletüket pedig 

kiárusítják155. 

Az STN levéltárának eddig közzétett adatai szerint Közép- és Kelet-Európát tekintve 

Prágában, Varsóban volt ügyfelük, valamint természetesen Szentpéterváron és Moszkvában. 

Érdekes módon Bécsről nem esik szó, vagyis komoly kereskedelmet valószínűleg nem 

folytattak bécsi partnerekkel156. Amikor 1781-ben Weingandék kapcsolatba léptek az STN-el, 

mindkét cég jól prosperált. Rendszeres ügyféllé váltak, akiknek sikerült megnyerniük az STN 

bizalmát. A bizalom pedig alfája és ómegája volt a könyvkereskedelemnek, egyfajta hitelt 

jelentett, amit az STN annak mértéke szerint előlegezett meg ügyfelének. Weingandék 

mindent elkövettek, hogy ezt a sokat érő bizalmat megnyerjék, és talán részben ennek 

köszönhetőek azok az átlagnál részletesebb, mondhatni bőbeszédű levelek, amelyekben az 

utókor legnagyobb megelégedésére igen részletesen számolnak be Európa e távoli és kevéssé 

ismert térségének könyvkereskedeleméről. Valószínűleg az STN vezetői is hamar rájöttek, 

hogy Weingandékon keresztül egy új, eddig teljesen kiaknázatlan piac lehetősége nyílhat meg 

154 Chartier-Martin: l.m. 452. 
155 Lm. 442 
156 l.m. 452., R. Darnton: L'aventure de l'Encyclopédie. 228-230. 
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előttük. Pest jó fekvése, a cenzúra terén tett reformintézkedések egyebek mellett olyan 

kedvező feltételeket kínáltak, amelyek hosszabb távon a kapcsolat bővítésére és fejlesztésére 

is lehetőséget kínáltak. 

E tizennégy hosszú levél szinte minden mondata tartalmaz hasznos, tényszerű információkat, 

ezért elsőrendű forrása több kutatási témának: bepillantást enged az Európát átszelő 

könyvkereskedelem módozataitól kezdve a magyarországi olvasóközönség érdeklődésének, 

ízlésének alakulásán át, a könyvkereskedők művelődés területén játszott szerepéig. A négy 

különálló papíron található könyvrendelés a legértékesebb része a levelezésnek.157 A 

megrendelt könyvek tájékoztatnak minket a hazai forgalomba került francia kiadványokról, és 

következtethetünk az olvasók igényeire. Még fontosabb azonban a recepciókutatás 

szempontjából azt tudni, mi az, ami ténylegesen megérkezett. 

Jóllehet hiányoznak az STN válaszai, mégis a Weingand levelek egy levelezés részét képezik, 

azaz felfoghatjuk úgy is, mint egy megvalósult kommunikációs folyamatot. Ezáltal lehetővé 

válik, hogy ne csupán a levelekben közölt tényekre figyeljünk fel, és illesszük be az így 

szerzett új információkat a témával kapcsolatos ismereteink sorába, hanem maguknak a 

leveleknek nyelvi megformáltságára és a bennük rejlő kommunikációs szándékra is 

figyelemmel legyünk. 

Az Enciklopédia 

„Az Enciklopédia új kiadása kínálja az alkalmat, hogy Önökhöz forduljunk, mivel eddig még 

soha nem volt részünk abban a megtiszteltetésben, hogy kereskedelmi kapcsolatba 

kerülhessünk Önökkel." 

Ezzel a szinte jelképes értelmű mondattal indul Weingand első levele 1781. június 21-én. A 

levél „felütése" előrejelzi azt is, hogy milyen irányú érdeklődés áll a Weingandék 

kezdeményezte kapcsolatfelvétel mögött. 

Az első levél folytatásából kiderül, hogy Weingandék korábban már beszerezték az 

Enciklopédia berni kiadásának első nyolc kötetét, és az a céljuk, hogy a jövőben 

megrendelhessék Neuchátel-ből annak további köteteit, illetve az új kiadású teljes sorozatot, 

amennyiben sikerül megállapodni az engedményes árról és a fizetési határidőről. Jól 

szemügyre véve a fentieket arra a következtetésre juthatunk, hogy egyrészt Weingandék már 

korábban értesültek az STN és más kiadók által közösen megjelentetett Enciklopédia új, 

157 A könyvrendeléseket a fejezet végén közöljük. 
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178l-es kiadásáról, másrészt azonban nem voltak tisztában sem a kiadások közti 

különbségekkel, sem az egyébként valóban rendkívül szövevényes kapcsolatrendszerrel, ami 

az Enciklopédiái megjelentető kiadókat, hol egymás mellé állította, hol egymás ellen 

fordította. Az emlegetett berni kiadás ugyanis épp a legnagyobb riválisa volt a neucháteli-nek, 

ráadásul formátuma is egészen más volt: a neucháteli in quarto, a berni in octavo. A második 

levelében már Weingand is jelzi, hogy rájött a tévedésre, és valóban nem lehet a megkezdett 

sorozatot a másikkal befejezni. Az első levélben az állandó megrendelésre tett lelkes 

ajánlatból a második levélre a helyi viszonyok reálisabb felmérése alapján már csak egy 

bizonytalan ígéret maradt: „ezt a művet még nem tudjuk megrendelni, de reméljük hamarosan 

lesz rá lehetőségünk" - írja Weingand 1781. szeptember 17-én. 

Végül mindössze egy teljes sorozatot rendelnek fél évvel később, 1782 januárjában, még 

pedig egy olyan főúr részére, „aki megköveteli, hogy mindent azonnal beszerezzenek neki. 

Nagy nehezen meggyőztük, hogy áprilisig legyen türelemmel" - íija Weingand, remélve, 

hogy így talán nyomást tud gyakorolni rájuk. A türelmetlen főúr végül két évig feléje se 

nézett a harminckilenc kötetnek, mint megtudjuk egy 1784-es levélből158. Amikor ugyanis 

végre átvette a teljes sorozatot, akkor derült ki, hogy négy kötetéből is hiányoztak lapok, 

amelyeknek pótlását Neuchátelből kellett kérni. 

A levelezés tanúsága szerint az Enciklopédiá-mk az ún. protestáns verziója is megvolt 

Weingandéknál159. A Barthélémy de Felice által Yverdonban kiadott új Enciklopédia abban 

különbözött az eredetitől, hogy protestáns szellemben jelentősen átdolgozták a szövegeket, 

sok mindent kihagytak belőle, illetve hozzáírtak. „Az eredeti istentelenségét egyfajta 

puritanizmus kell, hogy felváltsa" - írta Felice az új kiadás előkészületeinek bejelentésekor160. 

Az 1770-80 között 58 kötetben megjelenő Encildopédiá-bm különböző svájci tudósok 

(Albrecht de Haller, Charles Bonnet stb.) működtek közre. A kiadvány terjedelmesebb és 

drágább is volt, mint az eredeti, ezért elég nehezen lehetett értékesíteni. Felice-el Weingandék 

már az STN előtt kapcsolatban álltak, ezt bizonyítja az yverdoni Enciklopédia korábban 

birtokukba került teljes sorozata, valamint az a tény, hogy többször is felvetődik a neve a 

levelezésben. 

Összegzésül elmondható, hogy bár az 1780-as évek elején nem tolongtak a vevők 

Weingandéknál a francia Enciklopédiáéit, mégis többféle kiadása is megfordult üzletükben. 

Katalógusaikban, vagy a levéltár adósok szerinti kimutatásában rendre felbukkannak az 

158 1784. március 6. 
159 Ezt tanúsitja a Weingand és Köpff cég 1781-ben megjelentetett katalógusa is, amelyben szintén fel van 
tüntetve a kiadvány. 
160 Darnton: L'aventure de l'Encyclopédie. 173-175. 
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emlegetett kiadványok161. Az Enciklopédia előfordulása Magyarországon máskülönben 

korántsem volt ennyire gyér, elég, ha a korabeli, francia gyűjteménnyel is rendelkező főúri 

könyvtárakat említjük, amelyekben szinte kivétel nélkül megtalálható volt162. 

A svájci kiadók 

Az Enciklopédiával összefüggésben már említettük, hogy Weingandék más svájci kiadó-

kereskedő cégekkel is kapcsolatban álltak, sőt valószínűleg előbb kezdtek tőlük könyveket 

rendelni, mint az STN-től. A fentiekben már szóltunk az yverdoni Barthélémy de Felice-ről. 

Rajta kívül még két másik név bukkan fel többször is: a genfi Nouffer-é, és a lausanne-i 

Tipográfiai Társaság alapítójáé Heubach-é. A zugkönyvkiadó Nouffer Robert Darnton 

publikációiból ismert163. Jean-Abram Nouffer az ún. „filozófiai", azaz tiltott könyvek 

kiadására specializálódott a nagy, neves genfi kiadóházak árnyékában. Ezeknek a különösen 

veszélyes könyveknek a megjelentetését leginkább csak olyan obskúrus kiadók merték 

magukra vállalni, amelyeknek nem volt annyi veszíteni valójuk, egy esetleges felelősségre 

vonásnál, mint például az STN-nek. Nevük sehol sem szerepelt az általuk megjelentetett 

könyveken, tevékenységükről szinte kizárólag az STN levéltárában fennmaradt levelekből 

értesülünk. Az STN sok könyvet cserélt Nouffer-val, aki abból tartotta fenn magát 

sorstársaihoz hasonlóan, hogy az általa kiadott néhány merész könyvön gyorsan, csere alapon 

túladva, létrehozott egy kis könyvraktárai, azaz nagykereskedővé vált. Emellett saját 

nyomdagépein bérben részt vállalt az Enciklopédia egyes köteteinek kinyomtatásában is. 

Weingand egy 1782-ben keletkezett levelében azt írja, hogy Nouffer volt az első svájci 

kereskedő, akivel kapcsolatba került164. 

Nem véletlen, hogy az 177l-es alapítású lausanne-i Tipográfiai Társaság igazgatójának J.-P. 

Heubachnak a nevével is találkozunk a levelezésben165. Ez a kiadó szintén a tiltott könyvekre 

specializálódott, de részt vett az octavo formátumú Enciklopédia kiadásában is. Heubach-al 

úgy kerültek kapcsolatba Weingandék, hogy nem volt tudomásuk arról, hogy üzlettársa lett az 

161 Az 1781-es katalógusban az említett yverdoni mellett a berni kiadásút is megtaláljuk. A BFL. Intimata a.m. 
242 mellékleteként megtalálható 1786-ig rendezetlen adósságok között szereplő báró Mednyánszky Ferenc 1784 
októberében vette meg az Enciklopédiát, de nem fizette ki. De Mednyánszky nem lehet azonos az emlegetett 
nagyúrral, már csak a különböző kiadások miatt sem: Mednyánszky a berni kiadást vette meg, nem a neuchátelit. 
Az 1789-es Weingand katalógusban is a berni-lausanne-i 1781-es kiadás szerepel. 
162 Az ismertebb gyűjteményeken kívül magam találtam meg az Enciklopédia említését a Sztáray, Orczy, Viczay 
könyvtárakban. 
163 Darnton: Edition et sédition. 23,24,109,251. , Darnton: Bohémé littéraire et révolution. 182-183. 
164 1782. január 31. 
165 Heubach-hoz lásd: Darnton: L'aventure de l'Encyclopédie. 118. 
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STN-nek. Erre 1788-ban derült fény, amikor Weingand, immár önállósulva, rendezni próbálta 

ügyeit Neuchâtellel. Az STN egyik ügynökétől tudta ezt meg, aki látogatást tett Pesten, és azt 

javasolta, hogy elszámolásukban szerepeltesse a Heubach-ot megillető tartozását is166. Ezért 

külön feltüntetve említi meg az elszámolásban Necker könyvének kilenc példányát {De 

l'administration des Finances en France), amit Weingand nem tudott eladni, és vissza akarta 

küldeni Heubachnak167. Az 1788-as kimutatásból az is kiderül, hogy Heubach 1784-ben 25 

példányt küldött bizományba Necker könyvéből! 

A Weingand és Köpff kereskedés tehát a 80-as években egyre növekvő mennyiségű francia 

árukészletét, vagy annak egy részét közvetlenül a kiadóktól szerezte be. Emellett nyilván a 

lipcsei könyvvásáron, valamint németországi, bécsi kereskedőktől is vásároltak, de ez a 

kiterjedtnek mondható svájci kapcsolatrendszer eddig teljesen ismeretlen volt számunkra. 

A hazai könyvkereskedelem helyzetéről 

Weingandék levelei azért jelentenek élménydús olvasmányt, mert nem egy hagyományos 

üzleti levelezés hangnemében íródtak, szigorúan a megrendelésre, a pénzügyekre stb. 

koncentrálva, hanem időről-időre a személyesség hangján szólalnak meg, és írójuk olykor 

szinte magáról megfeledkezve időzik el egy-egy általa felvetett gondolaton, mintegy szellemi 

társnak tekintve levelező és üzleti partnerét.168 A levélíró törekszik arra, hogy az üzleti ügyek 

taglalása mellett, vagy éppen azzal összefüggésben, véleményét is megossza közérdekű 

kérdésekben levelezőpartnerével, és ha még oly kevés alkalom nyílik is erre, érezhető 

mögötte a vágy a felvilágosodás szellemével átitatott, művelt emberek között zajló 

párbeszédre. Egy üzleti levelezés természetesen aligha válhatott a korra egyébként oly 

jellemző, az egész felvilágosult Európát behálózó irodalmi levelezéssé. Az a néhány passzus, 

amelyikben a levélíró eltér a tárgytól, a felvilágosodás elkötelezett híveként állítja elénk, és 

szinte tökéletes franciasággal megfogalmazott gondolatait a kor „modern" fogalmait 

használva fejti ki. 

Az első három levélben Weingandék szükségesnek tartják ismertetni távoli kollégáikkal a 

hazai viszonyokat, és bemutatni saját vállalkozásuk jellegét. 

166 1788. augusztus 19. 
167 Necker, Jacques: De l'administration des finances en France, h.n. 1784 
168 Mivel a leveleket Weingand önállósulásáig Weingand és Köpff néven írták alá, és mindig többes szám első 
személyben fogalmaznak, ezért a két üzlettárs közös véleményét tolmácsolják. Egyébként legalább négyféle - . 
kézírással találkozunk. 

; -c . . , 



szerint, nehézségek nélkül bejutottak az országba az általuk megrendelt és egyébként 

szigorúan tiltott francia „filozófiai" könyvek, amelyeket ráadásul még nyomtatott 

katalógusukban is hirdettek, alátámasztja a cenzúrarendeletet követő helyzetről kialakult 

kedvező képet171. 

A következő levélben, 1781. december 4-én a néhány hónappal korábban, októberben 

kibocsátott türelmi rendeletre reagálva írják a következőt: 

„Minthogy a mi fenséges uralkodónk bölcs rendeletét követően a két vallás, az evangélikus és 

a református teljes szabadságot és polgárjogot élvez, könnyen tudjuk majd ajánlgatni azt a 

bibliát, amely az Önök jellemzése alapján a legszebb az összes eddigi kiadás közül. Reméljük, 

hamarosan komoly megrendeléseket adhatunk rá." 

A negyedik, 1782. január 17-én kelt levélből azt is megtudjuk, miképpen vélekedett 

Weingand és Köpff az ideális könyvkereskedői mentalitásról: 

„A legjobb véleménnyel vagyunk arról a Társaságról, amelyet olyan tudósok vezetnek, 

akiknek nevét a művelt Európában mindenütt ismerik. Az az üzlet, amelyet ilyen igazgatók 

irányítanak, olyan magas szintre fog fejlődni, amilyenre egy olyan országban, ahol a 

könyvkereskedők hírét se hallották még a kereskedelem tanulmányozásának, és minden 

tekintetben idegenkednek az irodalomtól, soha nem lesz képes." 

Ez a svájciak iránti lelkes megnyilvánulás is bizonyítja, hogy Weingandék számára az STN-

nel való kapcsolat többet jelentett üzleti érdeknél. Az STN üzletpolitikája, sikere 

példaértékűvé vált számukra, amellett hogy úgy érezhették, rajtuk keresztül a felvilágosult 

Európa művelt közösségével lépnek érintkezésbe. Az is kiderül ebből a részletből, hogy 

igazán jó könyvkiadó-kereskedő valójában csak az lehet, aki jó „üzletember" és ugyanakkor a 

kor műveltségének legmagasabb fokán áll. A hazai viszonyokkal való elégedetlenség minden 

eddiginél élesebb hangon fogalmazódik meg. 

Weingandék, a művelt kereskedő eszményéhez híven - ugyanebben a levélben - hosszan 

lelkesednek Louis-Sebastien Mercier Tableau de Paris című, 1781-től Neuchátelben 

megjelentetett 12 kötetes művéért: 

„Olvastuk a Tableau de Paris-1 közvetlenül megjelenése után. Igaz, hogy még sohasem 

jártunk Párizsban, de el kell ismerni, érzékeny ecsettel festették meg a város képét, nagy 

figyelemmel minden olyan apró részletre, amire csak érdemes felfigyelni a fővárosban." 

Ezután egy hosszú felsorolása következik a Párizst jellemző szélsőségeknek a luxustól a 

nyomorig, a leghatalmasabb emberek erkölcsi képmutatásától a legkisebbek züllöttségéig. 

171 Ld. A fentebb ismertetett 1781-es francia katalógusukat. 
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A kifejezetten jó stílusban megírt élménybeszámoló végén Weingandék közlik, hogy az 

irodalomkedvelők arányában fognak a könyvből rendelni. 

Az első szállítmány megérkezésétől kezdve már nem találunk ilyen és ehhez hasonló 

kitérőket. Mivel a szállítmányok sok gondot jelentettek, egyre inkább a szállítás körüli 

gyakorlati kérdésekről esik szó, nem beszélve a figyelmetlenül összeállított csomagok okozta 

bosszúságokról. Éppen ennek köszönhetőek a Darnton által is többször idézett, kissé 

méltatlankodó hangú sorok az 1782. január 31-én kelt levélben:172 

„A Szent Biblia nem az, amelyikre gondoltunk. Emez, mivel franciául van, nyakunkon marad 

egy olyan országban, ahol a latinon és magyaron kívül szinte semmilyen európai nyelvet nem 

beszélnek. A nemesség és azok, akik ismerik ezt a nyelvet, kevéssé hajlandók a Bibliát 

olvasni, ők inkább a jó regényeket szeretik, a kritikai könyveket, a történeti munkákat és 

általában a szépirodalmat. Könnyű tehát kitalálni, hogy azok a könyvek, amelyekben 

mindebből semmi sincs meg, örökre raktáron maradnának nálunk. Csak ha gyorsan 

továbbküldenénk egy kereskedőnek az Önök ismeretségi köréből, akkor lehetne ezeket 

hasznosítani, és így mi is megszabadulnánk a tehertől." 

A magyar könyv- és olvasástörténet számára különösen becses sorok ezek: az olvasási 

igényekben végbement változásnak ilyen pontos megfogalmazásával ritkán találkozhat a 

kutató. Ha még oly sarkítva és leegyszerűsítve is, de benne van az olvasók nyelvismeret és 

társadalmi hovatartozás szerinti igényeinek elkülönülése is, illetve az azok közti szoros 

összefüggés: aki magyarul és latinul beszél és olvas az - általánosítva - inkább vallásos 

könyveket vesz, így például a Bibliát. A francia könyveket pedig leginkább a főnemesség 

körében lehetett eladni. Meglepő viszont, hogy a levélíró említést sem tesz a német nyelvről, 

és a német könyvekről, miközben Weingandék üzletüket nagyrészt a fejlettebb igényű német 

polgárságra alapozták. Erre talán az a magyarázat, hogy véleményüket ezúttal a francia 

nyelvű protestáns bibliával összefüggésben fogalmazták meg. Üzletileg nem éri meg az új 

francia könyvekre éhes, világi műveltségű nemeseknek a Bibliát ajánlgatni. A Weingandék 

szétválásakor az adósokról és kifizetetlen könyveikről felvett jegyzék szintén megerősíti a 

fentieket. A regények népszerűsége mellett a kritikai munkákat említik, ami alatt valószínűleg 

a különböző politikai, valláskritikai témájú, egész Európát elárasztó írásokat, a gúny- és 

röpiratirodalmat kell érteni. A történelmi témájú könyvek sikere nem meglepő, hiszen részét 

képezik a szépirodalom/belles-lettres kategóriájának is. Róbert Darnton hasonló igényekről 

számol be a varsói Lex, a moszkvai Rüdiger, a szentpétervári Müller, a prágai Gerle levelei 

172 Chartier-Martin: Lm. 452. 

63 



alapján, de még sorolhatnánk a kereskedőket Európa keleti feléről173. Ezekben az országokban 

teljesen azonos a nemesség ízlése és igénye a könnyebb fajsúlyú francia könyveket illetően. 

Könyvrendelések 

Az 1781-88 között keletkezett levelekben nyolc különböző könyvrendelés nyomát 

fedezhetjük fel. Ebből mindössze négy szerepel külön listán, két megrendelést csak néhány 

cím erejéig ismerünk meg, és a levél szövegében tesznek rá említést, egy megrendelésre csak 

utalás van, de levélmellékletként nincs meg, egyről pedig az adósságok rendezésekor 

keletkezett könyvelési kivonatból szereztünk tudomást174. 

A megrendelések rendszeresnek tekinthetők a távolságot és a szállítási időt figyelembe véve. 

Az első két évben négy és fél hónap alatt érkeztek meg a könyvek. 1783-ban az STN hosszú 

ideig nem válaszolt Weingandéknak, akik kénytelenek voltak megismételni rendelésüket, amit 

még jó fél évvel később sem kaptak meg. 1784 tavaszától -1788 nyaráig szünetelt a levelezés 

a már ismertetett okok miatt. 1788-ban, a kapcsolat újrafelvételekor egyetlen rendelés történt, 

amelyik négy hónap elteltével érkezett meg. 

Az STN megrendelőkönyve alapján a könyvkereskedők egyszerre átlagban egy tucatnyi 
17S 

címre, címenként pedig három-négy példányra adtak le rendelést . Körülbelül ennyi tett ki 

egy könyvcsomagot, amit egyáltalán megért elindítani a hosszú és költséges szállításra. 

Weingandék, akik első megrendelésükkor azt írták, hogy cégük forgalmához mérten 

választottak az STN katalógusából, igen komoly listát állítottak össze: 17 tétel, ami 

mindösszesen 47 példány.176 

A könyvrendelések alkalmat adnak az igények változásának megfigyelésére az egyes 

rendelések összevetésével, ugyanakkor a listák tanulmányozása összetételük alapján 

támpontot ad az aktuális érdeklődési irányokra is. Nem szolgáltat azonban elégséges 

információt a könyvek lehetséges vásárlóihoz és olvasóihoz, ezekre legfeljebb következtetni 

lehet a tematikai megoszlásból. 

173 Chartier-Martin: I.m. 452-453. 
174 A külön listákat lásd a fejezet végén. A nem külön listán megrendelt könyvek a következők: 1782. október 
14-én 10 példány Guillaume Thomas François Raynal: Histoire philosophique et politique des établissements et 
du commerce des Européens dans les deux Indes 1780-as új kiadásából. Az 1788. október 22-én kelt levélből 
megtudjuk, hogy egy korábbi ismeretlen megrendelésből mi az ami nem, vagy csak részben érkezett meg: 2 
Cartes de Beaumont, 2 Observations et conjectures politiques, 2 Exercices d'Henry de... A müvek beazonosítása 
a címek pontatlansága miatt egyelőre nem járt sikerrel. 
175 Darnton., Edition et sédition, 142. 
176 A következő, 1782 december 17,-i megrendelés is hasonló méretű 15 tétel, 54 példány. A szintén 1782 
decemberében Nouffernak leadott kisebb megrendelés utáni, 1784-es utolsó különálló lista a legnagyobb, 20 
tétel, mindösszesen 54 példány. 
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A megrendelt könyvek kiválasztása az STN vagy más svájci kiadó katalógusa alapján történt, 

amire Weingandék megjegyzései mellett a könyvanyag összetételéből is következtethetünk: 

egy részük a legfrissebb újdonság az STN vagy más svájci társaság kiadásában, sok a svájci 

szerzőtől származó kiadvány. A más nyomdahelyűek között pedig jó néhány a környéken 

készült utánnyomás. 

Az összes megrendelést figyelembe véve tisztán rajzolódik ki néhány tendencia. Az első 

ránézésre meglehetősen heterogén választékban szembeötlő az aktuális kérdésekkel 

foglalkozó kritikai hangvételű művek nagy mennyisége, legyenek azok politikai, vallási vagy 

közéleti témájúak. Műfajilag nehéz szétválasztani az ide sorolható termékeket, mint az egyik 

legnépszerűbb könyv, Mercier Tableau de Paris-ja esetében. Szintén több műfaj határán 

állnak a szép számban előforduló botránykrónikák, amelyeket aktualitása, erős politikai 

töltete, pikantériája tett különösen keresetté (L'espion anglais, L'espion français, Anecdotes 

sur Madame du Barry). A politikai gúnyirat műfajába is sorolható, a Weingand katalógusban 

1789-ben szereplő Anecdotes sur Madame du Barry a korszak egyik „best-sellere". Politikai 

pamflet a Le procès des trois rois Ange Goudartól. Vallásgúnyoló Sylvain Maréchal Ad 

majorem glóriám virtutis és Voltaire La Bible enfin expliquée című műve. Valláskritikai és 

vallásellenes értekezés d'Holbach-tól a Le christianisme dévoilé, egyházellenes Linguet 

szatirikus hangvételű Essai philosophique sur le Monarchisme című vitairata. Erősen kritikai 

hangú az egyik legsikeresebb könyv, a felvilágosodás nagy eszméit népszerűsítő, 

Magyarországon is nagy hatású Raynal Histoire philosophique et politique des deux Indes 

című monumentális alkotása177. Ebbe a tágan értelmezhető kategóriába tartoznak még az 

olyan, mára kissé elfeledett művek, mint Caraccioli Lettres du pape Clément XlV-cmm, a 

pápa magánéletét taglaló, anekdotákkal tarkított, vegyes műfajú alkotása is. 

Darntonnak az STN franciaországi könyvforgalmazására alapozott megállapítása, miszerint a 

politika iránti érdeklődés domináns volt ebben az időszakban, szélesebb körben is érvényes, 

így Weingandék megrendeléseiből is erre következtethetünk178. Általános volt az érdeklődés 

az amerikai gyarmatok sorsa és az amerikai függetlenségi háború iránt, aminek nyomai 

szintén felfedezhetők Weingandék kéréseiben: Histoire des révolutions de l'Amérique, 

177 Raynal-t már korábban is árusítottak Weingandék (lásd: Pavercsik, I.m. 83.), Neuchátelböl viszont azért 
rendeltek meg olyan nagy mennyiséget, mert 1780-ban újra kiadták a müvet, amelyhez ekkor Diderot a két 
korábbinál nagyobb számú, éles hangú politikai kiegészítést írt, amit különösen aktuálisnak éreztek 
Magyarországon. A müvet egyébként 1781-ben Migazzi bécsi érsek kérésére betiltották. Raynal magyar 
recepciójáról lásd: Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák. A magyar és a francia 
felvilágosodás. Bp., 2000,218-224. 
178R. Darnton: Edition etSédition. 47. 
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Mémoire sur la dernière guerre de l'Amérique, De l'Etat et du sort des Colonies des anciens 

peuples. 

A történelmi témájú könyvek (Élémens de l'histoire de France par Millot, L'esprit des 

Croisades, Histoire de la Moldavie, Mémoires politiques et militaires) száma ezúttal elmarad 

a politikai-kritikai hangú művek mögött, de a megrendelések alapján egyértelmű a 

népszerűségük, ami Weingand idézett levelének megállapítását is figyelembe véve, szintén 

általánosan jellemezte a kor olvasói érdeklődését. 

Szépirodalmi mű viszonylag kevesebb szerepel a listákon, nagyobb számban csak 1784-ben. 

Javarészük a könnyed, szórakoztató műfajt képviselő prózai alkotás, többségük a szabados 

irodalom terméke (Oeuvres de M. Grécourt, Le passe-temps du beau-sexe, La fille naturelle, 

Julien l'Apostat, Oeuvres de Dorât) vagy a már nálunk is közkedveltté vált művek új kiadása, 

mint Marmontel meséié179. Rousseau Les Confessions című művét, amely 1782-ben jelent 

meg, az STN-hez érkezett kereskedői levelek szerint óriási várakozás előzte meg. 

Weingandék is közvetlenül a megjelenés után rendeltek belőle. A költészet alig jelenik meg a 

listákon, de a dráma műfajából több is előfordul: Mercier-től a La destruction de la Ligue 

című történelmi dráma, Marmonteltől a Le Cigisbé, ou le fat corrigé, valamint Carmontelle 

színpadi műveinek gyűjteményes kiadása. 

Szép számban fordulnak elő különféle protestáns könyvek {De l'Eglise du pape, Lettres sur la 

religion, Les infortunes du chevalier de la Lande, Les confidences philosophiques), amelyek 

többsége svájci kiadású lévén, beszerzésük az STN raktárából volt a legkézenfekvőbb. 

Viszonylag kevés a természettudományos munka: Charles Bonnet svájci természettudós 

összes műve, az Albert moderne, amely leginkább egy családi egészségkönyvhöz hasonlít, 

valamint a svájci orvos, Tissot műveinek új kiadása. Megemlítendő még néhány pedagógia 

könyv, mint Enfans élevés selon l'ordre de la nature és Condillac Cours d'études című 

könyve. Végül két szabadkőművességgel foglakozó kötetre hívnánk fel a figyelmet: Le secret 

des francs-maçons, Abrégé de l'histoire de la Franche-maçonnerie. 

Végigtekintve a megrendelt könyvek szerzőinek névsorán, néhány érdekes következtetést 

lehet levonni. A francia felvilágosodás nagy filozófusainak generációjából viszonylag 

kevesebb névvel találkozunk (Voltaire, Rousseau, Condillac, d'Holbach, Raynal). A mára már 

klasszikussá vált írók többsége Montesquieu-től Diderot-ig 1778-1785 között hunyt el, nagy 

űrt hagyva maguk után. Az őket követők, akiknek alkotói tevékenysége közvetlenül a 

forradalmat megelőző évtizedre esik, már nyomukba se értek elődeiknek, de hivatásuknak 

179 Weingandék, 178l-es katalógusukban Marmontel Contes moraux-mzk három különböző kiadását is kínálták. 
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tekintették, hogy tovább éltessék a felvilágosodás szellemét.180 Emellett a köztiszteletben álló 

írói elit mellett, amely minden privilégiumot élvezett, amit nagy elődeik harcoltak ki, egyre 

hangosabban és egyre fenyegetőbben voltjelen az irodalmi „alvilág".181 Ők voltak az STN 

által is forgalmazott ún. filozófiai könyvek szerzői, komoly sikereket mondhatva magukénak. 

Ebből a körből került ki azoknak a könyveknek egy része, amelyek a Weingandék féle 

listákon szerepelnek: szerzőik, mint Mercier, Carra, Linguet, Restif de la Bretonne, Pidansat 

de Mairobert, Sylvain Maréchal, Ange Goudar, akiknek művei Európaszerte népszerűségnek 

örvendtek a radikális nézetekre nyitott franciás műveltségű olvasók táborán belül. Nevük 

azért is maradt fenn, mert többségük elkötelezett híve lett a forradalomnak, és tevékeny 

szerepet is vállalt benne, mint Carra, Mercier vagy Linguet182. 

Weingandék több csatornán keresztül szerezték be a francia termékeket, és az STN-hez csak 

bizonyos típusú könyvekért fordultak. A naprakész érdeklődés kielégítésének lehetőségét 

jelentette ez a kapcsolat, míg például a „klasszikus" szerzők műveihez máshonnan is 

hozzájuthattak. 

A könyvrendeléseket egyenként szemügyre véve mindenekelőtt a megrendelt példányszám 

jelentőségére hívjuk fel a figyelmet.183 Általában kettesével rendelték a könyveket, a négy, hat 

vagy még ennél is több példány már komoly olvasói érdeklődésre enged következtetni, hiszen 

ezek elég drága könyvek voltak, és az ilyen típusú műveknek a hazai piaca ekkor kezdett még 

csak kibontakozni. 

Mindent egybevéve Necker De l'administration des Finances en Francé című művéből 

rendeltek Weingandék a legtöbbet, egyszerre huszonöt példányt 1784-ben. Ez azonban 

kivételes esetnek számít, mert bizományba vették Heubachtól, és végül a kilenc megmaradt 

példányt visszaküldték184. Második helyen Raynal-tól az Histoire philosophique áll: az 1782. 

január 17-i könyvlista szerint négyet, ugyanez év októberében további tizet, az 1783-as listán 

pedig még hatot kértek belőle. Ha ehhez hozzávesszük Raynal Révolutions de l'Amérique 

című művének hat megrendelt példányát, akkor az STN-hez eljuttatott kérésekben a 

legnépszerűbb szerző Raynal volt. Majdnem ekkora mennyiséget rendeltek a libertinus szerző 

Grécourt műveiből is. Sorrendben Pidansat de Mairobert, Mercier, Ange Goudar, Rousseau, 

Linguet, Carra, d'Holbach, valamint a protestáns könyvek következnek. A Weingand 

rendeléseiben szereplő nevek többsége megegyezik az STN iratainak valóban reprezentatív 

180 Mint Marmontel, La Harpe, Suard, Moreilet stb. 
181 R. Darnton: Bohémé littéraire et révolution. Paris, 1983,7-36. 
182 l.m. 33. 
183 A példányszámok azonban nem feltétlenül adódhatnak össze, merte előfordulhatott, hogy azért rendeltek egy 
műből többször is, mert nem érkezett meg. 
184 Ez derül ki az 1788. augusztus 19-én kelt levél mellékletéből. 
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mintája alapján végzett eladási és népszerűségi statisztikáival. Ez az alkalmi névsor nem 

jelenti azt, hogy azok, akik itt nem szerepelnek, ne lettek volna népszerűek a magyar olvasók 

körében. Talán Voltaire neve hiányzik a leginkább, akinek mindössze egy könyvét rendelték 

meg Neuchátelből (La Bible enfin expliquée), de ennek az lehetett az oka, hogy Voltaire-t sok 

helyről, sokféle kiadásban meg lehetett szerezni. 

Az 1781. január 31-én kelt levélben egy viszonylag rövid könyvlista található, amelynek 

címzettje nem az STN, hanem a már emlegetett Nouffer, genfi könyvkiadó-kereskedő. A 

megrendelés érdekessége az, hogy mind a hét tétele az ún. filozófiai könyvek kategóriájába 

sorolható mű, ráadásul igen nagy mennyiségben kértek belőlük. Könnyen lehet, hogy a 

tizenkét példány Grécourt-t azért rendelték Nouffer-tól, mert utánnyomást készített belőle, és 

így lényegesen olcsóbban adta. Mindenesetre elgondolkodtató, milyen kimagaslóan nagy 

példányszámban rendeltek ennek a mára már teljesen elfeledett szerzőnek a műveiből, ami 

beleillik a Weingandék által a nemesség olvasási igényeiről festett képbe. Míg Grécourt 

művei és a Doux passe-temps című könyv ellen erkölcstelenségük miatt merülhetett fel 

kifogás, addig a Procès des trois rois című politikai pamfletet uralkodóellenes hangvétele 

miatt nem engedélyezték. Az Ad majorem glóriám, a Bible enfin expliquée Voltaire-től és a 

Christianisme dévoilé d'Holbachtól a tiltás harmadik körébe esett, vallásellenességük miatt. 

Nouffer, akivel Weingandék már az STN-el kötött ismeretség előtt, és azt követően is 

kapcsolatban álltak, a radikálisabb hangvételű könyvekkel látta el pesti partnereit. Nem 

világos, hogy ezek a Nouffer katalógusából választott könyvek megérkeztek-e, mindenesetre 

a fenti tételek közül néhány megismétlődik másfél évvel később, az 1783. november 24-i 

megrendelésben185. A listát író, aki valószínűleg egy szót nem értett abból, amit leírt Biblia de 

Voltaire-nek nevezi a La bible enfin expliquées. Ez a minden szándékosságot nélkülöző, de 

annál groteszkebb címtorzítás egyébként más, az STN-hez eljuttatott könyvlistákban is 

felbukkan. 

Protestáns könyvek 

Ha a megrendelésekben nem is, de a kézhez kapott könyvcsomagokban annál jelentősebb 

mennyiségben találkozunk protestáns könyvekkel. Első alkalommal Weingandék mindössze 

három református bibliát kémek, a cím alapján latin nyelvűt, a második alkalommal pedig két 

protestáns teológiai mű címe bukkan fel: a frissen megjelent De l'Eglise du Pape a genfi 

185 A Christianisme dévoilé-bb\ és a Bible enfin expliquée-bH>\ rendeltek négy-négy példányt. 
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Dutens-től, és a protestáns körökben nagy hatású Marié Huber Lettres swr la religion 

essentielle á Vhomme-ya, amelynek első kiadása 1739-ben jelent meg. Ehhez képest az 1781. 

január 31-én megérkező első könyvszállítmány tíz tétel, egyenként két-három példány, nem 

várt protestáns könyvet tartalmazott, ráadásul a Weingandék által kért könyvekből mindössze 

kettőt küldtek meg. Weingand csalódottsága és felháborodása kiütközik udvariasan 

számonkérő sorain: 

„Megkaptuk az oly régóta áhított csomagot Bécsből, Pierre Ochs üzletembertől. De micsoda 

meglepetés ért minket, amikor felbontottuk, és nem találtunk benne mást, mint vallási 

könyveket. Bonnet, Condillac, Trimbley Instructions-ja, valamint a Thévenon nélkül az egész 

küldemény teljesen használhatatlan lenne." 

Ezután következik a fejtegetés, amelyet már fentebb idéztünk a magyar olvasók 

nyelvismeretéről, és a nemesség olvasási igényeiről186. Végül egyetlen megoldásként azt 

tudják Weingandék elképzelni, hogy egy olyan kereskedőnek továbbítják a könyveket, aki 

nagyobb hasznát veheti: 

„Graeffer úr, bécsi kereskedő számára, aki bizonyára szintén élvezi az önök megtisztelő 

bizalmát, ez tálán nem okozna túl nagy kényelmetlenséget (mármint ha elküldenék neki a 

protestáns könyveket. A szerz.) lévén, hogy ő a főváros polgára, ahol sokféle nemzetiségű 

külföldi fordul meg, és főként sok evangélikus és református francia. Kérem, írjanak neki 

ebben az ügyben." 

A levél mellékleteként pedig felsorolja a „használhatatlan" könyveket. 

Innentől kezdve szinte minden levélben szó esik erről a könyvkészletről, amelyet végül 
1 »7 

Weingandék mégsem küldenek tovább Bécsbe, hanem maguk kezdik el árusítani. 

1784. szeptember 5-én Weingandék megírják, hogy ezekből mit sikerült eladni: 

Egy Ostervald féle Bibliát, egy Morál Evangélique-et, egy Histoire de la Bible-et, és két 

Sermons de Bertrand-t. Egészen 1788-ig elhúzódik az ügy, amikorra viszont már sikerül a 

könyvek nagy részén túladni, és a maradék sorsáról kell dönteni. 

Vajon mi indította az STN-t arra, hogy egy új ügyfelének megrendelését rögtön az első 

alkalommal ennyire semmibe vegye? A kérdésre az STN leveleinek híján nehéz válaszolni, de 

néhány körülmény hozzásegít ahhoz, hogy tisztábban lássuk a helyzetet. Ebben az esetben 

egymás szavainak félreértése is közrejátszhatott. Weingandék már az első megrendelésük 

alkalmával ezt írják az utóiratban: 

186 1782. január 31. 
187 Az 1782. október 14-i levélből az is kiderül, hogy az STN valószínűleg addig nem állt kapcsolatban 
Graefferrel, mert Weingandék írják meg, hogy hol található Bécsben az üzlete. 
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„Számos lutheránus és református közösség van nálunk, kérjük, hogy tegyenek néhány 

könyvet a küldeményhez, hátha egyszer szükségünk lesz rájuk nagyobb mennyiségben is."188 

Miért ne értelmezhették volna az STN protestáns érzelmű vezetői úgy ezt a néhány sort, hogy 

nyugodtan küldhetnek a tőlük beszerezhető vallásos témájú munkákból? 

Mindezek után nem csoda, ha az STN ezeket a sorokat buzdításként értelmezte, és jó piacnak 

tekintette Magyarországot, ahol sok protestáns él, és ráadásul éppen ezektől az évektől kezdve 

szabadon gyakorolhatják vallásukat. A neuchâteliek abban is mintha tájékozottabbak lettek 

volna, hogy a hazai protestáns hitűek milyen nyelven olvasnak. Weingandék elsőre nem láttak 

benne üzletet, mert franciául eladhatatlannak látták ezeket a kiadványokat. 

Végül, maguk is valószínűleg belátták, hogy rosszul mérték fel ügyfeleik érdeklődését, vagy 

rájöttek, hogy éppen a francia protestáns könyveknek köszönhetően nyerhetnek meg új 

vásárlókat maguknak. Mint ismeretes, éppen az a svájci református teológiai irányzat hatott 

erősen a 18. század első felében Magyarországon, amelyiknek legjelentősebb képviselője 

Jean-Frédéric Ostervald volt189. A Bázelt megjárt magyar teológusok megismerkedtek a 

teológiai racionalizmus felfogásával, ami különösen a Debreceni Református Kollégium 

szellemi közegében élt tovább. Debrecen és Ostervaldék között szoros kapcsolat alakult ki, 

aminek egyik eredménye Ostervald egyes műveinek franciából magyarra fordítása lett.190 Sőt 

Jean-Frédéric fiának Jean-Rodolphe Ostervald-nak is lefordították Debrecenben egyik 

munkáját, annak a Jean-Rodolphe-nak, akinek fia a Neuchâteli Tipográfiai Társaság 

megalapítója, Frédéric-Samuel Ostervald191. Ez utóbbi már szintén ismert volt korábban 

Magyarországon Cours de géographie című tankönyvének Magyarországra vonatkozó része 

alapján, mert azt lefordítva belerakták az egyik legismertebb magyar olvasókönyvbe, a 

Hármas kis tükörbe, amelynek első részét Frédéric-Samuel nagyapjának „szent históriájából" 

készült átdolgozás képezte192. 

Az STN egyébként más kereskedők esetében is folyamodott hasonló „cselhez", hogy a 

protestáns könyvekkel elláthassák hittárasaikat193. Feltételezhető tehát, hogy néhányszor 

eszközül használták fel a saját maguk által kialakított rendszert a protestáns tanok 

terjesztésére, illetve egyházuk támogatására. 

188 1781. szeptember 17. 
l89Vörös Imre: Fejezetek a XVIII. századi francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Budapest, 1987, 16-
22. 
190 Lásd az előző fejezetben. 
191 Ismerteti Vörös I: I.m. 22. 
192 Kosáry D.: I.m. 466. 
193 

Dominique Varry: „Pour de nouvelles approches des Archives de la Société Typographique de Neuchâtel:" 
In: The Darnton Debate. Books and révolution in the eigteenth century. Oxford, 1999,240-243. 

70 



Első levelükben a következő áll: 

„Magyarország és különösen térségünk jelenlegi helyzete arra kényszerít minket, hogy teljes 

egészében a szortiment rendszerű kereskedelemmel foglalkozzunk, és ne nyomtassunk ki 

semmit a saját költségünkön, kivéve egy Magyarország-történetet latinul, enyves papíron, 3 

kötetben. Nincs mit felajánljunk barátainknak, csupán minden egyes küldemény megtérítését, 

ha sikerül egy méltányos árkedvezményben megállapodnunk".169 

Az STN-nek tehát nagyobb kockázatot kellett vállalnia, mint az esetek többségében, mert nem 

kapott a könyveiért semmit cserébe, csak remélhette, hogy új ügyfele állja szavát. 

A második levélben mintha Weingandék úgy érezték volna, további magyarázatra szorul 

helyzetük, beleértve a magyar viszonyok taglalását is: 

„Hálásak vagyunk Önöknek azért az őszinteségükért, amivel bemutatták üzletüket. 

Viszonzásképpen elmondjuk, hogy a miénk szinte kizárólag a szortiment könyveken alapul, 

mivel egy univerzális jellegű nemzet és ország, amelyiket évszázadokon keresztül kegyetlen 

és véres háborúk dúltak fel, nincs még a művelődésnek azon a fokán, hogy olyan szerzői 

legyenek, akik biztosítani tudnák a könyvkereskedőknek a nyomdai költségek 

megtérülését."170 

Ennél tömörebben aligha lehetne a magyarországi művelődés, és azon belül a 

könyvkereskedelem korabeli helyzetét összefoglalni. A levél írója nyílván a magyar nyelven 

író szerzőkre utal, és a magyar nyelven megjelenő, korszerű könyveket hiányolja, valamint azt 

az olvasóközönséget, amelyik ezeknek a könyveknek a megvásárlásával garantálná a könyvek 

kiadóinak a befektetést. Weingandék itt egyértelműen megfogalmazzák, hogy még nem jött el 

az ideje a magyar könyvekkel való kereskedésnek. Ugyanebben a levélben néhány gondolattal 

lejjebb pedig megadja a fejlődést kulcsát is: 

Akkor lesz majd megrendelés az Enciklopédiá-ra, ha „a gondolat és írásszabadság eszméje, 

amelyet a mi fenséges uralkodónk adott vissza a mi boldog királyságunknak, szétterjed az 

egyénekben." 

Weingandék lelkes és elkötelezett hívei voltak II. Józsefnek és reformintézkedéseinek, amint 

ez több megnyilatkozásukból is kiderül. A fenti idézet az 1781 júniusában kibocsátott 

cenzúrarendeletre utal, amelyet a felvilágosult körökben úgy üdvözöltek ekkor, mintha csak 

eltörölték volna a cenzúrát, és megvalósították volna a sajtószabadságot. Weingandék 

mindenesetre jogosan várták a cenzúra lazításától és más, a könyvkereskedelmet érintő 

intézkedéstől saját üzletük felvirágzását. Az a tény pedig, hogy legalábbis tudomásunk 

169 1781 június 21. 
170 1781 szeptember 17. 
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A könyvek útja Európán keresztül Magyarországra 

Bár az első könyvmegrendeléstől kezdve gyakran esik szó a levelekben a szállítás 

lebonyolításának körülményeiről, illetve az útvonalakról, ezek az információk nem 

elegendőek ahhoz, hogy teljesen rekonstruálni lehessen, milyen szállítási eszközzel-

eszközökkel, pontosan mely útvonalon juttatták el a könyveket Neuchátelből - Pestre. A 

rendelkezésünkre álló levelekben érdekes módon eleinte szó sem esik ezekről a kérdésekről, 

de még arról sem, hogy mennyi idő alatt érkezik meg a szállítmány. Lehetséges, hogy a 

feltételezésünk szerint hiányzó levelekből többet tudnánk meg, vagy az STN válaszaiban 

bővebben kitért a szállítás körülményeire, mindenesetre Weingandék csak akkor hozzák szóba 

a témát, amikor már kezdenek türelmetlenkedni. Az 1781. december 4-én kelt levél így 

kezdődik: 

„Nagyon türelmetlenül várjuk a csomagot, amelyről szeptember 30-án kaptunk értesítést, 

mivel ebben az évszakban meglehetősen veszélyes a hajózás a Dunán a gyakori viharok 

miatt." 

A könyvek szállítására a vízi- és a szárazföldi utat egyaránt használták, erre lehet 

következtetni a későbbi megjegyzésekből is. A vízi szállítás sokszor olcsóbb és 

biztonságosabb is volt, másfelől pedig a hatalmas könyvládákat, mert nyilvánvalóan több 

szállítmányt indítottak egyszerre, hajókon könnyebb volt rendeltetési helyükre eljuttatni. 

Ugyanakkor viszont komoly nehézségeket okozhatott a zord időjárás. A téli fagyok és a 

tavaszi áradások idején pedig gyakran teljesen szüneteltetni kellett a vízi szállítást. 1782. 

január 17-én még mindig nem érkezett meg a szállítmány, ami már Weingandéknak is sok 

volt. Valószínűleg ez a több mint három hónapos átfutási idő, a távolság és az időjárási 

körülmények ellenére is hosszabb volt a megszokottnál: 

„Mivel a szállítmányt már több hónappal ezelőtt elindították, és még mindig nem érkezett 

meg, nem értjük, milyen akadály merülhetett fel. Ezért kérjük önöket, írjanak a szállítónak, 

akinek a csomagot átadták, hogy tisztázza a helyzetet." 

Végül két héttel később, 1782. január 31-én megkapták a várva várt küldeményt, mégpedig 

Peter Ochs bécsi üzletembertől, vagyis a könyvcsomag több kézen is átment, míg eljutott a 

címzetthez. Ochs, akinek nevével nemcsak a levelezésben találkozunk, Weingand üzleti 

partnere volt194. Peter Ochs, illetve az Ochs und Geymüller nevű cég a császárváros egyik 

194 Ochs és Geymüllernek 1786-ban 999 forinttal tartoztak Weingandék a BFL-ben fennmaradt iratok szerint. 
Gárdonyi:/, m. 296. 
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jelentős pénzváltója volt, ők intézték a bécsi vámot, ami után továbbították a könyveket 

Weingandéknak. Ochs bonyolította egyébként Ráday Gedeon könyvszállítmányainak bécsi 

ügyintézését is, és továbbküldésüket Weingandékhoz.195 „Visszafelé" is jó szolgálatot tettek 

Ochsék, Weingandék többször rajtuk keresztül fizették ki tartozásaikat196. 

Ugyanebben az 1782. január 31-én kelt levélben a már emlegetett Nouffernak címzett 

megrendelés végén ez áll: 

„Ezek a könyvek Nouffer úr katalógusából származnak. Rakják hozzá, kérem a küldeményhez 

a Budai Királyi Könyvtár címére." 

A budai „Királyi Könyvtár" alatt az ekkor még a budai királyi palotában működő Egyetemi 

Könyvtárat kell érteni. Csak találgatni lehet, miért a könyvtár címére küldetik ezt a 

szállítmányt. Felmerül a gyanú, hogy talán a könyvrevízió kikerülésére folyamodtak a 

trükkhöz. Annál is inkább, mivel ebben a szállítmányban több tiltott könyv is szerepelt. Az 

Egyetemi Könyvtárba küldetett könyveknek kellett, hogy legyen egy átvevője, akiben meg 

lehetett bízni. Tudjuk, hogy épp ezekben az években váltás történt a könyvtár vezetésének 

élén. 1780-ban nevezték ki a könyvtár prefektusává a felvilágosult szellemű, német 

származású Bretschneider Henriket. 1782-ben még ő állt a könyvtár élén, és amint az a 

levéltári fondból is kiderül, Weingandék ügyfele volt. Az adósságok elosztásakor Köpffnére 
1Q7 

szállt Bretschneider kifizetetlen tartozása, méghozzá nem is kevés, 201 forint. 

Feltételezésünk, miszerint Bretschneider lehetett az, akiben nézetei, ízlése alapján 

Weingandék a leginkább megbízhattak, amikor a könyvtárba küldették a könyveket, 

semmilyen tényadattal nem támasztható alá, de a körülmények alapján ez a legvalószínűbb. 

1782. május 30-án érkezett meg a második könyvszállítmány, ezúttal egy bizonyos Antoine 

de Nancy nevű úr közvetítésével198. A január 17-én feladott megrendelés ismét négy és fél 

hónap elteltével jutott el Pestre. Weingandék ezért új útvonalat javasoltak: 

„Mindig elhárulnak az útból az akadályok, ha megpróbáljuk őket kiszűrni. Azt hisszük, 

sikerült legyőzni a legnagyobbat, az árucikkeink szállítására alkalmas új útvonallal, amit most 

ajánlunk. 

Augsburg városa olyan jó helyen van, hogy mi onnan könnyedén le tudjuk hozni 

könyvcsomagjainkat a Lechen keresztül, amelyik a városhoz nagyon közel csatlakozik a 

Dunába. Minthogy bizonyára sok partnerük lehet ebben a városban, el fogják tudni juttatni 

hozzánk a raktárukból kért könyveket egy ottani könyvkereskedőn keresztül." 
195 Segesváry Viktor: I.m. 205- 217. 
196 Erről tanúskodnak az 1784. szeptember 5-én és 1788. július 16-án kelt levelek is. 
197 Gárdonyi A.: I.m. 297. 
198 Kilétéről semmit nem sikerült eddig megtudni. 
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Augsburg neve többször nem fordul elő, annál inkább a szomszédságában fekvő Duna-parti 

Ulm városáé. Ulmmal szintén jó kapcsolatai voltak Weingandéknak, és fekvése ismét a 

víziszállítás lehetőségét jelentette. 1782. augusztusában arra kérik az STN-t, hogy amint 

elkészülnek az Enciklopédiának egy új kötetével, azt az ulmi Kindervater kereskedőn 

keresztül küldjék Bécsbe Weingandhoz. Bécs minden szállítmánynak az utolsó előtti állomása 

volt, itt intézték ugyanis a vámot és az egyéb hivatalos papírokat. 

1783-84-ben, a Weingand és Köpff cég feloszlása előtti utolsó években, csökkent a kapcsolat 

intenzitása az STN-nel. A neucháteliek korábban már emlegetett nehézségeire utal, hogy az 

1783. november 24-én másodszorra megrendelt könyvek rekord hosszúságú idő alatt, 1784. 

szeptemberében érkeztek meg, azaz csaknem egy évvel később. 

1788-ban Weingand, immáron egyedül folytatja a négy évvel korábban megszakadt üzleti 

viszonyt a neucháteliekkel. A kapcsolat újrafelvételében döntő szerepet játszhatott egy 

bizonyos Durand úr látogatása Pesten, Weingand üzletében. Az STN egész fennállása alatt 

foglalkoztatott utazó ügynököket, akiknek az volt a feladata, hogy szimatoljanak ügyfeleiknél 

az új igények, a jól eladható termékek felől, továbbá próbáljanak meg új partnereket 

szerezni199. Magukkal vitték az STN legfrissebb katalógusait, és előre leszámítolva felvették a 

rendelést. Az ügynököket alaposan felkészítették az utazásra (tudnivalók az ügyfelekről, a 

látogatások sorrendje, a felteendő kérdések, az eltitkolandó illetve a megszerzendő 

információk). A missziót teljesítők beszámolókat készítettek utazásaikról, s ezekből kiderül, 

hogy ügyfeleik körében végzett piackutató munkájuk mögött nem egyszer tolakodó nyomozó 

munka, kémkedés állt, amely életbe vágóan fontos volt a neucháteli kiadó üzleti 

stratégiájához200. 

A Pestre is ellátogató Durand-t egyelőre nem sikerült azonosítani, de lehet, hogy azonos 

azzal a Durand-nal, aki mint svájci lelkész az STN megbízásából Londonban ügynökösködött 

az Enciklopédia neucháteli kiadásával201. Az STN ügynöke mindenesetre jó munkát végzett, 

mert Weingand „kötélnek állt": 

„Az a megtiszteltetés ért a múlt héten, hogy látogatást tett nálam Durand úr, az önök 

társaságának tagja. A kapott katalógus és a felajánlott feltételek alapján rendelést adtam le 

nála, amely remélem már eljutott önökhöz. Ha a megállapodás szerint elküldik nekem a 

megrendelt könyveket, elkötelezem magam önök mellett, és onnantól kezdve minden francia 

199 Varry: I.m. 239-240. 
2001.m. 240. 
201 Darnton: L'aventure de l'Encyclopédie. 236. 
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könyvet önöktől fogok megrendelni, anélkül, hogy bárki máshoz is fordulnék. Helyzetem 

azonban megköveteli a lehető leggyorsabb szállítást." 

A sorrendben következő levélben, 1788. augusztus 19-én már megmutatkoznak a pénzügyek 

körüli nézeteltérések, bár Weingand még nagy optimizmussal jegyzi meg, hogy ha megkapja 

a kért könyvcsomagot, akkor már semmilyen akadálya nem lesz a köztük létrejött üzlet 

folytatásának. 

„Az önök régi követelését illetően, amivel most állnak elő, nevetségesnek tűnik számomra, 

hogy egyazon elszámolás szerint mindkét fél hitelezője legyen a másiknak, és követelje a 

tartozás megfizetését. De meggyőződésem, hogy ha áttanulmányozzák a mellékelt, egykori 

könyvelésünk alapján készült kivonatot, akkor az én követelésemet helytállónak fogják 

tartani." 

1788 októberében, ismét négy hónap elteltével érkezett meg a várva várt küldemény. Érdekes, 

hogy Weingand megint felajánlja, ha bármi akadály merülne fel a könyvek eljuttatásában, 

akkor tud más eszközt, más utat javasolni. Felvetődik a kérdés, hogy nem a könyvek illegális 

behozatalára utal-e evvel a megjegyzésével? Ez a rendelkezésünkre álló utolsó levél udvarias 

hangneme ellenére is arra enged következtetni, hogy mivel egy kínos pénzügyi kérdésben 

nem sikerült a két félnek megállapodnia, kölcsönösen egyre bizalmatlanabbá váltak 

egymással, és ez az együttműködés megszakadásához vezetett. A vita feltételezésünk szerint a 

Köpff idejében megrendelt utolsó szállítmány körül robbant ki. 

1789-ben feloszlott a Société Typographique de Neuchâtel, vagyis a kapcsolat hamarosan 

mindenképpen felbomlott volna. Weingand azonban továbbra is tekintélyes mennyiségű 

francia könyvet forgalmazott, példa erre az 1789-ben önálló füzetben megjelentetett francia, 

angol stb. könyvek több mint hatvan oldalas katalógusa. Mivel azonban a Weingand által 

továbbvezetett pesti üzletről semmiféle levéltári irat nem maradt fenn az 1786-os 

osztozkodást követően, ezért ennek az időszaknak a kutatása már lényegesen kevesebb 

eredményt ígér. 

A levelezés időbeli határai egy-két év eltéréssel egybeesnek II. József uralkodásának idejével. 

Nem véletlen, hogy épp a 18. század e szellemi értelemben legnyitottabb évtizedére esik. 

Sem előtte, sem utána nem volt olyan kedvező helyzetben a francia könyvek magyarországi 

forgalmazása, mint a század nyolcvanas éveiben, a felvilágosult abszolutista József 

uralkodásakor. 

A hazai könyvtörténet egy eddig feltáratlan, többé-kevésbé teljesnek mondható, forrásértékű 

dokumentumát a lehető legalaposabban igyekeztük feldolgozni. A feladat hálásnak bizonyult, 

74 



mert az anyag nem túl teijedelmes, viszont összefüggő, módot ad tehát az időbeli és tematikai 

összefüggések értelmezésére. 

A levelezés valódi értéke azonban a tizennégy levél alkotta egységben rejlik, amelyik 

nemcsak a Weingand és Köpff kereskedés, hanem a Société Typographique de Neuchâtel 

történetébe is beilleszthető. így vált ismereteink szerint először lehetővé, hogy a 18. századi 

magyarországi könyvkereskedelemnek, ha egy még oly kis szeletét is, de az európai 

könyvkereskedelem kontextusában tanulmányozhassuk. 
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Könyvrendelések 

A könyvcímek betűhív átírása mellett - amennyiben sikerült azonosítani - a zárójelben a könyv teljes címe, 
szerzője és a megjelenés időpontja szerepel. A cím előtti szám a megrendelt példányszámot jelöli. 

1781. szeptember 17. 

• 2. Albert moderne &c. ( Pons- Auguste Alletz: L'Albert moderne ou nouveaux secrets, éprouvés et licites, 
receuillis d'après les découvertes les plus récentes. 5e édition, Neuchâtel, 1780) 

• 4. Anecdotes de Mad. Dubarry (Pidansat de Mairobert: Anecdotes sur Madame la comtesse Du Barry. 
Londres, 1776) 

• 1. Collection complette des Oeuvres de Msr. Bonnet (Charles Bonnet: Oeuvres d'histoire naturelle et de 
philosophie. Neuchâtel, 1779-1783) 

• 1. Cours d'études pour Msr. le Prince de Parme, p. Condillac (Condillac: Cours d'études pour Monsieur le 
Prince de Parme. Parme, 1775) 

• 2. Dictionnaire abrégé de Bayle & Chauffepied (Jacques-George Chauffepié: Dictionnaire historique et 
critique pour servir de supplément au dictionnaire historique et critique de M. Pierre Bayle. Amsterdam, 
1750-56) 

• 2. Elemens de l'histoire de francé par Millot (Claude-François Xavier Millot: Eléments de l'histoire de 
France. Paris, 1767-1769.) 

• 4. Enfans élevés selon l'Ordre de la Natur - (egyelőre ismeretlen) 
• 2. Esprit, des Croisades, ou histoire politique (Jean-Baptiste Mailly: L' esprit des croisades ou histoire 

politique et militaire des guerres entreprises par les Chrétiens contre les Mahométans. Paris, 1780) 
• 4. Essai philosoph. sur le Monarchisme. (Simon Nicolas Henri Linguet: Essai philosophique sur le 

Monarchisme. Paris, 1775.) 
• 4. Histoire de la Moldavie & Valachie. (Jean-Louis Carra: Histoire de la Moldavie et de la Valachie avec 

une dissertation sur l'état actuel de ces deux provinces. Nouvelle édition augmentée des mémoires 
historiques et géographiques sur la Valachie par M. deBauer. Neuchâtel, 1781) 

• 1. Lettres du pape Clement XIV traduits de l'Italien. ( L.-A. Carracioli: Lettres du pape Clément XIV, traduit 
de l'italien et du latin, avec discours, panégyriques et autres intéressantes de ce pape. Paris, 1777) 

• 2. Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV. ( Duc de Noailles-Millot: 
Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV. Paris, 1778) 

• 3. Secrets des francs maçons trahi .(L'abbé Pérau ou Perault: Le secret des francs-maçons. Nouvelle 
édition.Genève, 1778) 

• 6. Tableau de paris, par Mercier. (Louis-Sebastien Mercier: Le tableau de Paris. Neuchâtel, 1781) 
• 3. Biblia Calvini 
• 6. Révolutions de l'Amérique par Raynal. (L'abbé Raynal. Tableau et révolutions des colonies anglaises de 

l'Amérique septentrionale, s.l. 1781) 

1782 január 17. 

• 4. Espions anglais ou correspondance secrète entre Milord Ail Eyes & c. (Pidansat de Mairobert: L'espion 
anglais ou correspondance secrète entre Milord Ail Eyes et Milord All'Ear. Londres, 1780) 

• 6. Infortunes du Chevalier de la Lande. (Philippe Brydel: Les infortunes du jeune chevalier de la Lande, mort 
à Lausanne le 1er février 1778. Lausanne, 1781) 

• 6.De l'Eglise du Pape, & de Moyen, de réunir toutes les Eglises. (.Louis Dutens: De l'Eglise du Pape, de 
quelques points de controverse, et moyens de réunir toutes les Eglises chrétiennes. Genève, 1781) 

• 6. Oeuvres de Monsieur Grécourt (Jean-Baptiste Willart de Grécourt: Oeuvres diverses de Monsieur 
Grécourt. Nouvelle édition. Londres, 1780) 

• 4. Histoire philosophique par Ra.ym\.(Guillaume Thomas François Raynal: Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Amsterdam, 1777, Nouvelle 
édition, 1780) 

• 2. Lettres sur la religion essentielle à rhomme.(Mv/e Huber: Lettres sur la religion essentielle à l'homme 
distinguée de ce qui n 'est que l'accessoire. Nouvelle édition. Londres, 1756) 

• 2. Mémoires sur la dernière guerre de l'Amérique par Msr. Pouchot. (Pouchot: Mémoires sur la dernière 
guerre de l'Amérique septentrionale entre la France et l'Angleterre. Yverdon, 1781) 
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• 4. Discours sur l'Italie - (egyelőre ismeretlen) 
• 2. de l'Etat et du sort des Colonies des anciens peuples (Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Sainte-

Croix: De l'Etat et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie, 1779) 
• 6. Tableau de Paris nouvelle édition (Louis-Sebastien Mercier: Le tableau de Paris. Neuchâtel, 1781-88. 

Ennek a kiadásnak a folyamatosan megjelenő új köteteiről van szó.) 
• 6. Réductions de Paris en temps de Henri IV. (Louis-Sebastien Mercier: La destruction de la Ligue, ou la 

réduction de Paris. Pièce nationale en 4 actes. Amsterdam, 1782) 
• 1. Encyclopédie 39. (Denis Diderot, Jean Le Rond d'Alembert: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonnée des 

sciences, des arts, et des métiers. Neuchâtel, 1781) 
• 4. Nouveautés qui ont quelque rapport a l'Amour, la philosophie, la Religion, & l'histoire, publiées, l'année 

passée. - (egyelőre ismeretlen) 

1782. május 31. 

• 12. Oeuvres de Grécourt (Jean-Baptiste Willart de Grécourt: Oeuvres diverses de Monsieur Grécourt. 
Nouvelle édition. Londres, 1780) 

• 6. Procès des trois rois. (Ange Goudar: Le procès des trois rois Louis XVI de France, Bourbon, Charles III 
d'Espagne Bourbon, Georges III d'Hannovre, fabricant de boutons, plaidé aux tribunaux des puissances 
européennes. Londres, 1780-81) 

• 6. Ad majorem gloriam virtutis. ( Sylvain Maréchal: Ad majorem gloriam virtutis, fragment d'un poème 
moral sur Dieu. Athéopolis, 1781) 

• 2. Oeuvres de la Mettrie. (La Mettrie: Oeuvres philosphiques. Nouvelle édition. Amsterdam, 1774) 
• 3. Passe tems du beau sexe. ( An.: Le doux passe-temps du beau sexe. Chansonnier galant. h.n. é.n.) 
• 2. Bible expliquée par les Aumôniers du roi de Prusse. ( François Marie Arouet de Voltaire: La Bible enfin 

expliquée par plusieurs aumôniers de S.M.L.R.D.P. Londres-Genève, 1777.) 
• 4. Christianisme dévoilé. (Paul Henri Ditrich Thiry, baron d'Holbach:Le Christianisme dévoilé, ou examen 

des principes et des effets de la religion chrétienne, par feu M. Boulanger. Londres, 1756) 

1782. január 31. 

A Société Typographique de Neuchâtel küldeményében található „felesleges" könyvek jegyzéke 

• 3. Bible 
• 3. Bible 
• 2. Morale Evangelique 
• 2. Sermons de Bertrand 
• 2. Essai sur le plaisir 
• 2. Histoire de la Bible 
• 2. Histoire de la passion 
• 2. Nourriture de l'âme par Ostervald (Jean-Rodolphe Ostervald: Nourriture de l'âme. 1763) 
• 2. Sermons de Romilly. ( Jean Edme Romilly: Sermons sur divers texte de l'écriture sainte. Genève, 1780) 
• 2. Sermons de Laget (Guillaume Laget: Sermons sur l'influence de la religion française. Genève, 1779) 

1783. november 24. 

• 1. Oeuvres de Bonnet 4° (Charles Bonnet: Oeuvres complètes. 10 volumes. Berne, 1779-1783) 
• 1. Oeuvres de Bonnet 8° (Charles Bonnet: Oeuvres complètes. 18 volumes. Berne, 1779-1788) 
• 4. Biblia de Voltaire ( François Marie Arouet de Voltaire: La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers 

de S.M.L.R.D.P. Londres-Genève, 1777.) 
• 4. Christianisme de Vaille (Paul Henri Ditrich Thiry, baron d'Holbach: Le Christianisme dévoilé, ou examen 

des principes et des effets de la religion chrétienne, par feu M. Boulanger. Londres, 1777) 
• 1. Remarques sur la Musique et la Danse (Sara Goudar: Remarques sur la musique et la danse ou lettres à 

MilordPembroke. h.n. 1773) 
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• 2.Anecdotes sur Madame la Comte du Barri. (Pidansat de Mairobert: Anecdotes sur Madame la comtesse Du 
Barry. Londres, 1776) 

• 4. Confessions de Rousseau 
• 1. Contes moraux de Marmontel ( Marmontel: Contes Moraux. Nouvelle édition. La Haye, 1771) 
• 2. Espion Anglais ou Corespondance secret (Pidansat de Mairobert: L'espion anglais ou correspondance 

secrète entre MilordAil Eyes et MilordAll'Ear. Londres, ¡780) 
• 2. Essai politique sur l'Etat - (egyelőre ismeretlen) 
• 6. Histoire philoso et politique par Raynalt (Guillaume Thomas François Raynal: Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. Amsterdam, 1777, Nouvelle 
édition: 1780) 

• 1. Oeuvres p M.Tissot (Simon-André Tissot: Oeuvres complètes. 15 volumes. Lausanne, 1783-95) 
• 2. Abrégé de l'Histoire de Franche Maçonnerie precede de quelques Pieces en vers (Jerôme de la Lande: 

Abrégé de l'histoire de la Franche-maconnerie précédée et suivie de quelques pièces en vers et en prose et 
d'anecdotes qui la concerne. Londres et se trouve à Lausanne, 1783) 

• 2. Considences philosphique (Jacques Vernes: Confidence philosophique. Seconde édition revue et 
augmentée. Genève, 1776) 

• 2. Fat corrigé Histoire morale Sous presse (Jean-François Marmontel: Le Cigisbé ou le fat corrigé. Comédie. 
h.n. 1783) 

• 2. Fille naturelle ( Nicolas Edme Restifde la Bretonne: La fille naturelle, h. n. 1769) 
• 2. Histoire de Madame de Morsan. - (egyelőre ismeretlen) 
• 4. Homme moral ou l'homme considere dans l'état de pure nature (Pierre-Charles Levesque: L'homme 

moral, ou l'homme considéré tant dans l'état de pure nature, que dans la société. Amsterdam, 1784) 
• 2. Julien l'Apostal de M. Fielding (Henry Fielding: Julien l'Apostat, ou voyage dans l'autre monde. Reims, 

1784) 
• 2. Solitaire du Mont jura, ou Récréation d'un Philosophiqu - (egyelőre ismeretlen) 
• 2. Theatre de Carapagne par Carmontel ( Nicolas Carmontelle: Théâtre de campagne. Paris, 1775) 
• 1. Oeuvres de posthumes par Rousseau (Jean-Jacques Rousseau: Oeuvres posthumes. Genève et Paris, 1782-

83.) 
• 2. l'Espion Françoise a Londres (Ange Goudar: L'espion français à Londres. Londres, 1779) 
• 2. Supplément aux oeuvres de Dorât (Ilyen címen nem ismert. Talán: Claude Joseph Dorât: Oeuvres 

comletes de Dorât. 1764-80) 
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4. A főúri olvasók 

A 18. század második felének francia Európájában általánosan érvényes, hogy a művelődés 

terén a nemesség játszotta a legjelentősebb szerepet, a kulturális javakból ez a réteg részesült 

leginkább. Ez még inkább jellemző Közép-Európára, s így Magyarországra. Itt főként a 

nemesség felső és - kisebb mértékben - középső rétegei váltak fogékonnyá az új eszmék 

iránt, de a felvilágosodás mindinkább áthatotta a magasabb polgári, értelmiségi köröket is. A 

század hetvenes éveitől érzékelhető főúri könyvtáralapítási hullám szintén a felvilágosodás 

eredményei közé tartozott. 

Ha megpróbáljuk definiálni, hogy kik voltak azok az olvasók, akik első helyen álltak az új 

francia könyvek iránti fokozott érdeklődésben, akkor a kutatás jelenlegi állása szerint 

elsősorban azokat a főnemeseket soroljuk ide, akik a kor európai műveltségének színvonalán 

álltak, gyökeresen hátat fordítottak a barokk hagyománynak, műveltségnek, és nem utolsó 

sorban anyagi lehetőségeiknek köszönhetően képesek voltak a legújabb európai szellemi 

folyamatokkal lépést tartani.202 A század vége felé viszont már a köznemesség magasabb 

rétegeiből is mind többen és többen kapcsolódnak be az új könyvkultúrába, illetve 

ismerkednek meg az új szellemi áramlatokkal. Ugyanakkor a meginduló érdeklődés 

elsősorban a felvilágosodás később klasszikussá vált, filozófus szerzőire irányult. Ami a 

polgárságot illeti, a művelődés terén itt is jelentős változás zajlott le a századközéptől, de 

ennek a következményeit sem ismerjük még kellőképpen. A fellendülés nagy korszaka a 

század utolsó harmadának vége felé torpant meg, miután - Kosáry Domokos megállapításával 

élve „a felvilágosodás általános csatavesztésének következményei a könyvtárak terén sem 

maradtak el."203 Alábbhagyott a gyűjtés buzgalma a tehetősek, a kiváltságosok körében is: „a 

nemrég még sokat ígérő főúri könyvtárak egy része kezdett elapadni, sekélyes munkákkal 

telítődni".204 

Minthogy a francia műveltség a magyar főnemesség és köznemesség egyes köreiben talált 

leginkább visszhangra, ez az a réteg, amelyik a tiltott francia könyvekhez, vagyis a francia 

könyvtermés e széles és meglehetősen heterogén anyagához leginkább hozzájutott. A tiltott 

könyveket beszerző magyar nemességet természetesen nem lehet közös nevezőre hozni, már 

csak azért sem, mert maguknak a könyveknek ez a kategóriája, mint jeleztük önmagában is 

202 A kérdés tárgyalásához lásd H. Balázs Éva: „Contribution à l'ère des Lumières et du Josephisme en Hongrie" 
In: Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. Actes du Colloque de Mátrafüred. I. 
Bp., 1971. 31-45. Berzeviczy Gergely a reformpolitikus. Bp. 1967, Bécs és Pest-Buda a régi századvégen. Bp., 
1987. 
203 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 554. 
204 Uo. 
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nagyon sokféle volt, a felvilágosodás nagy filozófusainak műveitől egészen a pornográf 

regényekig terjedően. Éppen ezért megkülönböztető jegynek számít az is, hogy a tiltott 

könyvek mely típusai bukkannak fel az egyes gyűjtők francia gyűjteményében, mert ebben 

igen nagy eltérések mutatkoznak. Mivel azonban az egész 18. század második felét jellemző 

magyarországi olvasási szokások feltárásában még mindig igen sok a fehér folt, különösen 

ami a főúri magánkönyvtárakat illeti, speciálisan a francia könyvek gyűjtési és olvasási 

szokásainak meghatározásában ténylegesen csak az első lépések megtételénél járunk203. 

A 18. század második felében megszaporodó főúri magánkönyvtárak francia anyagát, ha 

vizsgálták, akkor azt a felvilágosodás hagyományosan elismert korpusza felől közelítve tették. 

A szakirodalomban rendszerint azt olvashatjuk, hogy a felvilágosodás magyarországi 

térhódításával a főurak könyvtárában mind nagyobb helyet kaptak a világi tárgyú művek, a 

francia felvilágosodás és a modem külföldi irodalmak termékei.206 E gyűjtemények 

állományáról általánosságban annyit tudtunk, hogy - elég széles körön belül - a filozófia, a 

társadalomtudományok, az egyetemes történelem, és sokszor a természettudományok voltak 

leginkább képviselve. Bár a külföldi szépirodalom iránti érdeklődés növekedésére is felhívják 

a figyelmet, egy-két erre szakosodott könyvállományra hivatkozva, mint a Csáky-Erdődy 

gyűjtemény, ennek ellenére néhány kivételtől eltekintve az általánosságokon túl a felsorolt 

könyvtárak zömének sem tartalmáról, sem fejlődéséről nem lehetett közelebbit megtudni.207 

Ez természetesen nem vonatkozik az olyan gyűjteményekre, amelyek később közkönyvtárakat 

alapoztak meg anyagukkal, és amelyeket a könyvtártörténet a kezdetektől fogva nagy becsben 

tartott (mint például a Ráday vagy a Teleki könyvtár). 

A különböző időszakokban megjelent könyvtártörténeti monográfiákban, vagy korszakot 

tárgyaló művelődéstörténeti összegzésekben fellelhető nevek, adatok szerepeltetése, 

különösen a francia könyvállományokat illetően, lényegében György Aladár Magyarország 

köz-és magánkönyvtárai című, 1885-ben megjelent statisztikai felmérésén alapulnak. Ez a mű, 

amely a maga korában egészen egyedülállónak számító állapotfelmérése volt a hazai 

könyvtárak helyzetének sajnos nem lelt folytatásra, és szomorú, hogy ezután egyetlen egy 

ilyen jellegű vizsgálat sem készült. Az egész munka megérdemelne egy alapos elemzést, mert 

rengeteg pótolhatatlan információval szolgál. Mi most csak arra térnénk ki röviden, hogy ez a 

205 Egyebek mellett azt is tisztáznunk kell, hogy csak a francia nyelven megjelent műveket olvasók körét 
próbáljuk meghatározni vagy a német fordításban megjelent könyvek olvasóit is ide számítjuk. Nos ennek a 
kérdésnek az eldöntése véleményünk szerint az adott gyűjtő könyvállományának jellegétől filgg, hiszen például 
az Orczyak esetében a francia irodalom tekintélyes része német fordításban volt meg. 
206 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. 176. 
207 Lásd: Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Bp., 1939, 63. Kosáry Domokos:././». 558. 
Csapody Csaba -Tóth András -Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987, 143. 
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felmérés sem tekinthető teljesnek, mert mint György Aladár megjegyzi, a felszólítások és 

kérések ellenére sem nyilatkozott minden könyvtártulajdonos a gyűjteményéről. így becslése 

szerint négy-öt elsőrangú, és számos figyelemreméltó magánkönyvtár is kimaradt a 
AAO 

vizsgálatból. Mindenesetre egy olyan jelentős francia gyűjteményről, mint a Sztárayaké 

volt, ebből a könyvből értesülhetett a magyar művelődéstörténet először és utoljára. 

Ha a francia műveltség iránt fogékony hazai kulturális és társadalmi elitet próbáljuk 

meghatározni, akkor jó néhány szempontot kell figyelembe vennünk, amelyek egyébként a 

könyvek gyűjtőkörére is befolyással voltak. Fontos megkülönböztető jegynek tekinthetjük a 

felekezeti hovatartozást209. Határozott különbségek mutatkoznak a katolikus és a protestáns 

könyvgyűjtő főurak ízlésében, olvasási igényeiben. A legvilágiasabb és legradikálisabb 

eszméket terjesztő könyveket első helyen a Bécsben nevelkedett katolikus elit 

gyűjteményében kell keresnünk. Jóllehet sok erdélyi protestáns főúr könyvtárában található 

francia könyv, így Teleki Sámuel, Teleki József, Bruckenthal Sámuel stb. könyvtárában, 

ezeknek a gyűjtőköre a francia állományon belül egészen más, mint a vizsgált katolikusoknak. 

Elsősorban a francia felvilágosodás filozófiai, tudományos műveire terjedtek ki, szépirodalmi 

anyaguk is leginkább a felvilágosodás szerzőihez köthető, és a vallásos témájú könyv is jóval 

több. A konzervatívabb világnézetű és puritánabb beállítottságú protestáns főurak többsége 

diákként svájci, holland, német egyetemeken tanult. A német szellemhez, nyelvhez és a 

felvilágosodás német változatához sokkal szorosabb szálak fűzték őket, mint a franciához.210 

Sokan közülük a francia szerzőket is németül olvasták. 

Érdemes összehasonlítani legalább fő elemei vonatkozásában például Teleki Sámuel 

könyvtárának vagy Ráday Gedeon könyvtárának francia anyagát a Csáky-Erdődy házaspár 

gyűjteményével, amelyek a francia könyvek tekintetében kisebb eltéréssel, de nagyjából 

ugyanabban az időszakban, vagyis a 70-es évek táján gyarapodtak jelentősen. Akkor ötlik 

csak igazán szemünkbe, hogy a mégoly szűknek tartott hazai franciás műveltségű körön belül 

is milyen óriási különbségek mutatkoztak meg. Igaz ugyan, hogy a Csáky-Erdődy 

gyűjtemény, mint azt majd részletes elemzésünkben kifejtjük kivételesnek is tekinthető, de a 

gyűjtőköre alapján kibontakozik néhány olyan tendencia, ami újdonság az olvasói szokások 

terén, és inkább jellemző a felvilágosult katolikus főnemesi körre, gyaníthatóan gyakran a 

háttérben meghúzódó női olvasókra: a könyvben a szórakozást kereső, erősen szépirodalmi 
208 1.m. 10. 
209 A nemesség felvilágosodáshoz fűződő viszonyának differenciáltságához H. Balázs Éva:„La Noblesse 
hongroise et les Lumières" című tanulmánya is. In.- Noblesse française, noblesse hongroise XVIe - XIXe siècles. 
Bp., 198, 179-189. 
2 Fülöp Géza: I.m. 176. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Bp.1899, 
48. 
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érdeklődés, a jelenkor minden rendű és rangú aktuális kérdései iránti fogékonyság az, ami ha 

nem is egyforma mértékben, de jellemzi a gyűjtők ezen típusát (lásd például a Sztáray, Viczay 

könyvtár állományát is). 

A képet minden tekintetben tovább lehet és kell árnyalni, hiszen az összehasonlításban 

példaként említett Teleki Sámuel és Ráday Gedeon francia érdeklődése között is lényeges 

különbségeket lehetne kimutatni. Míg Teleki Sámuel könyvtárában La Mettrie, Helvétius, 

d'Holbach is helyet kapott, addig Ráday Gedeon vallásossága miatt elfordult az ateista 

gondolkodók által képviselt iránytól, és közülük csupán Helvétius munkáinak egyetlen 

példánya volt meg gyűjteményében.211 Az egyébként 882 francia művet számláló gyűjtemény 

alapján a kortársak méltán ismerhették Rádayt úgy, mint a francia szellemet képviselő 

munkák gyűjtőjét, miközben „szemléletének és társadalmi helyzetének adottságai 

megakadályozták abban, hogy a felvilágosodás eszmevilágának központi jelentőségű szociális 

tartalmát felfogja"212. A francia szépirodalom körébe sorolható könyvei között is 

értelemszerűen egészen más tendenciák érvényesülnek, mint a katolikus és szépirodalmi 

érdeklődésű gyűjtőknél: nála első helyen a dráma, másodikon a mémoires-irodalom állt, de 

igen kedvelte a klasszikus prózát is 

Visszakanyarodva a tipologizálás összetettségéhez, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a 

protestáns-katolikus szembeállítást sem lehet mereven alkalmazni, gondoljunk csak azoknak 

az „új" főnemeseknek a körére, akik újabban kapva bárói, grófi rangot, mint az Orczyak, 

Podmaniczkyak, kapcsolataik révén, élénk kulturális érdeklődésükkel a katolikus főnemesség 

legnyitottabb szellemű csoportjával álltak szoros összeköttetésben214. 

Ezen a ponton kell bekapcsolnunk vizsgálódásunkba a területi hovatartozás szempontját. Mint 

arra H. Balázs Éva rámutatott, az északkeleti megyék nemességén belül jelentkeztek a 

legerőteljesebben a nemesi felvilágosodás új jelenségei. Főnemesei és jómódú 

középnemessége - legyen az katolikus, vagy protestáns - élen jártak az új áramlatok 

befogadásában . Kulturális téren igényesebbek voltak az ország más területein honos nemes 

211 Segesváry Viktor : A Ráday könyvtár. 231. 
212 Uo. A könyvtár francia könyveit egy francia szakdolgozó vette számba, aki statisztikai adatait volt szíves 
rendelkezésünkre bocsátani. 
213 A Csáky gyűjteményhez viszonyítva megmutatkozó különbségeket persze befolyásolta a gyűjtök eltérő 
életkora, és az ebből adódó szellemi hatások is, avval együtt, hogy Ráday bőven ismerte és vásárolta még a 60-
as, 70-es évek új könyvtermését is. Erre a könyvek kiadási éve alapján végzett statisztikai vizsgálatokból lehet 
következtetni 
2,4H. Balázs Éva: „Contribution à l'étude de l'ère des Lumières". 33. Katolikus oldalon pedig, a hasonlóképpen 
ekkoriban grófi rangra emelt, egyébként udvarhü Festetich és Fekete család egyes tagjai, mint Festetich György 
vagy Fekete János kimagasló figurái voltak a hazai felvilágosodás képviselőinek, és nem utolsó sorban jelentős 
gyűjtői a francia könyveknek. 
215 H. Balázs Éva : Berzeviczy Gergely a reformpolitikus. 7-12 
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családoknál. „A főrangú és középbirtokos családok műveltsége között a Tiszántúlon, 

Dunántúlon sokkal nagyobb volt a különbség, mint itt a Felvidéken"216. Továbbá a közvetlen 

katolikus rokonsági kapcsolatok miatt a katolikus-protestáns ellentét itt jóval tompább volt, 

mint az ország kálvinista vidékén.217 

Nem rendelkezünk elegendő kutatási eredménnyel ahhoz, hogy a francia kultúra felé nagy 

intenzitással forduló nyugati megyék arisztokratáinak könyvgyűjteményét összevessük a 

szepesi, zempléni arisztokratákéival, de a köztük meglévő esetleges mentalitásbeli 

különbségek újabb variációit vethetik fel a gyűjtési szokásoknak218. Végül, de nem utolsó 

sorban egy másik szűrési módot jelenthet a szabadkőműves mozgalommal kapcsolatba 

hozhatók körének kutatása, ami a mozgalom természetéből adódóan megoldja illetve feloldja 

a vallási és rangbéli megkülönböztetésekre alapozott, olykor erőltetettnek tűnő 

szembeállításokat, ugyanakkor ez sem fedi le a leghaladóbb szellemű franciás kör egészét219. 

A könyvtártörténet a legjelentősebb „modern" francia könyvgyűjteményeket a bécsi 

Teréziánumban a 60-as években tanuló főnemesek körében mutatta ki. Az Apponyi, 

Batthyány, Csáky, Széchényi, Viczay, Erdődy, Sztáray, Festetich stb., könyvtárak alapítói 

vagy gyarapítói mind itt végezték tanulmányaikat220. A könyv és a művelődés iránti 

lelkesedésükben bizonyára erősen befolyásolta őket a Hofbibliothek kiváló, tudós 

igazgatójának, Michael Denis atyának a Teréziánumban tartott szakmai, bibliográfiai, 

könyvészeti előadásai, és természetesen Bécs pezsgő kulturális élete, a nagy könyvtárak, a 

rengeteg könyvkereskedés gazdag kínálata221. 

Mielőtt az alábbiakban bemutatnánk kettőt, a fent felsorolt gyűjtőcsaládok új alapítású 

könyvtárai közül, valamint egyet az újonnan főnemesi rangra emelkedett családokéból, 

szeretnénk néhány kiegészítő megjegyzést fűzni a könyvtártörténeti szakirodalomban rendre 

idézett gyűjtemények francia könyvanyagára vonatkozóan. 

2 1 6 I . m . 18. 
217 Ez a tendencia azonban nem csak északkeletre korlátozódott. Ha kevésbé koncentráltan és átütő erővel, de az 
északnyugati nemesség körében is megfigyelhető volt Gondoljunk például, a Forgách családra: Forgách Miklós 
a felvilágosult rendi mozgalom egyik vezére igen jelentős francia könyvtárral rendelkezett, amelynek katalógusa 
fennmaradt, de kutatni még nem állt módunkban. Vő: Bártfai Szabó László: A Hunt-Pázmány nemzetségbeli 
Forgách család története. Esztergom, 1910. Forgách László és Miklós materialista, vallásellenes tartalmú 
francia könyvrendeléseit pedig Eckhardt Sándor ismertette. Vö: A francia forradalom eszméi Magyarországon. 
Bp., 2001, 92-93. 
21 A példák között említhetnénk az Esterházyak cseklészi és kismartoni könyvtárait, amelyekben szintén igen 
jelentős 18. századi francia könyvanyag volt. Vö: Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség 
Magyarországon a XVIII. században. Bp., 1920 58. Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra 
Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bp., 2003,193. 
219 Gondolunk itt éppen a Csáky-Erdődy házaspárra, akikről például nem sikerült egyértelműen kideríteni 
szabadkőműves elkötelezettségüket. 
220 Gemmel-Flischbach: Album des kais. königl. Theresianums. Wien, 1880. 
221 Szarvasi M.: I.m. 63. 
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A „magyar voltaireiánus" Fekete János egész francia műveltségéről, irodalmi vonzalmairól 

sokat megtudhattunk már, levelezésének feldolgozása kapcsán könyvgyűjtéséről is számos 

információ napvilágra került, de könyvtárának, ha csak töredékes rekonstruálásra is, de még 

senki sem vállalkozott222. 

Érdekesek és ellentmondásosak a Grassalkovichok könyvgyűjtéséről eddig megjelent adatok. 

Baranyai Zoltán György Aladár könyve alapján, de pontatlanul említi, hogy Gödöllőn (!) 

Grassalkovich Antal herceg neje, Esterházy Leopodina gyűjtött össze a 18. század végétől 

ritka emlékiratokban gazdag francia gyűjteményt. György Aladárnál ezzel szemben csupán 

annyit olvashatunk, hogy III. Grassalkovich Antal neje, Esterházy Leopoldina unokaöccsére, 

a Pozsonyban élő Szécsen Antal grófra hagyta rendezetlen, sok francia és angol könyvet 

tartalmazó könyvtárát223. Itt tehát szó sincs Gödöllőről, de annál inkább feltételezhető, hogy 

Pozsonyban - hiszen az örökös is itt élt - volt a gyűjtemény, ahol a Grassalkovichoknak 

pompás palotájuk állt. Egy egészen friss tanulmány segítségével közelebb juthatunk az 

igazsághoz, még ha továbbra is maradnak feltáratlan kérdések. G. Merva Mária Grassalkovich 

Antal mecénási tevékenységével foglalkozva, a herceg könyvtáráról is közölt érdekes 

megállapításokat: „Szarvasi Margit, azt írja ugyan könyvében, hogy a Grassalkovichok 

ragyogó palotáiban is volt díszes könyvtárterem, de a gödöllői kastélyra vonatkozóan ez 

csupán feltételezés, minden konkrét alapot nélkülöz"224. Könyvek elhelyezésének egyetlen 

nyoma maradt fenn Gödöllőn, mégpedig a kastély termeivel összeköttetésben álló kápolna 

félköríves oratóriumában, ahol nem sok könyv fért el225. Az 1860-as években ráadásul az 

üresen álló szekrényeket is eltávolították.226 

Evvel szemben II. Grassalkovich Antal idejében, 17874)6^ és 1834-ben, vagyis III. 

Grassalkovich Antal idejében is készült katalógus a pozsonyi palota könyvtárának 

állományáról, ráadásul az 1787-es francia nyelven227. Ezeket a fontos, és aligha közismert 

forrásokat azonban, G. Merva sajnos úgy ismerteti, hogy semmiféle utalást nem tesz a forrás 

lelőhelyére, vagy a szakirodalomra, ahonnan idézi. Ez annál is inkább sajnálatos, mivel 

eszerint az 1787-es katalógusban, a 871 műből 649 francia, 194 német, 23 latin, 3 magyar és 2 

222 Claude Michaud: „Felvilágosodás, szabadkőművesség és politika a XVIII. század végén". (Fekete János gróf 
levelezése) Századok 1983, 558-599. 
223 1.m. 453. 
224 G. Merva Mária: "A barokk főúr irodalmi kalandja, Grassalkovich Antal beteges és unalmas gondolatai." In: 
Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Válogatás négy év konferenciáinak anyagából 1997-2000). Keszthely, 
2000, 19. 
2251.m. 20. Erről Odrobenyák János Gödöllő egykor és most című 1875-ben megjelent városmonográfiája 
emlékezik meg. Eszerint egyébként nem a hercegi címet viselő II. Grassalkovich Antal, hanem még az alapító 
gróf idején rendezték be ezt a könyvtárat. 
226 Uo. 
227 Lm. 21. 
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olasz nyelvű könyv volt. Az ismertetésből arra gyanakszunk, hogy a szerző kézbe is vette a 

katalógusokat. A francia állományról azt írja, hogy megtalálhatók voltak a felvilágosodás 

legjelentősebb szerzőinek - Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu - művei is. Majd 

megállapítja, hogy a katalógus mutatta könyvrend „nem túlságosan igényes olvasói szokásról, 

gyakorlatról árulkodik: Voltaire filozófiai műve egy polcon tanyázik a lekvárok, likőrök és 

gyümölcsök elkészítéséről írott szakkönyvvel".228 Ezzel a megállapítással vitatkoznánk, 

véleményünk szerint ugyanis nem feltétlenül jelent igénytelenséget egy 18. századi 

könyvgyűjtő részéről ez a komolytalannak ható rendezetlenség, hiszen például a könyvek 

elhelyezésében a méret szerinti elrendezés igen gyakori megoldás volt229. 

Mindebből arra következtetünk, hogy a G. Merva által idézett katalógusok összefüggésbe 

hozhatók az említett Grassalkovichné Esterházy Leopoldina gyűjteményével. 

Egy másik érdekes és a magyar vonatkozásait tekintve alig kutatott téma a női gyűjtők 

meghatározása. Fábry Anna a magyar írónők történetét bemutató könyvének első fejezetében 

azt írja, hogy az olvasás a 18. század utolsó évtizedeiben nem számított még mindennapos 

elfoglaltságnak a nők körében, bár a férfiak közül is kevesen olvastak . Megállapítja, hogy 

„a ritka, de jól válogatott női könyvtárak sem feledhetik azonban, hogy ez időben az olvasást 

és foként az írást a nők számára sokan egyenesen ártalmasnak találták".231 

Szám szerint egyelőre kevés kifejezetten nők által létrehozott könyvtárról van tudomásunk, de 

ennek egyik oka az egész 18. század második felére vonatkozó magánkönyvtári kutatások 

elmaradottságában is keresendő. Fábry Anna a női könyvtárakról szólva Zichy Miklósnét, 

született Berényi Erzsébetet említi meg név szerint, aki 1796-ban halt meg Budán, és kb. 2000 

kötetes könyvtárát az Egyetemi Könyvtárra hagyta232. Nem térünk ki ennek a gyűjteménynek 

az ismertetésére, de francia könyvei igen eleven példáját mutatják egy női olvasó 

érdeklődésének. A női olvasópublikum rohamos gyarapodása éppen a 18. század utolsó 

harmadától jelentkezett, és a hazai könyvgyűjtés relatív fellendülésének időszakában éppen a 

francia könyvek gyűjtésének vizsgálatával mutatható az is ki, hogy arányaiban a női könyvtár-

vagy könyvtáron belüli gyűjteményalapítók, esetleg használók száma, a magyar viszonyokat 

tekintve, jelentősebbnek mondható a feltételezettnél. A francia állományok tartalmi elemzése 

kapcsán a regényirodalom dominanciája, és más tipikusan női olvasmányok nagy számú 

jelenléte, például a Viczay könyvtár esetében, felveti a több gyűjtő, többféle olvasó 

228 1.m. 22. 
229 Lásd a Csáky- Erdődy gyűjtemény révén szóba kerülő Vörös Ferenc féle katalógust. 
230 Fábry Anna: szép tiltott táj felé." A magyar írónők története két századforduló között (1795-1905/ Bp., 
1996, 7-8. 
231 Uo. 
232 Somkúti Gabriella: „Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. században". A könyvtáros 1991.41 .sz. 295. 
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lehetőségét, amit a hazai kutatások kezdeti stádiumában eddig még nem vizsgáltak.233 

Disszertációnk e második nagy fejezetében elszórva, a különböző forrástípusok 

felhasználásával megkíséreltük ezt a problémát is néhány példával illusztrálni, és 

meggyőződésünk, hogy a források további vizsgálata még több, izgalmas eredményhez 

vezethet. 

A már ismert világi profilú magánkönyvtárak összehasonlító vizsgálata feltétlenül szükséges 

lenne ahhoz, hogy túl tudjunk lépni a jelenlegi részmonográfiákra épülő hézagos 

ismereteinken234. Evvel párhuzamosan egy sokkal hosszadalmasabb, de izgalmas alapkutatási 

feladat is áll előttünk, ami a még számba vehető, elfeledett, francia orientációjú 

magángyűjteményeket illeti. György Aladár könyvtári statisztikája ehhez fontos adatokat tár 

fel. A fejezetünkben felhasznált források, mint a cenzúrahivatali akták vagy a 

könyvkereskedői hagyatékok pedig egészen új lehetőségeket teremtenek, új kutatási irányokat 

szabnak, és nem utolsó sorban a korabeli útleírások, vagy más kortárs visszaemlékezések is 

támpontul szolgálhatnak235. 

Számos olyan feltételezhető gyűjtő neve bukkan így fel a horizonton, akiket ebben az 

összefüggésben még nem vizsgált a művelődéstörténet: a Prónayak, a Mednyánszkyak236, a 

Van der Nath237, a Keglevich238, a Barkóczy239, a Csapó240, a Károlyi241 és végül a Zay242 

család egyes tagjai, hogy csak néhányat említsünk. 

233 A regényirodalom és a női olvasópublikum összefüggéseire lásd Reinhard Wittmann: „Az olvasás forradalma 
a 18. század végén?" In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Bp., 2000, 334-335. 
234 Erre hívja fel a figyelmet Segesváry Viktor a Ráday könyvtárról szóló monográfiájában és Ötvös Péter 
Batthyány Károly József könyvtárainak ismertetése kapcsán: „A magánkönyvtárak állományának kutatásában az 
összehasonlító vizsgálatot célzó, európai összefüggéseket is kereső programok még hiányoznak." „Egy főúri 
könyvtár 1772-ből". In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Bp, 1987,133. 
235Vö: G. Györffy Katalin: Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon. (Idegen utazók 
megfigyelései). Bp., 1991. 
236 A Prónayak acsai, a Mednyánszkyak rakoviczi és nagyőri könyvtára megjelenik György Aladár táblázataiban 
is, de gyűjtőként nevükkel a Weingand hagyatékban találkoztunk. Jelentőségük a művelődéstörténetben ismert. 
237 A Weingand hagyatékon kívül a Kazinczy levelezésében találunk még érdekes adatokat Csáky István közeli 
rokonairól. 
238 Az egyik Keglevich is vevője volt Strohmayer kereskedő francia könyveinek, és György Aladár a 
Kistapolcsányban élő Keglevich Istvánnál említ gazdag, több, mint nyolcezer kötetes könyvtárat, amelyben 
jelentős francia könyvek is előfordultak, de szám szerint nem tudjuk mennyi. Lm. 438. 
239 A Barkóczyak neve több helyen is felbukkan: most csak György Aladár adatát idézzük: a 18. század végén 
Barkóczy János által alapított pálóci könyvtárban zömében a francia enciklopédisták művei voltak. A 19. század 
végén Hadikné Barkóczy Ilona volt a tulajdonosa. Ekkor már kb. 18 ezer kötetre becsülték, az egyébként teljesen 
rendezetlen állományt. Még az is kiderül, hogy a tulajdonos grófné tavarnai és kassai házában is voltak ládában 
könyvek. (Mint arról még szó lesz alább is, Kassán a Barkóczy házban működött Strohmayer könyvkereskedése 
Barkóczyné Sztáray Leopoldina idejében.) 
240 Csapó Vilmos földbirtokos, csapótengelici könyvtárában, Tolna megyében háromezer kötet könyv volt, 
zömében a francia felvilágosodás irodalma. 
241 A 19. század végén, a Nyitra megyei Tótmegyerben élő Károlyi Alajosnak 9467 könyvéből 1458 francia volt. 
242 A Zay család zayugróci könyvtára 15 ezer francia könyvet számlált 1885-ben! 
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Külön meg kell említeni az eperjesi Szirmay könyvtárat: jelenleg az eperjesi városi könyvtár 

állományába beolvasztva ismerkedhetünk meg a gazdag 18. századi francia szépirodalmi 

könyvanyaggal, amely valószínűleg az 1833-ban Szirmay János által az evangélikus 

kollégium részére örök letéteménybe helyezett könyvtárból származik243. A kor új olvasói 

érdeklődését tükröző könyvállomány teljesen ismeretlen. Az eperjesi könyvtárakban (köztük a 

görögkeleti egyházmegyei gyűjteményében) szerzett benyomásaink alapján meggyőződésünk, 

hogy a szlovákiai közgyűjtemények még tartogatnak meglepetéseket a szétszóródott felvidéki 

magánkönyvtárakról. 

A Csákyakat kutatva vetődött fel bennünk a kérdés, hogy vajon milyen volt, és mi történt 

Csákyné Erdődy Júlia testvérének, a dúsgazdag kancellár Erdődy Józsefnek több ezres 

könyvtárával, amiről nemcsak Townson angol utazó tett említést, hanem Mednyánszky Alajos 

is244? Milyen lehetett Erdődy Júlia apjának, a szintén dúsgazdag Erdődy Jánosnak pozsonyi 

könyvtára, amiről meg Korabinszky számolt be245? 

Ezt a szertelen felsorolást még folytathatnánk, például azokkal a francia nyelven íródott 

kéziratos katalógusokkal, amelyek voltak már kezünkben, de még az egykori gyűjtők kilétét is 

nehéz belőlük megállapítani, nem hogy a gyűjtemények jelenlegi helyéről kideríteni valamit. 

Bár a nyomok elmosódottak, az adatok pedig elévült ismertetésekből származnak, mégis a 

most következő három gyűjtemény bemutatása azt példázza, hogy mostoha sorsuk ellenére, 

van remény többet megtudni róluk. 

A Viczay - Héderváry könyvtár 

Különlegesen gazdag volt a 18. század közepétől gyűjtött hédervári Viczay könyvtár. A 

15257 kötetes könyvtár, amelynek francia állománya mintegy 6000 kötetet tett ki, a Khuen-

Héderváryak idején, a 20. század első felében, egy tűzvész során nagyrészt elpusztult240. 

A könyvtárat Viczay I. Mihály nagy bibliofil és műgyűjtő alapította247. Jelentős érem- és 

fegyvergyűjteménye is volt, könyveit díszes vörös bőrkötésbe köttette. Gyűjtőszenvedélyét 

243 Ennek állománya egykor 14 487 kötet könyv volt. Tóth Sándor: Sáros Vármegye monográfiája. I-III. Bp., 
1909, II. 667. A Századok 1881-ben közzétett könyvtárügyi bizottsági jelentésében az áll, hogy általában 
történeti és szépirodalmi munkákat tartalmazott. 133. 
244 Róbert Townson: Voyage en Hongrie, précédé d'une description de la ville de Vienne et des jardins 
impériaux de Schoenbrunn par le Dr. Róbert Townson. Publié á Londres 1797. 199., Mednyánszky Alajos: 
Festői utazás a Vág folyón Magyarországon. Bp., 1981, 102. 
245 Korabinszky János Mátyás : Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn. Pressburg, 
1786. 
246 György Aladár: I.m. A nyelvek szerinti statisztika alapján 5000 német és 1000 angol könyvet is tartalmazott 
a gyűjtemény. Tárgyak szerint: 5331 nyelvészeti, 1599 történelmi, 1133 bölcsészeti és 618 szépirodalmi mű. 
Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Bp., 1998,123. 
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fiának, Viczay II. Mihálynak is átadta, aki egyébként 1771-ben a Teréziánumban tanult, és 

1776-ban feleségül vette Grassalkovich Antal leányát, Annát248. 

A Viczayak az elsők azoknak a főuraknak a sorában, akiket dolgozatunkban könyvtáruk miatt 

mutatunk be, de emellett birtokukon kialakított jelentős kertjüknek köszönhetően is megőrizte 

nevüket az emlékezet. Részletesen bemutatásra kerülő könyvgyűjtőinkben, mint a Viczayak, 

Sztárayak, Orczyak és a Csákyak, az a közös, hogy a kertművészet terén is jelentős 

eredményeket mutattak fel249. 

1794-ben a magyarországi angolkertek mestere Petri Bernhard egyszerre készített terveket 

Vizcay II. Mihály hédervári és Orczy László pesti kertje számára.250 Petri Hédervár régies 

kertjéből szép angol táj kertet alakított ki, és hosszú leírásban örökítette meg251. Ebben a 

kastélynak is szentel néhány mondatot252: 

„A kastélynak azt a részét, amelyben a gróf lakik, a szó szoros értelmében múzeumnak 

mondhatjuk. A lakószoba több helyiség közt van, amelyeket értékes ritkaságok töltenek meg." 

Ezután felsorolja a különböző gyűjteményeket, köztük a „gazdag és válogatott könyvtárat". A 

felsorolás végén hozzáteszi, hogy a gyűjtemények tárgyai „ízléses és célszerű szekrényekben 

foglalnak helyet, amelyeken valódi régi, görög és római bölcsek mellszobrai láthatók. 

Hédervár tiszteletreméltó tulajdonosa, aki különben fölöttébb boldog házasságnak és 

szeretetreméltó családnak örvendhet, ezekkel az érdekes és szórakoztató tárgyakkal 

foglakozva, és a szép természetet és annak örömeit élvezve, hasznosan és gyönyörűséggel 

tölti idejét a vidéken253. 

Viczay II. Mihályról Townson angol utazó is megemlékezett útleírásában, Petrihez hasonlóan 

méltatva gyűjteményeit, szép könyvtárát, és külön kiemelve az angol ízlésű kastélyparkját254. 

Mint már említettük, a gazdag könyvtár tekintélyes része a 20. században egy tűzvész során 

elpusztult, de fennmaradt a katalógusa, amelyet kétszer írtak össze: először 1769-ben, 

247Závodszky Levente: „Viczay Mihály a műgyűjtő és Pray György barátsága." Katolikus Szemle 1932. 340-356. 
248 Érdekesség, hogy az ifjabb Viczay feleségének, Grassalkovich Annának tulajdonítottak sokáig egy német 
nyelven 1790-ben megjelent politikai röpiratot Etwas für Ungarn von einer Patriotin címmel. Ebben egy 
kozmopolita hangján az exkluzív nemzeties szellemet támadja a szerző, aki azonban Ballagi Géza szerint nem 
Viczay grófné, hanem a Felsőbüky-Nagy család egyik nötagja. Ld: Ballagi Géza: A politikai irodalom 
Magyarországon 1825-ig. Bp. 1888 
249 Ráadásul mindegyikőjüket az új angol tájkert irányzata érintette meg. 
250 Rapaics Raymund: Magyar kertek. Bp., 1940, 157. 
2511.m. 164-165. 
252 I.m. 170. Az idézet Petri Bernhard: „Beschreibung des Naturgartens des Herrn Grafen von Wiczay zu 
Hedervar auf der Insel Schütt in Ungarn." In: Almanach und Taschenbuch für Gartenfreunde 1798 című 
művéből származik Rapaics nyomán. 
253 Ez utóbbi gondolatot érdemes lesz felidézni magunkban a Csáky István szepességi Sans Souci parkjáról 
készült leírások kapcsán, amelyek a kert tulajdonosának szellemiségéről hasonló gondolatokat fogalmaztak meg. 
254 Townson: I.m. 64. 
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másodszor Viczay II. Mihály halála után 1846-ban . A katalógus alapján azt állapítottuk 

meg, hogy a 19. században rohamosan csökkent a gyűjtés buzgalma, szinte alig találjuk meg a 

19. század elejének jelentős munkáit, legyen az francia, német nyelvű könyv. Pontos 

statisztikai vizsgálatot nem végeztünk, de a domináns jellegzetességekről enélkül is 

meggyőződhetünk: az állományban leginkább a 18. században megjelent könyvek 

képviseltetik magukat. Ezen belül nyelvek szerint a latin, francia és német kiadványok voltak 

a legnagyobb mennyiségben, tematikailag pedig történelmi és jogi munkák, de jelentős hely 

jutott a szépirodalomnak is, amelyben a francia könyvek dominanciája egyértelmű. Feltűnően 

kevés volt viszont a teológiai mű. A nagyszámú francia szépirodalmi alkotás jelenléte egy 

határozott irodalmi érdeklődésre enged következtetni. Mivel azonban a gyűjtők személyéről 

sokat nem tudunk, sem levéltári hagyatékukat, sem egyéb rájuk vonatkozó forrást nem 

ismerünk, ezért messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le256. Az állomány összetétele 

alapján azonban véleményünk szerint többről van szó, mint a francia könyvek gyűjtésének 

divatjáról, ahogy azt feltételezték257. 

A hédervári könyvállomány francia anyagának most csak vázlatos bemutatására vállalkozunk, 

de izgalmas összetétele további kutatásokra ösztönöz. A katalógusban cím szerint, 

ábécérendben, többféle kézírással kerültek beírásra a könyvek. A francia állományon belül 

első helyen a szépirodalom tárgykörébe sorolható könyveket említenénk. A 18. század 

legelejéről, vagyis inkább az idősebb Viczay Mihály gyűjtéséből származhatnak Bourdeille-

től, azaz Brantőme-tól a Híres hölgyek {Dames illustres), a Kacér hölgyek {Dames galantes) 

és a Híres férfiak {Hommes illustres) 1699-ből, a Les délices des Pays-bas 1700-ból. A 17. 

század végéről való a Les intrigues galantes de la cour de France egy kötete, mely sok más, a 

katalógusban található könyvhöz hasonlóan a francia uralkodók, híres emberek szerelmi életét 

tárja fel. Megemlítenénk még ebből az időszakból a Lettres portugaises-X, valamint Mme de 

Sévigné és Mme de Maintenon leveleit, főúri könyvtárak jegyzékében - főleg ahol női 

olvasókat is feltételezhetünk - szintén gyakran előforduló művek. A 18. század elejéről a 

pikáns részletekben bővelkedő Lettres de Messire Roger de Rabutin úgy tűnik szintén 

alapolvasmánya a komák, csakúgy mint a Lettres de Thérèse. Jelentős a női irodalom, az 

egész századból: Mme Gomez-től több könyv is: a Les journées amusantes, a pajzán Cent 

255 A hédervári Viczay könyvtár katalógusát az OSZK Kézirattárában őrzik. 
256 A Viczay család gyüjtőszenvedélyével, és gyűjteményeivel eddig egyedül Závodszky Levente idézett 
tanulmánya foglalkozott. Ebben a könyvtár állományáról, a gyűjtök személyéről kevés szó esik, viszont 
megtudhatunk egyet s' mást arról, hogy kik voltak szállítói az idösebbik Viczay-nak, akit jól ismertek a bécsi és 
pozsonyi könyvkereskedők. A tanulmány szerzője továbbá megemlíti az Artaria nevű bécsi kereskedés levelét is, 
amelyik szép francia és angol könyveket kínált a grófnak. 
257 Mondván, hogy Viczay Mihály a fö hangsúlyt a könyvek díszes kötésére fektette. Szarvasi Margit: I.m.. 63. 
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nouvelles nouvelles, Mme Bedacier könnyed hangvételű Les petits soupés de l'été-je, Mme 

Montpensier levelei, Mme de Graffigny Lettres d'une péruvienne-)^, Mme Riccoboni, Mme 

de Beaumont több regénye, Mme de Saint Aubin Le danger de l'amour-)a, Mme de 

Beauharnais Abélard-ja, a Bibliothèque des dames. Nőkről, nőkhöz szóló egyéb munka is 

megtalálható: 1725-ből L'art d'aimer à la mode de Paris, a L'ami des femmes 1758-ból egy 

bizonyos Boudier de Villemert-től, ami a nők védelmére írt mű, végül a De l'homme et de la 

femme című tudományos könyv. Jelentős a regény és meseirodalom mennyisége is: Marivaux 

regényei (La vie de Marianne, La voiture embourbée), Lesage, Prévost, Defoe (franciául) 

müvei, különböző szórakoztató vagy gáláns anekdota gyűjtemények, válogatott, és sokszor a 

műfaj frivolabb típusába sorolható libertinus regények. A műfaj 18. századi francia 

klasszikusai mind megtalálhatók: Crébillon fils-től a Le Sopha, Les égarements du coeur et 

de l'esprit, Dorat-tól egy gyűjteményes kiadás, Duclos-tól La Confession du Comte de, 

Nerciat pornográf regénye a Felicia, a kétes hírű Chevrier Le colporteur és a Le ridicule du 

siècle című szélsőségesen frivol hangú botránykrónikái, melyekben senkit sem kímél szaftos 

történeteivel. Érdemes külön megemlíteni a libertinus és mára feledésbe merült szerzőt 

Nougaret-t két könyvvel, Restif de la Bretonne-t, aki egyik korai regényével a Le ménage 

parisien-ne\ képviselteti magát, valamint Caylus grófot, akitől szintén megvolt egy kötet. 

Végül, a kor egyik legszabadosabb műve a Boyer d'Argens-nek tulajdonított Thérèse 

philosophe sem maradhat ki a felsorolásból. Ezzel az először 1748-ban megjelent pornográf 

regénnyel eddig egyedül a Viczay gyűjteményben találkoztunk. A sort folytathatnánk még jó 

néhány ismeretlen szerző gáláns, sőt olykor meglehetősen frivol művével. A libertinus 

regények mellett szép számban találunk az akkoriban a történelem címszó alá sorolt ún. 

botránykrónikákat, hírhedt személyiségek visszaemlékezéseit. Például Richelieu herceg 

magánéletéről több könyv is megtalálható, a hírhedt Choiseul herceg, Bernis kardinális életét 

övező botrányokról szintén. Azután két különböző kiadásban is megvolt a Mémoires secrets 

tirés des Archives des souverains de l'Europe. 

A tiltott könyvek egy másik típusából, az antiklerikális irodalomból is előfordul egy-két 

példány, főleg a jezsuitizmust támadó, gúnyoló munkák, mint például a Les aventures 

galantes de quelques enfants de Loyola (1782), vagy egy ennél komolyabb, a Sur la 

destruction des Jésuites en France. 

Végül, ne feledkezzünk meg a felvilágosodás filozófusainak irodalmáról. A nagy 

klasszikusok természetesen mind képviseltetik magukat, de meglepő, hogy az eddig 

ismertetett irodalomhoz képest szerényebb mértékben. Rousseau-tól nincs egyetlen teljes 

kiadás se, hanem csak egy-egy kötet belőle, valamint az Emile és két Discours. Voltaire 
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sokkal több könyvvel szerepel a jegyzékben, feltűnő azonban szépirodalmi és történelmi 

munkáinak dominanciája. Legjobban kettőjükön kívül Montesquieu van jelen, munkáinak 

gyűjteményes kiadása mellett a Lettres persanes és a L'esprit des lois is megvolt. A 

felvilágosodás egyéb íróitól, filozófusaitól viszont alig találunk valamit. 

Ebből az ismertetésből is kiderül, hogy milyen sajátos összetételű a hédervári Viczay 

könyvtár. Az állomány gazdag szépirodalmi anyagát az idősebbik Viczay alapozta meg, de 

valószínűleg fia, és feltételezésünk szerint annak felesége volt döntő befolyással a könyvtár 

jellegzetesen a 18. század második felét meghatározó, világi profilú külföldi 

könyvállományának kialakítására. Egy, a könyvben a szórakozást kereső, az újdonságokra 

nyitott, s azokat megismerni vágyó felvilágosult női olvasó képe is megjelenik előttünk a 

tematikai eloszlás alapján. Mellesleg csupa olyan könyvről van szó, amelynek olvasásától óva 

intenek - nyilván nem véletlenül - a korabeli nőknek szóló életvezetési tanácsadók. Másfelől 

azonban a könyvtár bővelkedett tudós munkákban, főleg német és latin nyelvű történelmi és 

jogi tárgyú, valamint művészetekkel kapcsolatos könyvekben is. Véleményünk szerint tehát, a 

Viczay könyvtár esetében igenis feltételezhetünk némi tudatosságot a gyűjtőkör 

szempontjából - még akkor is, ha ez a kor divatos olvasmányaira irányult - különösen a 

libertinus irodalom terén, amelynek egy átfogó és nívós válogatását nyújtja ez a kis 

gyűjtemény. 

A Sztáray könyvtár 

A franciás műveltségű arisztokrácia egyik igen jeles képviselőjeként tartják számon, a Csáky 

házaspárhoz fűződő kapcsolatai révén, később még más összefüggésben is szóba kerülő gróf 

Sztáray Mihályt. Sztáray nevét elsősorban a politikai életben vállalt aktív közreműködése tette 

ismertté. Eckhardt az 1790-es országgyűlés legforradalmibb alakjának nevezi.258 A francia 

forradalom lelkes híve volt, akit Martinovics az ellenállási mozgalom irányítói között sorol 

föl . Neve gyakorta fordul elő Lipót nádor irataiban, és a magyar jakobinusokra vonatkozó 

iratok között is260. 

A Sztáray családnak Zemplén megyében voltak birtokai, Sztáray Mihály, aki 1749-ben 

született, a birtokközpontot, Nagymihályt örökölte. Sztáray Mihály anyja, Thérèse Desfaigny 

258 Eckhardt Sándor: I.m. 142. 
259 Mályusz Elemér: Sándor Lipót nádor iratai. Bp., 1926,193. 
260 Lipót király a magyar nádornak, Sándor Lipótnak készített egy jegyzéket a magyar közélet szereplőiről, 
köztük Sztárayról, amelyben ezt írta róla : „Sztáray Mihály gróf Szabolcs megye főispánja. Konok, jellemtelen, 
hazug ember, egyike a legveszedelmesebbeknek. Ő volt az egyik legforrongóbb az Országgyűlésen. Pénzével 
mindenütt a lázadásra uszított. Mindig nagyon veszélyes ember lesz." I.m. 193. 
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de la Tournelle francia nemesi családból származott, öt gyermekének anyanyelve tehát a 
0A1 

francia volt . A gyerekek franciás nevelést kaptak, tanulmányaikat Bécsben folytatták, 

Sztáray Mihály a Teréziánum diákja volt262. Nagymihályon könyvtár is volt, amelynek 

francia gyűjteményét (kb. 5000 db.) a könyvtártörténet a legjelentősebbek közé sorolja263. 

Feltételezhetjük, hogy Sztáray Mihály volt ennek a jelentős 18. századi gyűjteménynek a 

legfőbb gyarapítója, de talán alapítója is, még akkor is, ha francia származású anyja révén már 

korábban is kerülhettek Nagymihályra francia könyvek. Jóllehet végeztünk kutatásokat 

Eperjesen a Sztáray család sajnos teljesen rendezetlen, és nehezen kutatható levéltárában, a 

könyvtár keletkezésének és fejlődésének körülményeiről egyelőre semmit sem találtunk264. 

Annyi azonban bizonyos, hogy 1945-ig a nagymihályi kastélyban őrizték, és valamennyi 

örökös tovább gyarapította a 18. században megalapozott állományt265. A nagymihályi 

könyvtár II. világháború utáni sorsáról eddig semmit sem lehetett tudni. Az általunk folytatott 

kutatások ugyan némi eredményre vezettek, de a könyvtár egészének sorsát, valamint teljes 

állományát még nem sikerült felderíteni. 

1940-ben, amikor Nagymihály egész lakosságát evakuálták, a család szintén elmenekült a 

kastélyból. Sztáray Magdolna bátyja, Sztáray Albert a meneküléskor az általa 

legértékesebbnek tartott könyveket, az addigra már majd 30000 kötetet számláló könyvtárból 

ládákba pakolta, és Kassára magával vitte. Amikor 44-ben rövid időre visszatértek a 

kastélyba, a könyvtár romokban hevert, egy részét valószínűleg el is égették. A kimenekített 

könyveket (kb. 300 db.) később Sztáray Magdolna a magyarországi bencés rendnek 
A// 

ajándékozta . Az ott maradt könyvtár, amelynek maradványa a háború után feltehetőleg 

valamelyik közeli város közgyűjteményébe került be, magába foglalta a Sztáray Magdolna 

szerint tekintélyes mennyiségű 18. századi francia regénygyűjteményt is267. Ezekről annyit 

mondott, hogy a legtöbb papírkötésű volt, és édesanyja nevetve emlegette, hogy jó néhányon 

franciául, női kézírással ez állt: „c'est lu" azaz „elolvasva". 

261 
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Bp., 1988, 10. kötet, 860. 

Baranyai Zoltán: Lm.. 33. 
262 Baranyai Z: I.m., Eckhardt Sándor: Lm. 141-143. 
263 György Aladár statisztikájában jelent meg először ez az adat. 
264 Az eperjesi megyei levéltárban (Statny Oblastny Archív) Sztáray család levéltára (1279-1931) 
265 A Sztáray család legidősebb leszármazottja, a nagymihályi kastély utolsó lakója, az 1999-ben elhunyt Sztáray 
Magdolna saját beszámolójából értesültünk a könyvtár általa ismert, 20. századi történetéről. 
266 Erről azonban nem tudott pontos információt adni, így továbbra is kérdés, hogy hová kerülhettek. 
267 A Sztáray könyvek szétszóratására és darabjainak meglepetésekkel is szolgáló felbukkanására jó példa, hogy 
a Csáky-Erdődy házaspár homonnai kastélyában, a múzeumként berendezett termek egyikében a mutatóba kitett 
régi könyvek között láttunk olyan francia kötetet, amelyben Sztáray Mihály possessori bejegyzése szerepelt. 
Hogy hogyan került oda, és hány ehhez hasonló van még a kastélyban, arról nem tudtak felvilágosítást adni. 
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A rendelkezésünkre bocsátott, megmentett könyvek jegyzékében is előfordulnak 18. századi 

francia könyvek, de elenyésző a számuk az 5000-es állományhoz képest. Ez alapján nehéz 

megítélni a gyűjtemény egészének jellegzetességeit, de az mindenképpen nagy előrelépés, 

hogy a nyomtalanul eltűnt Sztáray könyvtárról valami fogalmat alkothatunk. Az sem véletlen, 

hogy viszonylag kevés francia könyv került ebbe a sebtében összeszedett válogatásba, hiszen 

látszólag sok értékes latin és német nyelvű, illetve magyar vonatkozású mű gazdagította a 

könyvtárat. Ráadásul ez a válogatás is egyfajta ízlést tükröz, ami alapján eldőlt, hogy mely 

könyvek ítéltetnek különösen fontosnak vagy értékesnek. A 300 címet tartalmazó listán, a 

kiválogatott könyvek megjelenési idejéből is a Sztáray könyvtár jelentős régi állományára 

gyanakodhatunk: a legrégibb a Rhapsodiae de Crucis Hung. Sancti A.B. Pannonio Olomuti 

című 1500-as kiadású pergamen kötésű könyv. A legújabbak pedig a szép számban meglévő 

antik római szerzők 1820-1827 közötti latin nyelvű, párizsi kiadású művei. A kiválogatott 

könyvek nagy többsége 18. századi. Az ókori klasszikusok műveinek teljes sorozata is 18. 

századi újrakiadásban volt meg. A nyelvi eloszlást tekintve az egész válogatásban legjobban a 

latin könyvek képviseltetik magukat a 16-tól a 19. századig. Ezt követi a német, a francia, 

néhány magyar, egy-két olasz, és végül néhány angol nyelvű könyv. A 18. századi angol 

szerzőket eszerint szintén eredeti nyelven olvasták: a Swift 's Works (1765), a Swift's Letters 

(1765), és a Works of Fielding (1775) tanúskodik róla. Az egész válogatásban leginkább a 

történeti és jogi tárgyú könyveket részesítették előnyben, ezt követik a vallási, a szépirodalmi, 

a természettudományos könyvek és az útirajzok. A 18. századi könyvek között találjuk a 

legtöbb szépirodalmi művet. A francia szerzők közül a listára főleg a felvilágosodás 

szerzőinek értékes összkiadása került, mint Voltaire 100 kötetes baseli kiadású összes 

műve268, és egy másik 5 kötetes drezdai kiadás (1752), illetve Montesquieu összes műve 5 

kötetben és Rousseau legfontosabb művei külön kötetekben. Itt említenénk még Bayle 

Dictionnaire historique et critique-)ét 2 különböző kiadásban, 1740-ből és 1741-ből. A 

memoárirodalomból is találunk néhányat, például Richelieu és Sully visszaemlékezéseit. 

Megmenekült Lesage-tól a Diable Boiteux (1797), Prévost-tól a Tableau de la vie (1765), 

több verseskötet, például Chaulieu libertinus költő kötete (1777), Poésie de Frédéric de 

Prusse(\) (1760), Vergier szabados meséi és elbeszélései (1780). Van egy-két botránykrónika, 

mint a Correspondance secrète du Comte d'Artois (1797), és felhívnánk a figyelmet a 

Tableaux historiques de la Révolution Française-re (1804). Viszonylag sok útleírást tartott a 

válogatás készítője értékesnek (pl. Voyage en Angleterre, Voyage en Suisse, Voyage de Cook 

268 Voltaire: Oeuvres complètes, Basle-Gotha, Tourneissen-Ettinger. 1784-1789. Eredetileg 71 kötetben jelent 
meg. Nem tudjuk, hogy az itt felsorolt száz kötetes kiadás miből tevődött össze. 
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autour du monde, Troisième voyage de Cook), de bekerültek még földrajzi tárgyú müvek, 

mint a Description de la France (1782), vagy a Description générale de la Chine (1785). 

Végül találunk a könyvek között régi francia szótárakat, nyelvtanokat, és különböző 

lexikonokat (Dictionnaire poétique -1775, Dictionnaire de rimes par Richelet -1721), 

valamint botanikai és kertművészeti könyveket: Botanica Exotica (1800), Hirschfeld: Theorie 

der Gartenkunst (1779), G. Böcklern: Bau und Wasserkunst (1732). 

Ha az eddig ismert egyetlen válogatás a Sztáray könyvtár egykori anyagából még oly 

részleges és töredékes is, a francia gyűjtemény jellegének meghatározásában segít. Jó néhány 

egyéb adat áll rendelkezésünkre, amelyek Sztáray Mihály érdeklődését mutatják a francia 

filozófiai és politikai irodalom iránt. A titkos jelentések idéznek például egy könyvkereskedőt, 

aki szerint néhány évvel korábban (1794 előtt) Sztáray engedélyt kért Bécsben bizonyos 

könyvek behozatalára, például a Cathecismus Libertatis et Reformationis-xa, de csak saját 

használatra adták meg az engedélyt, pedig valószínűleg nem csak arra kellett.269 Egy másik 

jelentés a Tagebuch der Révolution in Paris című könyv megvásárlásáról számol be270. A 

Sztáray volt titkárára, Szentmaijayra, és a vele barátságban lévő Tántsits Ignácra - Sztáray 

fiának nevelőjére - vonatkozó iratokból pedig az derül ki, hogy a „veszélyes nézeteket" 

Nagymihályban, Sztáray könyvtárából ismerték meg, itt olvasták Voltaire-t, Rousseau-t, 

Montesquieu-t, és a materialista filozófusok tanait271. Szentmarjay állítólag itt, Sztáray 

szolgálatában tanult meg franciául, mégpedig egy jelentés szerint olyan jól, hogy Tántsits-csal 

már franciául levelezik, és egymásnak a Moniteur-bői készítenek kivonatokat. 

Szentmarjay-t fel is jelenti Orczy kancellistája avval, hogy aláássa a vallást, mert 

mindenkinek magyarázza az ateizmust, a naturalizmust és d'Holbach Système de la Nature-

jét.273 

A nagymihályi könyvtárnak Sztáray Mihályon, és a szolgálatában tevékenykedő értelmiségi 

alkalmazottakon kívül a családtagok is lelkes olvasói lehettek. Sztáray Mihály felesége 

különösen művelt, és olvasott asszony hírében állt. Erről Kazinczy Ferenc számolt be, aki 

1789-ben Egerbe látogatva tiszteletét tette a püspök, Eszterházy Károly unokahúgánál 

Eszterházy Eleonóránál, azaz Sztáray Mihály feleségénél274. Kazinczy a legnagyobb elismerés 

hangján beszél róla: „Férfiúi komolyság ül parancsolásra teremtett fekete nagy szemeiben, s 

269 Benda K.: A magyar jakobinus mozgalom iratai. III. 204. 
2101.m. III. 152. 
271 Fraknói Vilmos: Martinovics és társainak felkelése. Bp., 1884, 191. 
272 Benda K.: Lm. II. 63.old. 
273 Benda K.: .I.m. I. 626.old. 
274 Kazinczy Ferenc utazásai. Budapest-Miskolc, 1995, 1789. október 22. 50. 
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ha setétben hallanád szólani, azt gondolhatnád, hogy valamely igen olvasott ifjú úr raisoniroz. 

De az ő beszéde távol van minden pedantereytól, minden keresve keresett eruditiótól. 

A francia írók, kikkel igen esméretes, megvetették gondolkozásának fundamentumát; ő azt, 

amit egykor olvasott, csaknem szórói-szóra tudja, s azt igen szerencsésen szokta a maga 

tulajdonával úgy összefűzni, hogy azon többé az idegen íz meg ne tetszik. A szépségen, 

elmésségen, olvasáson kívül még más tulajdonságokat is csudálhatnál benne, ha valaha oly 

szerencsés lehetnél őt látni, s közelebbről esmérni".275 

A Weingand és Köpff könyvkereskedők hagyatékában található dokumentumok Sztáray 

Mihály testvére, Sztáray Antal kifizetetlen könyvvásárlásairól, köztük francia könyvekkel, 

szintén adalékok ahhoz, hogy a családban a könyvek olvasása hétköznapi elfoglaltság volt. 

Végül arra az érdekességre hívnánk még fel a figyelmet, hogy Sztáray Mihály legidősebb 

lánytestvérének, özvegy Barkóczy Jánosné gr. Sztáray Leopoldinának a kassai házában volt 

elhelyezve 1790. január 1-től kezdve egészen 1794-ig Strohmayer Ignác könyvkereskedése276. 

Sztáray Mihály 1798-ban halt meg, de a francia könyvek gyűjtése (amint az némelyik fent 

említett könyv megjelenési évéből is kitűnt) nem maradt abba a halála után sem. Minden 

bizonnyal fia, Sztáray Albert, akinek nevelője, majd 1805-től könyvtárosa Tántsits Ignác lett, 

folytatta a könyvtár gyarapítását277. Kazinczy nagy tisztelője volt, levelezéseiben többször is 

lelkesen nyilatkozott róla278. Az eperjesi megyei levéltárban őrzött, rendezetlen Sztáray 

levéltár „Poesia - Literatúra" nevű állagában néhány igen érdekes iratra bukkantunk, közülük 

az egyik Sztáray Alberttel kapcsolatos.279 A kéziratos töredékek nyelvek szerint elkülönített 

gyűjteményében, az ún. francia költészet alá soroltak be egy franciául írt naplót, amelyikről 

egyértelműen sikerült megállapítanunk, hogy Sztáray Alberttől származik280. 1801-ben, 

vagyis 17 éves korában írta. Az alábbiakban ebből szeretnénk franciául közölni egy igen 

sokatmondó részletet. Ez a vallomás nemcsak arról tanúskodik, hogy a Sztárayak felvilágosult 

275 Uo. 
276 Gárdonyi Albert: „Régi pesti könyvkereskedők." Magyar Könyvszemle 1926,306. 
277 Sztáray Albert (1785-1843) 1825, 26, 36, 40-ben országgyűlési követ, a konzervatív irány harcosa, a Világ 
hasábjain Nagymihályi levelek címen cikksorozatban ismertette elveit. Magyarország Vármegyéi és 
Városai. (Magyarország monográfiája). Szerk: Sziklay János-Borovszky Samu. Zemplén Vármegye CD-ROM I 
Bp., 2002. 
Benda ML: I.m. II. 701. 
278 1820-ban meg is látogatta Nagymihályban, amiről gróf Majláth Jánosnak írott levelében lelkesen jegyzi meg, 
hogy az egykori „nehéz ízlésű" kastély helyén most egy „tündérlak áll". Különösen az újonnan kialakított 
angolparkért rajong. Olyannyira fellelkesült a látottaktól, hogy írt egy epigrammát „Nagy-Mihály" címen. Ld: 
Kazinczy Ferenc levelezése. Bp., 1890. XVI. 174-177. 
279 

A levéltári kutatást 1998-ban végeztük Eperjesen. 
280 A többi hasonlóan izgalmas személyes irattöredék azonosítása még további kutatásokat igényel, ezért nem 
foglalkozunk most itt velük. 
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és nyitott szellemiségű miliőt teremtettek maguk körül, hanem egy fiatalember neveltetésének 

a nemiséggel kapcsolatos szabad felfogásába is bepillantást enged: 

„Par malheur ou par bonheur, ou comment je le doit nommer, j'ai reçue une éducation toute 

diverse de l'ordinaire, j'ai entendu parler de toutes les choses qui sont dans le monde, puisque 

j'étais toujours dans la compagnie de gens faits, ou on parle de toutes ces choses et que ma 

mémoire dans laquelle ces choses sont imprimés est bonne, je n'ai jamais oublié tout cela. J'ai 

lu une quantité de livres de chaque sorte, dans laquelle on parle d'amour etc. Ca a contribué à 

former un peu mon esprit mais ça a imprimé encore plus profondément dans mon 

imagination. C'est vraie, j'ai l'avantage d'être mur qu'on ne l'est pas à mon âge, mais j'aurai 

du commencer à le devenir que dans l'âge dans laquelle je suis à présent, pas à l'âge de 12 

ans. Je regrette beaucoup d'avoir été initié dans le savoir de toutes ces choses aussi vite. C'est 

à cause de quoi je regrette d'avoir lu jusqu'une année avant à présent."281 

Az Orczy könyvtár 

Az Orczy könyvtárat egy kissé rendhagyó módon, legújabb kori története felől közelítjük 

meg. Tesszük ezt azért, mert kizárólag a francia könyvállománya szempontjából tárgyaljuk a 

gyűjteményt, mivel az Orczy családdal foglakozó H. Kakucska Mária irodalomtörténész már 

hosszú ideje folytat történeti kutatásokat a család könyvtáráról. 

Eddigi eredményei szerint egyelőre nincs hitelt érdemlő dokumentum az Orczyak egykori 

legendás könyvtárának kialakulásáról, történetéről, méretéről és elhelyezéséről. Véleménye 

szerint elképzelhető, hogy Gyöngyösön és Tarnaörsön, azaz két helyen is volt könyvtáruk. 

Mindkét helyszínt illetően maradtak fenn említések, de egyik sem elegendő ahhoz, hogy 

végleges következtetést lehessen levonni. Gyöngyöst, Orczy Lőrinc idősebbik fia Orczy 

József örökölte. Ha hiszünk az aradi helytörténeti feljegyzéseknek, akkor innen Gyöngyösről, 

József leszármazottaitól került (az egyik?) könyvtár 1870-ben Aradra, a helytörténészek 

281 „Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre, nem tudom, hogy nevezzem, az átlagostól nagyon eltérő nevelést 
kaptam. A világ minden dolgáról hallottam, mivel mindig kész emberek társaságában voltam, ahol mindezekről 
a dolgokról beszélnek, és mivel jó az emlékezötehetségem, ezért ezek a dolgok beleivódtak, és mindebből 
semmit sem felejtettem el. Egy csomó könyvet olvastam, mindenféle-fajtát, amelyekben a szerelemről van szó 
stb. Ez egy kicsit hozzájárult szellemi képzésemhez, de főleg képzeletembe ivódtak bele ezek a dolgok. Igaz, 
ami igaz, megvan az az előnyöm, hogy érettebb vagyok a koromnál, de jobb lett volna, ha később kezdek azzá 
válni, abban a korban, amiben most vagyok, és nem 12 évesen. Nagyon sajnálom, hogy ezeknek a dolgoknak a 
megismerésébe ilyen gyorsan lettem bevezetve. Ezért sajnálom, hogy a múlt évig (ilyen sokat vagy ilyeneket - A 
szerz.) olvastam." 
282 H. Kakucska Mária: „Az Orczy család levél-és könyvtárának vázlatos története." Elhangzott 2003. október 3-
án Sárospatakon: Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század 
közepéig. Nemzetközi tudományos konferencia. 
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szerint a család ajándékaképpen, a felállítandó Líceum számára . A királyi főgimnázium 

1873-ban készült el, és város közvetítésével több más magángyűjteményt is adományoztak a 

gimnázium számára284. 

Az Orczy könyvtár a város egyik büszkesége és nevezetessége lett, ez derül ki minden 

helytörténeti monográfiából, amelyekből az is kikövetkeztethető, milyen állapotban érkezett 

Aradra: ezek szerint 7078 számozott, 1049 számozatlan, és 998 kettős kötetből állt, vagyis 

összesen: 9125 kötet és 131 térkép285. Kara Győző, a gimnázium igazgatója miniszteri 

rendeletre maga rendezte a gimnáziumi könyvtárat 1895-1906 között. A helytörténeti 

források azonban ennél többet már sehol nem írnak róla, és 1945 után a magyar 

könyvtártörténet szinte el is feledkezett a gyűjteményről. 

Az aradi Biblioteca Judeteana „A.D.Xenopol" megyei könyvtárban, a régi könyvek külön 

kezelt gyűjteményében az egyetlen eredete szerint ismert állomány az ún. Orczy-

Vásárhelyi286. Az Orczyak saját gyűjteményéről a könyvtárban semmiféle jegyzék vagy egyéb 

irat nem maradt fenn, de szerencsénkre egy aradi nyugdíjas könyvtárostól birtokunkba került, 

egy csak kéziratos formában létező, eddig publikálatlan dolgozat, amely 1946-ban készült 

franciául, és az Orczy könyvtár francia könyveinek katalógusából, valamint egy tanulmányból 

áll. Szerzője egy bizonyos Mayerhoffer Ferenc, aki dolgozatát a gimnázium tanulójaként, 18 

évesen írta valószínűleg minden egyes könyvet kézbe véve287. Lenyűgöző tárgyi tudással, 

óriási filológiai munkát végezve ismerteti az állományt288. Az Orczyak francia orientációjáról, 

a könyvtáruk jelentős francia állományáról tudomást szerezhettünk már sokfelől, de annak 

valós tartalmáról, jellegéről semmiféle ismertetés nem állt eddig rendelkezésre. 

A továbbiakban, az Orczyanum francia könyvgyűjteményét e soha semmilyen formában nem 

publikált, és tudomásunk szerint mindössze egyetlen példányban létező tanulmány alapján 

283 Lakatos Ottó : Arad története. Arad, 1881, 93, 116. Márki Sándor: Arad Vármegye és Arad szabad királyi 
város története. II. Arad, 1895, 779. 
284 Az Orczy mellett legjelentősebb ugyancsak 18. századi alapítású, de későbbi gyűjtőkörű Vásárhelyi 
könyvtárat, Vásárhelyi János arad megyei alispán és fia az ifjabb János csanád megyei alispán gyűjteményét. A 
tanári könyvtárban összesen 13 197 mű volt megtalálható. 
285 A Vásárhelyi könyvtár 2981 számozott könyve összesen 3061 kötetet tett ki, és mint olvashatjuk a 19. század 
első felének magyar irodalmában volt gazdag. 
286 A Kara Győző által készített hatalmas méretű Orczy-Vásárhelyi katalógus, amelyben a két külön állomány 
egybeolvasztva szerepel, a könyvtárban tanulmányozható. Az aradi könyvtár nyugdíjas könyvtárosának 
beszámolója szerint 1963-ban szállították át az Orczy-Vásárhelyi gyűjteményt az aradi megyei könyvtárba. 
287 Mayerhoffer későbbi pályafutásáról annyit tudunk, hogy a háború után nem maradt a tudományos pályán, és 
hányatott sorsát betetőző tragikus halála óta szülővárosában már csak ez a nyom maradt utána. 
288 Az Aradon található Csáky-Erdődy gyűjtemény kutatása közben számos olyan könyvvel találkoztunk, amiben 
a Főgimnázium „Orczy-Vásárhelyi könyvtár" pecsétje szerepelt, és ezek rendre megtalálhatóak a Mayerhoffer 
féle összeírásban. 
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szeretnénk röviden ismertetni289. Még ha számos tisztázatlan kérdés van is az Orczy könyvtár 

kialakulásáról, annyi azért bizonyos, hogy a francia könyveket illetően, különleges válogatott 

gyűjteménye volt a 18. századi francia könyvtermésnek, amely hűen tükrözi a gyűjtők 

felvilágosult, haladó szellemét, és elsősorban politikai érdeklődését. 

Az Orczyanum francia könyvállománya Mayerhoffer tanulmánya szerint 1776 mű 2470 

kötetben, vagyis az aradi főgimnáziumba került Orczy gyűjtemény kb. egynegyede francia 

nyelvű vagy eredetű könyv. Statisztikailag az 1700 előtt megjelentek száma mindössze 40, a 

legtöbb 1765 és 80, illetve 1790 és 1807 közötti megjelenésű. Az állományban előforduló, 

egyébként feltűnően kis mennyiségű (36 db) vallásos mű szinte kivétel nélkül a 17. század 

végéről és a 18. elejéről való, vagyis ezek tekinthetők a legrégibbeknek a francia könyvek 

közül. Ezek feltételezhetően Lőrinc olvasmányai voltak. A vallásos könyvek iránti későbbi 

megcsappant érdeklődés is jól mutatja azt a változást, ami a két generáció, apa és fiai között a 

gondolkodásmódban végbement. Az első francia könyvek között szerepel sok irodalmi mű is: 

Mme de Lafayette Clèves hercegnőbe, Melle de Scudéry munkái, Molière színdarabok, 

Fénelon Telemaque-ja, a Don Quichotte, novellagyűjtemények, történelmi, katonai munkák, 

kertészeti könyvek, utazások, nyelvtanok stb. 

Más forrásból tudomást szerezhettünk már arról, milyen jelentős gyűjteménye lehetett az 

Orczyanumnak a francia felvilágosodás filozófusainak munkáiból: különösen ezek a könyvek 

vonzották a leghaladóbb szellemű magyar elitet, gondolunk itt pl. Batsányira vagy 

Szentmarj ay Ferencre, Orczy László titkárára, aki lefordította Rousseau Társadalmi 

szerződéséi. A jelentésekben, melyekben Orczy László és Szentmarjay is szerepel, az ő 

általuk kedvelt és terjesztett szerzőkről pl. Rousseau-ról, Montesquieu-ről, Mablyról tesznek 

említést291. Tőlük valóban szép számban találunk ma is műveket, de végignézve a jegyzéket 

elmondható, hogy Bayle-től kezdve a felvilágosodás összes irányzata képviselteti magát: 

Voltaire-en kívül a szenzualista (Condillac, Bonnet), a materialista irányzat (La Mettrie, 

Helvétius), az említett társadalombírálók (Montesquieu, Rousseau), és csak felsorolásszerűen 

még néhány név: Marquis d'Argens, Condorcet, Fontenelle, Fréret, Necker, Levesque, és 

számtalan külföldi filozófus francia nyelven megjelent műve, mint Hume-é, Kant-é, Leibnitz-

é stb. 

Egy másik érdekes és eddig egyáltalán nem ismert - de a franciás érdeklődésű magyar főurak 

körére általában jellemző - vonása az Orczy gyűjteménynek, az irodalom szabados irányának 

289 A dolgozat tanulmány részének a gyűjtők személyével és a gyűjtemény kialakulásával kapcsolatos 
megállapításaitól eltekintünk, lényegében csak a könyvjegyzéket használtuk fel. 
290 Benda Kálmán : A magyar Jakobinusok iratai. 1.626. Eckhardt Sándor: Lm. 48,142. 
291 Eckhardt S ; Lm. 48. 
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hangsúlyos előfordulása. A gáláns szerzőktől kezdve, mint Crébillon fils vagy Dorat, 

Choderlos de Laclos Veszedelmes viszonyokba, és a magyar könyvtárakban ritkaságnak 

számító Diderot Az apáca című regényén (ez utóbbiak németül) keresztül, a pornográf 

irodalom egy-egy 18. századi klasszikusáig (Mirabeau Erotika Biblion)a, Dulaurens La 

Chandelle D 'Arras-a, vagy az Arretin moderne), sok minden megtalálható. A prózairodalom 

gazdag más tekintetben is, csakúgy, mint a 17. és 18. századi költészet és dráma. A 

költészeten belül is jelentős a könnyedebb műfajú, gáláns költők műveinek száma, például 

Dorat-é, Grécourt-é, Chaulieu-é. A francia 17-18. századi drámairodalom majd minden 

szerzőjétől (Corneille-t kivéve) találunk önálló vagy gyűjteményes kötetet: Molière, Racine, 

Voltaire, Marivaux, Beaumarchais, Crébillon père, Nivelle de la Chaussée, Dorat hogy csak 

az ismertebbeket nevezzük meg. A fordításirodalom is gazdag, főleg az angol, a német és az 

olasz. 

Az irodalomhoz és a történelemhez is sorolható a jelentős mennyiségű memoárirodalom: 

egyik válfaja a könnyed hangvételű főleg gáláns, szerelmi kalandokat felvonultató típus, ahol 

a szerzők neve ma vajmi keveset mond, illetve a nőirodalom, amelyik szintén nagy 

érdeklődésre tartott számot az Orczyak körében. A történelmi témájú könyvekről általában 

elmondható, hogy leginkább az aktualitás érdekelte a gyűjtőket. A memoárok java is ebbe a 

körbe sorolható, két nagy típust képezve. Az első a forradalom előtt kiadott munkák: 

Beaumelle, Salisbury, Pombal márki, Linguet, Sully, Marolles abbé. A második a forradalom 

után megjelentek, ezek közül sok addig tiltva volt: Duclos, Lekain a színész, Richelieu, stb. 

A könyvtár arányaiban legjobban reprezentált témaköre a politika: a 18. század minden fontos 

történelmi eseményével kapcsolatba hozható egy-egy mű. (Hétéves háború, Mária Terézia 

első porosz háborúja, Lengyelország, Oroszország ügyei stb. a gyarmati háborúk.) A 

forradalom előtt és alatt megjelent kiadványok száma azonban mindent felülmúl. Kiemelnénk 

a megannyi politikai pamfletet, brosúrát, amivel egész Franciaországot elárasztották, és 

amelyek természetesen a Habsburg birodalomban szigorúan tiltottak voltak. A forradalom 

közben és után megjelent első történeti feldolgozások és kordokumentumok gyűjteménye 

elképesztő gazdagságban fordul elő. A korabeli francia sajtótermékekről csak annyit, hogy a 

Moniteur bekötve 9 kötetben szintén megtalálható itt. A napóleoni időkre vonatkozó 

számtalan különféle kiadvány is kézbe vehető: a törvénykönyvektől a háború dokumentumain 

át Napóleonról szóló anekdotákig és Napóleon ellenes röpiratokig. 

Végül felhívnánk a figyelmet néhány kertészeti, illetve kertművészeti könyvre, azaz 

kerttervekre, kertelméleti szakkönyvekre, a párizsi Monceau park terveire, gyümölcsfák 
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III. A Csáky gyűjtemény: egy kivételes példa 

1. A gyűjtők: Csáky István és Erdődy Júlia életútja és műveltségének megjelenési formái 

A Csáky István és Erdődy Júlia gyűjtőtevékenységének és gyűjteményének szentelt fejezethez 

elérkezve, először a magyarországi felvilágosodás e két egymástól nagyon különböző 

mentalitású képviselőjének életformáját mutatjuk be. Külön hangsúlyt fektetünk a 

környezetük alakításáért és fejlesztésért tett erőfeszítéseik bemutatására: saját élettereik 

gazdagításától, a maguk és környezetük szórakozását szolgáló illésfalvi Sans Souci kert 

létrehozásán át, a birtokaikon élő alattvalók életkörülményeinek javításáig (értve ez alatt 

azokat a tetteket, amikről a levéltári anyag alapján tudomást szereztünk, vagyis templomok, 

iskolák építését, és néhány más gondoskodó megnyilvánulást) mindazt, amivel 

könyvgyűjteményük létrehozásán kívül a 18. századi magyar művelődéstörténet 

szempontjából jelentős egyéniségeknek tekinthetők. 

A házaspár élettörténetének felvázolását nem a gyűjtemény és a gyűjtőtevékenység hátterének 

szánjuk. Meggyőződésünk szerint, ha nem is mindig közvetlen, de szoros összefüggésbe 

állíthatók egymással a kultúrateremtés különféle megnyilvánulási formái, legyen szó 

bármelyik felsorolt területről. 

Gróf Csáky István és felesége Erdődy Júlia neve csupán a 20. században vált ismertté a 18. 

századi magyar művelődéstörténetben könyvgyűjteményüknek és új Sans Souci-ként 

emlegetett kertjüknek köszönhetően. Haláluk után jó száz évnek kellett eltelnie, hogy a 

nyomokat, amelyeket maguk után hagytak felfedezzék, és megtalálják számukra azt a helyet, 

amit a 18. századi magyar művelődés terén életükben betöltöttek. Nemcsak a grófi házaspár, 

hanem az utókor is „hálás" lehet Eckhardt Sándornak azért, hogy - aradi születésűként - első 

tudományos publikációjában, 1917-ben felfedte az aradi közművelődési palota jelentős régi 

francia könyvállományának eredetét1. A felvilágosodás szellemében gyűjtött, francia könyvei 

miatt ismertté vált Csáky könyvtár Eckhardtnak köszönhetően vált hivatkozási alappá, és 

megbízhatóan dokumentált levéltári kutatásainak eredményei számos, a korszak művelődési 
A 

viszonyait elemző munkának szolgáltatott szinte egyedüli forrásként pontos adatokat. 

Eckhardt első tanulmánya kiindulópont: szinte minden fontos kérdést érint, ami a Csáky 
1 Eckhardt Sándor: Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Arad, 1917. 
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család levéltárában kideríthető a házaspár könyvgyűjtéséről és kertépítéséről, de vázlatos, 

mert a könyvtár történetének meghatározásához akkor ez is éppen elegendő volt. Ugyanakkor 

a Kazinczy Ferenc levelezésben található pikáns anekdoták Csáky grófné szabados 

életviteléről és vallástalanságáról túlságosan is beleilleszkedtek a könyvtár szabados szellemű 

könyveinek tematikájába, és ezzel egy éppen ilyen, regénybe illő történet kerekedett ki a 

házaspárról is, amit valószínűleg a Szepességben még megőrzött mende-mondák tovább 

tarkítottak3. Eckhardtnak is, és a szepesi helytörténésznek, Pajdussák Máténak is van egy-egy 

izgalmas hipotézise arról, hogy miért romboltatta le a gróf Sans Souci-t. Ebből is arra lehet 

következtetni, hogy a környéken ilyen legendák formájában még tovább élt e különleges, 

felvilágosultan gondolkodó házaspár szelleme.4 Alaposan áttanulmányozva a gróf Csáky 

család illésfalvi levéltárának Csáky Istvánt és feleségét érintő iratcsomóit, egy pontosabb, de a 

szereplők személyiségét, és élettörténetét illetően továbbra sem teljes képet tudunk felvázolni. 

Mivel a levéltárban nincsenek személyes vonatkozású iratok, levelezések, ezért csupán az 

uradalom alkalmazottaival folytatott hivatalos levelezések szolgáltathattak szórványos, de 

annál becsesebb adatokat. 

XIV. Csáky István, aki 1741. október 7-én született, ellentétben dédapjával, az országbíró 

Csáky Istvánnal (1638-1699), sem politikai, sem katonai, sem papi pályára nem lépett, 

közéleti szerepet nem vállalt. A Csákyak családfáján belül is éppen, hogy csak megemlítik 

nevét, mint a császárhű Csáky Tamás ezredes unokáját5. A Csákyak szepesi birtokosok, és a 

megye örökös főispánjai voltak, de sem apja, sem egyetlen életben maradt testvére Imre nem 

tette magát különösebben ismertté.6 Csáky István és felesége gróf Erdődy Júlia nem hagytak 

maguk után gyermeket, így ennek az ágnak magva szakadt. 

Apjáról, Csáky Ferencről mindössze annyit tudunk, hogy visszavonultan élt nagy kiterjedésű 

2 Eckhardt S.: I.m. Uő.: „Les livres français d'une bibliothèque privée." Revue des études hongroises, 1923/4-5. 
Uő.: De Sicambria à Sans Souci. Budapest, 1943. 
3Kazinczy Ferenc összes művei - Kazinczy Ferenc levelezése. 1-23. Budapest, 1890-1927. Kazinczy Ferenc 
levelezésében két Csákynéval kapcsolatos botrányos esetet ír le: az egyiket 1811. szeptember 29-én Rumy 
Károly Györgynek címzett levelében (IX. kötet 91.) a másikat 1812. január 23-án (IX. 242-243). Csákyné 
Erdődy Júlia bemutatásakor részletesen fogjuk idézni ezeket a forrásokat. 
4 Hogy mennyire így van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Sztáray grófok legidősebb leszármazottjának, az 
1999-ben Kassa mellett elhunyt Sztáray Magdolnának saját beszámolója, aki még emlékezett, hogy fiatal 
korában, amikor elhaladtak a Lőcsére menő vonattal Sans Souci egykori színhelye közelében, akkor szülei 
mindig tettek említést a híres kertről és építtetöjéröl. (Az idős grófnővel volt szerencsénk többször is találkozni 
és interjút készíteni halála előtt.) 
s Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Bp., 1987-1988, II. 88-89. Sváby 
Frigyes: A köröszeghi és adorjáni gr. Csáky család genealógiája. Bp., 1891 
6 Szepes megye főispánja másodfokú unokatestvére, gróf Csáky János volt. 
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A 

birtokán, melynek központja a Lőcsétől mintegy 15 kilométerre fekvő Illésfalva volt. Jóval 

korábban halálozott el mint felesége, gróf Zichy Mária Anna, aki 1764-ben halt meg. Az 

özvegy 1763-ban kisebbik fiának, Istvánnak nagykorúságára, és önállósodására tekintettel 
A 

kiadta az apa után járó örökséget. Mint az osztozkodási iratból kiderül, a fiúk apja komoly 

adósságot halmozott fel, amit özvegye igyekezett elrendezni, hogy gyermekei egyenlő 

mértékben tisztességes örökséghez jussanak9. Zichy Mária Anna apja Zichy Péter révén 

örökölte fele részben az egykori híres Drugeth birtokokat, Homonnát és Tőketerebest10. A 

birtokok és a homonnai kastély másik felét lánytestvére Zichy Mária Terézia kapta, aki a 

németalföldi származású Gerhard Van der Nath-hoz ment feleségül11. Ezért Csáky István 

ifjúkorában Homonnán is sok időt töltött, anyja halála után pedig a Van der Nath családdal 

megfelezve használta a homonnai kastélyt valamint a hozzá tartozó birtokokat12.Illésfalva lett 

szepességi birtokainak központja13. 

A birtokai önálló irányításának megkezdése előtti időkből, azaz Csáky István ifjúkorából 

levéltári forrás alig maradt, ami nem csoda, hiszen az illésfalvi uradalmon elkezdett 

gazdálkodással indul a levéltár anyaga. Csupán az idős jószágigazgató, Doleviczényi György 

javarészt magyar nyelvű leveleiből értesülünk arról, hogy 1759 és 1761 között a bécsi 

Teréziánum diákja volt14. A tizenkét osztályos közép és főiskolai képzést is nyújtó 

tanintézménybe 18 évesen, vagyis minden bizonnyal gimnáziumi tanulmányai után került jogi 

tanulmányokat folytatni, modern nyelveket tanulni, és valószínűleg a mezőgazdasági 

tanulmányokba is belekóstolt15. A magyar katolikus főnemesség ifjú generációjának 

legkiválóbbjaival ismerkedhetett itt össze, többek között olyanokkal, akikkel később is szoros 

kapcsolatban maradt. Illésfalvi kertjének későbbi megverselői, Sztáray Mihály és Erdődy 

7 Pajdussák Máté: Schmögen, Sperndorf und Sans Souci. Lőcse, 1926,27. 
8 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) P73-as fond, raktári egység sorszáma (továbbiakban R.sz.) 
29. No 12. 
9 Uo. 
10 Mivel a Drugeth család fiú ágon 1684-ben Drugeth Zsigmonddal kihalt, ezért Zsigmond özvegye, Keglevich 
Teréz leányának, Zichy Péternének adta a nagykiterjedésű homonnai uradalmat, más zempléni birtokokkal 
együtt. így jutott Homonna a Zichy család birtokába. Nagy Iván: Magyarország családai. II. kötet. 400., 405. 
Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. Zemplén vármegye. CD-ROM I. Arcanum Adatbázis 
Kft., Bp., 2002. 
"Nagy Iván: Lm. Il.kötet, 283-284. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Bp., 1911-1932. 
12 A Van der Nath családra vonatkozóan meglehetősen hiányosak a rendelkezésre álló genealógiák: Nagy Iván 
szerint a honfiúsított grófi család osztrák és magyarországi ágát Theodorik alapította, akinek fia, Gotthard József 
(1695-1759) németalföldi követ vette el Zichy Mária Teréziát (meghalt 1760-ban). Levétári források alapján 
három gyermekükről tudunk, akik Csáky István kortársai: Ferenc (meghal 1804-ben), Anna (férje Okolicsányi 
János), és Henrik. Van der Nath (Vécsey) levéltár MOL P1059. R.sz. 5. No. 24. 
13 Bátyjáé, Imréé pedig a nem messze eső kluknói jószág lett, Zemplénben meg Tőketerebes. 
14 MOL P73 R.sz. 5 0 . N o . l l . 
15 Később (1772 táján) írt egy gazdasági müvet latin nyelven, amelynek egy példánya megvan a levéltárban. 
MOL P73. R.sz. 9. Fasc. 10. No 27. 
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Lajos évfolyamtársai voltak16. Ez utóbbinak talán lehetett némi szerepe rokonának, a szintén 

Bécsben nevelkedő Erdődy Júliának és Csáky Istvánnak összeismertetésében. 

Tanulmányai befejeztével, Csáky István rövid magyarországi utazást tett, majd 1763-ban 

végleg hazatért Homonnára, és rá egy évre, 1764-ben megnősült17. Az ekkor 17 esztendős 

Erdődy Júliát vette feleségül, aki a dúsgazdag és nagy tekintélyű gróf Erdődy János kamarai 

elnök, varasdi főispán és felesége Pálffy Mária legidősebb gyermeke volt. Egy lány és két 

fiútestvére közül a szintén dúsgazdag Erdődy József szerzett magának nagy hírnevet, mint 

későbbi kancellár18. A család hosszú ideig Bécsben majd Pozsonyban élt, ahol városi 

palotájuk mellett, amelyben a híres német színház is működött, a városon kívül megépített 

francia kertjük nevezetességnek számított19. 

1.1 A környezet átalakítása és rendezése a Csáky birtokokon 

Az esküvőt követő első öt évből nem maradt fenn levéltári irat, de valószínűleg már ekkor 

elindultak az építkezések mind a szepességi, mind a zempléni uradalomban. A házaspár nagy 

lendülettel látott neki a kissé elhanyagolt birtok talpra állításához és kegyúri teendőik 

ellátásához. A sor a szepességi Szmizsány templomával kezdődött, nem sokkal a grófi pár 

házasságkötése után: a szentély boltozatán olvasható felirat szerint, „a templomot Isten 

segítségével Csáky István és felesége Erdődy Júlia újította fel"20. Ezzel egyidőben zajlott a 

falu plébániájának és iskolájának teljes újjáépítése is.21 1770-ben készült el az illésfalvi 

templom22. A teljesen romos gótikus eredetű templomot a házaspár barokk stílusban 

átalakíttatta és a sekrestye fölé egy oratóriumot építtetett23. A belső berendezés is barokk 

stílusban készült, a főoltáron gazdag rokokó díszítéssel. A Hétfájdalmú Istenanyát ábrázoló 

szép főoltárképet a bécsi Franz-Xaver Wagenschön, korának egyik jelentős barokk festője 

készítette 1766-ban24. A templom különlegessége a főoltár mellett kétoldalt elhelyezkedő 

16 Max Freiherr von Gemmell-Flischbach: Album des kaiserliches und königliches Theresianums. Wien, 1880. 
17 MOL P73 R.sz.1. Fase. 1. No.8. Házassági szerződés 1764-ből 
18 Nagy Iván: I.m. Pótkötet 226. 
19 

Staud Géza: Magyar kastélyszínházak. I. „Erdődy János gróf pozsonyi színháza" Budapest, 1963,32.. 
20 Pajdussák M.: I.m. 27. A katolikus templom a 13. század második feléből származik, a 15. században 
bővítették. Vö: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzoktreti. R-Z. Bratislava, 1969. 130-131. 
Pamiatky Hnutelné Vychodoslovenského kraja v státních zoznamoch. PreSov, 1969, II. 367. 
21 Pajdussák M: Lm. 27-28. 
22 Uo. A templomot 1770. szeptember 8-án szentelték fel. 
A Hétfájdalmú Istenanya katolikus templom 1765-1770-ben épült barokk stílusban, a homlokzatot 1799-ben 
fejezték be. Rokokó főoltárán két oldalt Szent Péter és Pál szobra áll. A két mellékoltár is 1770 és 1780 között 
készült. Súpis pamiatok na Slovensku. Zvázokprvy. 490. 
23 Uo. 
24 Pamiatky Hnutelné. II. 332-333. Jozef Medvecky szlovák művészettörténész szerint a bécsi festő Franz Xaver 
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életnagyságú angyalszobor, mindkettő kezében az ájtatos szeretetet jelképező aranyozott ezüst 

szívvel. Még ma is jól olvasható a szívekbe vésett latin felirat, amely magyarul így szól: 

„Csáky született Erdődy Júlia (a másikon ugyanígy, Csáky István nevével) Istenhez fordul 

szívével, és mindörökre felajánlja a fájdalmas Istenanyának 1770". 

Az illésfalvi és homonnai kastélyok átépítéséről első adataink 1772-ből vannak, vagyis a két 

helyszínen egyszerre zajlottak a munkálatok. Mivel azonban a Csáky levéltár csak a Csáky 

ágon örökölt illésfalvi uradalommal kapcsolatos iratokat tartalmazza, ezért elvétve találunk 

említést a Drugethektől felesben örökölt homonnai kastélyban zajló átalakítási munkálatokról. 

Homonna 

A jelenleg is álló homonnai kastély a 17. század elején épült, de mai formáját többszörös 

átépítések után nyerte el.23 Az első nagy átalakítás éppen a 18. század második harmadára 

esett, vagyis a Csákyak idejéből való, de érdekes módon a kastély építéstörténetének éppen 

ezt az időszakát még meglehetős homály fedi, a szakirodalom semmiféle pontos adattal nem 

szolgál26. Sőt, a kastély múltjáról megemlékezve a Csákyak neve alig merül fel, aminek egyik 

oka talán az, hogy mélyebb nyomot hagytak maguk után az Andrássyak, akik a 19. század 

közepétől a II. világháborúig birtokolták Homonnát. A kutatások eddig azt állapították meg, 

hogy valóban az 1760-70-es években zajlott le a reneszánsz stílusú Drugeth várkastély késő-

Wagenschön szignált és datált /"Franz Wagenschön Pinx. 1766"/ oltárképét utólag helyezték az 1768-70 között 
készült oltárra. Dejiny Slovesnkého vytvarneho umenia Bárok. Szerk. Ivan Rusina. Bratislava, 1998.481. 
Kegyúri tevékenységük sorába tartozik még az udvai eklézsia részére ugyancsak Wagenschöntől megrendelt 
Szentháromságot ábrázoló, valószínűleg főoltárkép, amiről azonban nem tudjuk, hogy valóban ebbe a 
templomba került-e, mert ma nem található ott. MOL. P73. R.sz. 50. Diarium: 1772. október 27-én kéri 
Doleviczényi Pál jószágigazgató, hogy egy bizonyos Kovalovszky nevű ügynök gondoskodjon a kép átadásáról. 
A Szentháromságnak szentelt templomban ma egy 19. század második feléből származó főoltárkép látható. 
Egyébként ez a Wagenschön kép ismeretlen, tehát egyelőre máshol sem bukkant fel. A homonnai uradalomhoz 
tartozó Udván, Csáky István anyai nagyapja, Zichy Péter építtette a templomot 1701-ben, anyja pedig itt lett 
eltemetve 1764-ben. A gróf számára különösen fontos lehetett tehát ez a hely, és talán ezért is adományozott 
1773-ban egy aranyozott ezüst szentségtartót a templomnak: Vö: Vende Aladár: „Zemplén vármegye községei. 
Udva" in: Borovszky S: Magyarország vármegyéi. Zemplén vármegye CD-ROM I. 
Volt itt egyébként egy kisebb kastély, amit ekkoriban építettek, nagy vadaskert a gróf saját használatára, és 
1772-ben kialakított halastavak. A kastély építéséről nincs levéltári forrás. Megemlíti, és képet is közöl róla: 
Borovszky I.m. A 19. században már a Szirmayak birtokolják. Levéltári forrás a halastavak kialakításáról van: 
MOL P73 R.sz. 50. Diarium: 1772. november 19-én az udvai halastavak betelepítésére szólít fel a 
jószágigazgató. A halastavakból egy még ma is megvan. A kastély vagy inkább kúria teljesen átépítve, alig 
felismerhetően áll még, a vadaskert nyomai is felfedezhetők, ma a község parkjának számít. 
25 A kastélyról Thomas Ender 1860-61 táján készült akvarelljét lásd VII. Illusztrációk. 1. kép 
26 Súpis pamiatok. A-J. 469. Dejiny Slovenského vytvarného umenia. Bárok. 57., 89., 419. Anna Petrová-
Pleskotová: Maliartstvo 18. storocia na Slovensku. Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, 1983,85,103. 
Borovszky S: //».CD-ROM I. 
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barokk átalakítása . A külső átépítés mellett, jelentős belső munkálatokat is folytattak, és a 

déli szárny földszinti teremsorában ma is látható rokokó falfestés készült28. Ezenkívül annyit 

jegyez még meg a szakirodalom, hogy 1787-ben, vagyis Csáky István idejében lebontották a 

kastély bástyáit, de megmaradt a négy torony29. 

A levéltár kis számú Homonnával kapcsolatos adata nagyjából alátámasztják a 

fentieket30. 

Innen tudjuk például, hogy 1772. májusában a kastélyban dolgozott egy bizonyos Georgio 

Solnay nevű festő, aki valószínűleg Szolnay György nagymihályi festővel azonos31. 

Homonna kastélyának késő-barokk, rokokó és Louis XVI. stílusú festészeti dísze témájában 

igényes és figyelemreméltó. Aktuális tematikájában a feudális ideológiai irányzat hanyatlása, 

és a szemléletváltás tükröződik. Programja figyelembe veszi a korabeli helyzetet, azt az 

ellentmondást, amely szerint a nemesség egyrészt arra törekedett, hogy megőrizze 

tradicionális előjogait, másrészt értékelte a felvilágosodás és reformok előnyeit. Ez a tartalom 

A társuralkodó II. József politikai orientációjával kezdődött. 

A teljesen épen megmaradt, falképekkel díszített helyiségek közül két fontos termet emelnénk 

ki. Az első és egyben legismertebb és legjelentősebb, a magyar királyokat medaillonban és 

mellszoborként, grisaille festésben megörökítő első terem33. 

A Szent Istvánnal kezdődő és Mária Teréziával végződő királyképsorozat kompozíciói a 

Nádasdy Ferenc által 1664-ben megjelentetett Mausoleum című királyképekkel illusztrált 

kiadványra vezethetők vissza, amelyek másolatait a későbbiekben számos nagyobb együttes 

vagy sorozat keretében használták fel34. Ugyanakkor a homonnai királyképek esetében az 

előzmény inkább a Mausoleum-nsk egy modernizált változata, a nagyszombati egyetemi 
27 Jarmila Bencová: „Homonna -Csáky Schloss" In: Lux in Tenebris. Barokk in der Slowakei und sein 
mitteleuropäischer Kontext. CD-ROM Bratislava, 2000. CD-ROM 
28 Petrová- Pleskotová: I.m. 85. 
29 H. Takács Marianna: Magyarországi udvarházak és kastélyok. Akadémiai kiadó, Bp., 1970,141. 
30 MOL P73. R.sz. 50. Diarium 
31 Rá nézve Vő: Jávor Anna: „Lieb Ferenc, az edelényi festő" Művészettörténeti Értesítő 2000. XLDCÉvf. 3-
4.SZ.176. A kastély kifestéséhez kért számára festéket a jószágigazgató egy kassai kereskedőtől. Szeptemberben 
a munka folytatására szólították fel, aggódva a közelgő fagyok miatt. Nem tudjuk, hogy milyen jellegű festési 
munkákat folytatott Szolnay Homonnán, de talán további kutatások majd eldöntik, hogy a jelentős falképekkel 
díszített földszinti teremsor kifestése neki tulajdonítható-e. 
32 Petrová-Pleskotová: Lm. 83. 
33Lásd VII. Illusztrációk 2. kép. 
A termek bemutatásánál felhasználtuk a kastélymúzeum látogatásakor rendelkezésünkre bocsátott német nyelvű 
múzeumi -ismertetőt, mivel a kastélyról semmiféle kiadvány nincsen. 
A következő, „ornamentális" festésűnek nevezett helyiségben a festett architektúra fog közre látszat képkereteket 
és virágfüzéreket. A festett képkeretek helyére családi festményeket akasztottak. Az utolsó festett szoba igazi 
rokokó tematikájú, távol-keletinek is nevezték: a plafonját díszítő freskó a kínai udvarban fogadott arab 
követeket ábrázolja, körben pedig életképek és zsánerképek láthatók. (Petrová-Pleskotová: I.m. 83.) 
34Rózsa György: Magyar történetábrázolás a 17. században. Bp., 1973, 35-36. A monumentális 
épületdekorációtól, a kisebb méretű festett vagy rajzolt változatokig, jó néhány példát ismerünk a történelmi 
Magyarország területéről. 
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nyomdában kiadott Corpus Juris (1751), amelyik 23 uralkodó mellképét közölte35. A 

homonnai királyok termében Szent Istvántól-Mária Teréziáig a magyar történelem egészét a 

magyar uralkodók ábrázolásával kívánták megörökíteni. Az alakok alatt latin feliratok 

olvashatók, amelyek az ábrázolt személy nevét, uralkodási évét és jellemzését tartalmazzák. A 

kastélyban olvasható ismertető 1780-ra datálja a freskókat, abból kiindulva, hogy az utolsó 

ábrázolt uralkodó, Mária Terézia 1780-ban halt meg. Ez a feltételezés nem igazolható, 

nemcsak a levéltári kutatások részeredményei alapján, hanem azért sem, mert a Nádasdy-féle 

Mausoleum későbbi változataiban rendszerint az utolsó kép az élő uralkodóra vonatkozik, 

amely „körülmény nemcsak a datálást könnyíti meg, de egyúttal a sorozatok összeállítóinak 

politikai beállítottságát is elárulja. Az ilyenféle összeállításokban már nem annyira a múlt 

dicsőségének tudatosítása a fontos, mint az előképnél a Mausoleumnél. Itt a régi királyok 

felsorakoztatása inkább az élő, „dicsőségesen" uralkodó király erényeinek ünneplését 

szolgálta. Az összeállítás és a csoportosítás módja is sokat elárul a megrendelőről".30 

A terem mennyezetén a magyar jog allegorikus megszemélyesítése látható női alakkal, aki 

jobb kezében kardot szorít, bal kezét pedig az új törvény tekeredő könyvére támasztja: ez 

egyes értelmezések szerint kihangsúlyozza a magyar jog régiségét, amely túlélte az összes 

uralkodó dinasztiát37. 

Ezután lépünk be az idők során Mária Teréziáról elnevezett helyiségbe, amelynek 

mennyezetén korszerű, haladó művészeti megoldással II. József győzelmi bevonulása látható, 

arany felszerelésű kocsin, anyja oldalán, a fanfárokon Vivát I. Vivát II felirattal. 

Uralkodásának jövőbeni fogadalmára hívja fel a figyelmet a felhőből alászálló „Fama" 

(hírnév), aki babérkoszorút tart feje fölé.38 

A homonnai kastély szobáit és termeit tehát valamikor 1770-1780 között festhették ki, annál 

is inkább, mivel a 80-as évek elejére már lezárult az épület átalakítása. 

Ezek a helyiségek azok, amelyek belső dekorációja bizonyosan Csáky István és felesége 

Erdődy Júlia idejéből való, annál is inkább mivel később, az Andrássyak idejében a 19.század 

végétől családi múzeumként működött. A Borovszky féle Magyarország vármegyéi-ben 

35Rózsa Gy: I.m. 76. Galavics Géza: „Ősök, hősök, szent királyok" In: Történelem-kép. Bp., 2000,68-69. 
A mű természetesen nem szerepel a Csáky-Erdődy gyűjtemény francia könyveinek katalógusában. 
36/.ih. 37. A szerző még hozzá teszi: „Ha az őstörténeti vonatkozások háttérbe szorultak, és a vezérek 
elhagyásával csak az Árpád- és vegyesházi királyok képeivel találkozunk, akkor az osztrák uralkodóház 
legitimitásának történeti argumentumait kívánták művészi eszközökkel propagálni". Uo. 
37 Petrová-Pleskotová: Lm. 83. 
38 Uo. A bevonulási jelenet egy városkapun át zajlik, ám ez nem lehet Homonna. Csupán legenda, hogy 
megfordult itt Mária Terézia Az azonban nem zárható ki, hogy II. József, amikor 1770-ben Magyarországon tett 
utazást, járt Homonnán, csakhogy kocsin, szerény igényekkel, a feltűnést kerülve közlekedett. Vö: H. Balázs 
Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen. Magvető, Bp., 108. 
Lásd VII. Illusztrációk. 3. kép 
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található leírás is Csáky szobaként emlegeti az egyik földszinti helyiséget, amit 

ritkaságszámba menő színes rézmetszetek díszítettek, a többiben pedig nagyértékű régi 

bútorok voltak39. 

1772-73-ból még két másik munkálatról maradtak feljegyzések: ekkor rendelték meg a 

kastély harangját antik figurákkal és festett feliratokkal, és dolgoztak a kápolnában, ablakokat 

helyeztek át, de szobrász és kőműves is részt vett az átépítésben, ami 1773 novemberében 

készült el40. 

Illésfalva 

Mint már említettük nagyjából egyidőben kezdődött el az építkezés a két uradalom 

központjában. Illésfalván Csáky István két kúriát örökölt, közülük az egyik értéke igen 

csekély volt41. Valószínűleg az új kastélynak nevezett egyemeletes épületet újították fel 

1772/73-tól kezdve. A kastélyról semmiféle ábrázolás nem maradt fenn, és 1885-ben egy 

tűzvész következtében teljesen elpusztult42. Feltételezni lehet azonban, hogy nem volt túl 

nagy épület, és bár a gróf ragaszkodott hozzá, elég keveset használta idősebb koráig, amikor 

új lendülettel saját maga számára átalakíttatta. Sans Souci mellett könnyebben 

megközelíthető, télen is kényelmes lakhelyül szolgálhatott43. 

Ekkor kezdődött el az Illésfalva mellett található dombon a Sans Souci nevű kert épületeinek 

alapozása is. Sans Souci kertjének kialakítása magas fokú kertművészeti alkotás. Csáky István 

minden további lakóhelyén is tartott fenn gondosan ápolt kertet, így Illésfalván is. Mivel 

azonban ezek vagy teljesen elpusztultak, mint Illésfalván, ahol a kastély maga is eltűnt a föld 

színéről, vagy átalakították, mint Homonnán, ezért csak a levéltári forrásokból 

39 Vende Aladár: „Zemplén vármegye községei." Homonna. In: Borovszky S: Lm. CD-ROM 
Feltételezésünk szerint a kastély későbbi tulajdonosai tiszteletben tartva elődeik emlékét, itt helyezték el a 
megmaradt bútorokat vagy megtartották a szobák eredeti berendezését. 
40 MOL P73. R.sz. 50. Diarium és No.21/4,9. Doleviczényi Pál levelei Csáky Istvánhoz. A kastélykápolna ma 
már nem létezik, de még az Andrássyak idejében is használták: nevezetessége egy 1660-ból való oltárkép volt, 
amelyet egy Drugeth-féle hadizászló közepére festettek. 
41 MOL. P73. R.sz. 29. No 10. A régi épület értéke: 1526 RFt az újé 5785 RFt 
42 Pajdussák M.: Lm. 31. 
43 Az építész, Schindler 1773 tavaszán a kastélyban zajló javítási munkálatokról tett két ízben is jelentést: 14 
kőműves dolgozott egyszerre, új szobákat építettek a grófné részére, valamint új lépcsöfeljáró is készült. Közben 
dolgoztak az asztalosok is, akik az ajtókon, ablakokon kívül egyes helyiségek faboritását is végezték. Az 
épitékezésekkel az év Pünkösdjére kellett elkészülni, de közben az egyéb épületekkel, utakkal is foglakozott az 
építészmester. Az iglói üveges pedig igen nagy mennyiségű üveget készített a kastély ablakai és egyik 
kabinetjébe kerülő képek számára. MOL P73. R.sz. 50. Diarium: 1774. január 25, január 30, február 1. Az összes 
üveg 108 RFt-be került, amely igen komoly összeg. Az üvegezett képek talán a később Bilder Cabinet néven 
emlegetett helyiségbe kerültek. Egy 1803-as leltár szerint a gróf egyik szobájában 28, a kabinetjében 14 db volt. 

107 



következtethetünk jelentőségükre44. Az illésfalviról 1776-ban így írt Doleviczényi Pál 

jószágigazgató: „A kert itt nem annyira gyönyörűséges, mint inkább termékeny lesz, és 

remélem, hogy a gróf úr meg lesz elégedve a fáradozásunkkal"45. 

Sans Souci 

Csáky István „főműve" az az Új Sans Souci-ra keresztelt mulatókert és nyári lak, amelyet 

halhatatlanná a négy nyelven, hét különböző feldolgozásban készített kertleíró versek tettek46. 

Bár a versek a gróf dicsőségét zengik, nem valószínű, hogy műve megalkotásában a becsvágy 

vezérelte volna. Ezt az is bizonyítja, hogy amikor elérkezett az idő, saját maga szüntette meg 

a híres objektumot 1803 táján. A szepességi Sans Souci-t leginkább kísérletnek tekinthetjük, 

amely Csáky István felvilágosult eszméinek elszánt megvalósításával kapcsolható össze. 

Lehet véletlen, hogy hat különböző költői leírás maradt fenn erről a pompás helyről - ami 

egyébként önmagában véve példa nélküli a magyar irodalomtörténetben - de miért ne 

feltételezhetnék, hogy tényleg egyedülálló vállakózás volt Sans Soucit megálmodni ezen a 

tájon. Galavics Géza a magyarországi angolkertekről írt könyvében kitér Csáky kertjére is. 

Értékeléséből megtudjuk, hogy „a 18. század elejétől Pozsony környékén kiépült barokk és 

rokokó kertektől eltérően Magyarország távolabbi pontjain kevés hasonló kert létesült. Ezért 

is számított különlegesnek a távoli Szepességben gróf Csáky István illésfalvi kertje."47 

Az illésfalvi Sans Souci-t minden kerttörténeti tanulmány megemlíti, amikor a 18. századi 

magyar kerteket veszi számba, de eddig még nem tették fel azt a kérdést, hogy vajon miért 

választotta Csáky István ezt a nevet szepességi kertjének, mi az amiben világhírű elődjéhez 

hasonlítható, vagy amiben hasonlítani akart?48 Mit akart kifejezni ezzel az egyértelmű 

névazonossággal? Értekezésünkben nem vállalkozhatunk ennek az összehasonlító 

kerttörténeti kérdésnek a megválaszolására, csupán néhány óvatos feltételezésbe 

bocsátkozunk. II. Frigyes porosz király 1744-ben kezdte el építeni Potsdam melletti kertjét, 

amelyet ő maga nevezett el „gond nélküli" helynek, ahol csendes elvonultságban töltött mind 

több és több időt, a francia felvilágosodás szellemiségétől átitatott, kiválasztott férfiakból álló 

Ulésfalván mindenesetre 3 halastó volt az épület mögött, amit gondosan ápolt kert vett körül. MOL P73. R.sz. 
50. No 21/47. Doleviczényi Pál levele Csáky Istvánhoz Illésfalváról 1776. június 21. 
45 MOL. P73. R.sz. 50. No 21. Doleviczényi Pál levelei Csáky Istvánhoz Illésfalváról. 1776. március 21. 
46 Alább részletesen leírjuk az egyes változatokat, most csak a hét mü szerzőit soroljuk fel. 1. Gróf Sztáray 
Mihály francia leírása, amelyiknek egyetlen példánya sem ismert. 2. Ennek magyar fordítása magától Csáky 
Istvántól 1776-ból. 3. Sztáray szövegének latin fordítása Szirmay Tamás Antaltól 1776-ból. 4. Sztáray nyomán 
német átirat F.B. v. C-töl 1777-ből. 5. A német szöveg magyar fordítása Ivánkay Vitéz Imrétől 1790. 6. 
Diószeghy Erdődy Lajos versbe szedett változata 1777-ből. 7. Demkó János új latin verziója 1777-ből. 
47Adrián von Butlar: Az Angolkert - Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Bp. 1999. 17. 
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társaságban49. A kor legnagyobb francia gondolkodói vették itt körül, Voltaire, Maupertuis, 

La Mettrie, D'Argens márki, akikkel a legszabadabb társalgási tónust használhatta. Az eleinte 

tiszta rokokó stílusú kert egyik fontos jellegzetessége, hogy a kastély földszintes épületét egy 

addig csupaszon álló dombon alakították ki, és az attól délre fekvő területen egy teraszos 

szőlőskertet telepítettek50. A kastélyból gyönyörű kilátás nyílt, és a királynak fontos 

szempontja volt a kényelem is, hogy palotájából néhány lépéssel a kertbejuthasson. 

II. Frigyes, mint felvilágosult uralkodó nagy hatást gyakorolt a magyar főurak egyes 

csoportjaira, művei népszerűek voltak ezekben a körökben, és természetesen a Csákyak 

könyvtárában is megtalálhatunk belőlük jónéhányat. Csáky István névválasztására tehát 

egyszerre gyakorlhatott hatást maga az uralkodó szellemisége, az a franciás közeg, ami 

körülvette Sans Souciban, és mindaz, amit ez a hely megtestesített a maga korában. 

A gróf számára, minthogy nem vállalt közéleti szerepet, nyilván mást jelentett a gond 

nélküliség, mint a nagy példakép, II. Frigyes számára. Itt talán inkább a kifejezés szimbolikus 

értelme került előtérbe: olyan környezet létrehozását jelenti, ahol a társadalmi kötöttségek 

kevésbé érvényesültek, ahol a szellem, a játék, a művészet határozta meg az egymás közötti 

érintkezést. 

Jelentkezik azonban egy másik lehetséges magyarázat az ihletet adó példa kiválasztásában. A 

feleség Erdődy Júlia adhatott némi ösztönzést, hiszen apjának, Erdődy Jánosnak híres 

pozsonyi kertjében, amelyről Rotenstein, azaz Pálffy János számolt be részletesen, állt egy 

olyan épület, amelyik erősen hasonlított a potsdami Sanssouci kastélyhoz, és alatta kis 

szőlőhegy terült el51. Rapaics Raymund kerttörténeti könyvében, anélkül, hogy tudott volna a 

Csáky és Erdődy család közötti szoros rokoni kapcsolatról, már megpendítette az Erdődy kert 

közvetítő szerepét: „Talán éppen a pozsonyi Erdődy kert indított el egy olyan kapcsolatot a 

magyar kertészetben, amely később is termékenyítette. Tudjuk például, hogy Sanssoucinak 

nevezte francia kertjét Illésfalván a gróf Csáky-család"52. 

Az illésfalvi Sans Souci-nak volt néhány olyan jellemző vonása, amelyek az eredetire 

emlékeztetnek, és ezeket a vonásokat, majd látni fogjuk, rendre meg is nevezték a kert 

megverselői. A hely kiválasztása, és annak eredendő alkalmatlansága egy kert kialakítására, 

48 Rapaics Raymund: Magyar kertek. Bp., 1940, Galavics G.: I.m. 
49 Deutsche Gärten. Dresden, 1957,23-25. 
50 Uo. 
51 Idézi G. Györffy Katalin: Kultúra és életforma a XVIII .századi Magyarországon. Bp., 1991, 84. 
Annál is inkább, mivel a gróf 1761-ben éppen Pozsonyból írt levelében foglalkozik először tervével. MOL P73. 
R.sz. 50. No 11/16. 
Rapaics idézett művében ezt még avval egészíti ki, hogy az Erdődy kert alakulására a potsdami Sanssoucinak 
akár közvetlen hatása is lehetett. 107. 
52 Uo. 
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az épületek elhelyezése, hangsúlyozott szerénységük és közvetlen kapcsolatuk a kerttel stb., 

mind megannyi apró mozzanat, ami lehet közös a két Sanssouciban. Ugyanakkor a szepességi 

kert stílusa, jellege, a benne lévő épületek, azok használata egészen más, mint az eredetié, 

vagyis a példa egyértelmű követéséről semmi esetre sincs szó. 

A kert építése, mint már említettük 1773-ban indult, és első változata 1776-ra készült el. 

A levéltári forrásokból sok mindent megtudunk erről, mert a jószágigazgató lelkiismeretesen 

beszámolt az elvégzett feladatokról, amikre a gróf adott utasítást. Megbízott kerttervező neve 

legalábbis ezekben az iratokban nem szerepel. A fák, növények ültetése már 1773 tavaszán 

megkezdődött, párhuzamosan az épületek alapjainak lerakásával. Mivel a munkálatokkal csak 

a száraz időszakban tudtak haladni, az épületeket, amelyek kőből készültek, 1774 nyarán 

folytatták53. 1776 nyarán már az utolsó simításokat végzik a lakóépületeken és az egyes kerti 

létesítményeken is, illetve a kertrendezés zajlik nagy iramban: a méhészet körül virágokat 

ültetnek, vadkőrist, hársfákat, és gyümölcsfákat a Daphne völgyben, valamint a remetelak 

körül. Terepmunkák zajlanak a főépület körül, pisztrángok és más halfajták betelepítését 

végzik a Daphne völgyben felduzasztott patakból kialakított halastóba. A játéktér körül 

lugasokat alakítottak ki, és spalírt, vagyis rácskerítést, amit sok helyen használtak a park 

egész területén. A remetelak teteje és berendezése is csak a nyár végére készült el, de például 

a Parnasszus hegye már ekkor egyik kedvenc tartózkodási helye volt a grófnak54. 

A levéltári kutatásból meríthető adalékok a kert építéstörténetéhez nemcsak azért fontosak, 

mert néhány konkrét részlettel egészítik ki a kertre vonatkozó ismereteinket, hanem azért is, 

mert a költői kertleírásokat mintegy hitelesítik, megerősítik az ábrázolások valósághűségét. 

A verses kertleírás a 18. századi költészet egyik jellegzetes műfaja. A Csáky István kertjéről 

készült művek, amelyek formailag és stilisztikailag is többféle változatok ugyanarra a témára, 

az ebben a műfajban rejlő lehetőségeket is kiválóan szemléltetik. Tudomásunk szerint még két 

magyar kertet énekeltek meg ebben az időszakban: az egyik Eszterháza, Bessenyei György 

Esterházi vigasságok című költeményében55. A másikat szintén egy Esterházy kert, Cseklész 

ihlette: a Les matinées de Lanschitz egy francia szerző, Le Roy de Lozembrune alkotása56. 

Az alábbiakban először az illésfalvi Sans Souci kertről készült hét különböző variánst írjuk le 

53 MOL P73. R.SZ. 50. No 21. Doleviczényi Pál levelei Csáky Istvánnak. Érdekes módon az 1775-ös évben 
semmi említése nincs az építkezésnek. 
54 MOL P73. R.sz. 50. Diarium. 1776. július 12. 
551772-ben Rohan hercegének tiszteletére Eszterházán nagy ünnepséget rendeztek. Ezt örökítette meg 
költeményében Bessenyei. 
56 Habár röviden még visszatérünk rájuk a III./3. fejezetben, de összehasonlító bemutatásukra a dolgozat jelen, 
keretei között nincs módunk. 
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egyenként, feltételezett keletkezési sorrendjükben, ezzel is megkönnyítendő az összehasonlító 

elemzésük követését. 

Gróf Sztáray Mihály francia nyelven írt leírása Sans Souciról, amely időrendben az első 

lehetett, az egyetlen, amelyik egyelőre nincs meg, és Eckhardt feltételezésével élve „talán 

nem is jelent meg nyomtatásban"5'. Annyi bizonyos, hogy létezett, mert az összes későbbi 

változat jelzi címlapján. Emellett Kazinczy Ferenc is ismerhette. Ráday Gedeon egyik 

leveléről készített kivonatán ezt a megjegyzését olvashatjuk: „ gróf Sztáray Mihály a' maga 

szeretőjének Gróf Csáky Istvánné szül. Erdődy nek (sic) Lőcse mellett fekvő' s Sans souci 
eo 

nevet viselő kertjét franczia nyelven 's prózában írta le..." . 

A második, és a Sztárayéhoz minden bizonnyal legközelebb álló, 1776-ban nyomtatásban is 

megjelent változat, amely egy magyar nyelvű fordítás. Nyilvánvalóan magától a kert 

alkotójától, gróf Csáky Istvántól származik: 

Új Sans-Soucinak, avagy Gond nélkül-való Helynek rövid Le-irása, melly Francia Nyelvben 

G. SZ. M. által iratatott: azt Magyarra pedig G. C. Ifordította.59 

Ugyancsak Sztáray Mihály nyomán készítette el a szöveg latin változatát 1776-ban Szirmay 

Tamás Antal, Zemplén első alispánja. Ennek a változatnak nevezetessége, hogy a 

kiadványban megtalálható a többször is publikált térképmelléklet60: 

Nóvum Sans-Souci. Sive Locus Curis expers. nuper Opera C. M. Sz idomate Gallico 

Celebratus; nunc Gratia Authoris per Th. Ant. Sz. latiné redditus61 

A következő évben, 1777-ben három további változat jelent meg, amelyek az előbbi kettőhöz 

képest inkább szabad feldolgozásnak tekinthetők, vagyis úgy tűnik, hogy formailag és 

tartalmilag is eltértek az ihletet adó Sztáray-féle eredetitől. 

Ezek közül az első a német nyelvű, prózai leírás: 

Das neue Sans Souci, beschrieben von Herrn Gr. M. Sz. übersetzt und mit einigen Zusätzen 

vermehrt von F. B. v. C62 

A fordító és egyben az eredeti szöveg átdolgozója nem ismert. Eckhardt Sándor szerintünk 

tévesen Frau/Fräulein B. von Csáky-ként oldja fel a rövidítést: erőltetettnek hat ez a név-

57 Eckhardt S: Az aradi közművelődési palota. 15. 
58 Kazinczy Ferenc levelezése I. 124. Kazinczy megjegyzése Ráday Gedeon levelén. 1787. március 2. 
39 A nyomtatványon nincs megjelölve, hogy hol jelent meg. A mü megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár 
(OSZK) állományában. Jelzete: 308.870. A továbbiakban „Csáky"-ként fogjuk említeni az idézetek után. 
"Lásd VII. Illusztrációk 4. A térképmellékletet Rapaics, Pajdussák, és Eckhardt Sándor Csákyakról szóló 
könyveiben is megtaláljuk. 
61OSZK Apró Nyomtatványok Tára 1776/8-ad formátum. A nyomtatványon nincs megjelölve, hogy hol jelent 
meg. Ezt a változatot, mivel tartalmilag teljesen megegyezik a Csáky verzióval, nem fogjuk idézni. 
62. A mü megtalálható az OSZK állományában. Jelzete: 213.505. A nyomtatványon nincs megjelölve, hogy hol 
jelent meg A továbbiakban „Német változat" néven fogjuk rövidíteni. A szöveget saját fordításunkban 
ismertetjük. 
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magyarázat, és a Csáky család egyetlen női családtagjára sem illik a monogram. 

Feltételezésünk szerint a rövidítés inkább a grófné egyik barátjára, Freiherr Báron von 

Capaun-ra utal, akinek neve különösen 1780/8l-ben fordul elő gyakran az egyik 

leveleskönyvben. Rendszeres vendég volt Homonnán, és később levelezésben állt a grófnéval, 

akár Pesten, akár Bécsben tartózkodott, egészen 1794-ig63. 

A következő magyar nyelvű, 113 strófából álló verses változat Diószeghy Erdődy Lajostól 

származik, Erdődy Júlia rokonától, Csáky István iskolatársától, aki Szabolcs megye 

főszolgabírája volt Sztáray főispánsága alatt. 

Ujj Sans-Soucinak, avagy gond nélkül való helynek rövid lé irása mely francia nyelvben G. 

Sz. M. által írattatott magyarra pedig G. C. I. fordította mellyet utóllyára együgyű magyar 

versekben foglalt Diószeghy Erdődy Lajos. Lőtsén. Nyomtattatott, Podhoránszky Mihály által 

1777-ik esztendőben64 

Erdődy Lajos a Magyar Hirmondő-ba (1781) és a Magyar Musá-ba (1788) írt verseket65. 

Kazinczy többször is megemlékezik róla, „felette nem jó poetá"-nak tartja, de mint kiderül a 

kortársak más véleményen voltak: jó, „könnyen ömlő" költő hírében állt66. A levelezésben is 

tett rá egy bíráló megjegyzést: „...Erdődy Lajost, akit gyakorta burlesque expressióiért 

betsülnek sokan, gyakorta pajkosságaiért, gyakorta tsak azért, mert foly a Cadentiája, mindég 

repetái."67. 

A hatodik és talán a Sztárayéhoz képest legeredetibb változat Demkó János szepesmegyei 

papnövendék latin költeménye 1777-ből: 

Nóvum in Scepusio Sans-Souci Sive Locus Absque Curis Versu Epico celebratus Per Joannem 

Nepomucenum Demko Clericum Dioecesis Scepusiensis, SS. Theoligiae Studiosum. 

Leutschoviae. Litteris Michaelis Podhoránszky. Anno 1777.68 

Ez a leírás is követi az első eredetiből készült fordítások felépítését, de személyességében 

messze felülmúlja azokat. A költemény tanúsága szerint Demkó közelről ismerhette a grófot, 

és ez átüt minden során. A kert alkotója iránt érzett mély tisztelet érződik belőle. 

Végül a hetedik Ivánkay Vitéz Imrétől származik, aki a Sans Souciról szóló német változatból 

63Kazinczy is megemlíti naplójában, mint Erdődy Júlia egyik szeretőjét. Naplójának ezt a részletét idézzük majd 
Erdődy Júlia bemutatásakor. Kazinczy Ferenc: Az én életem. Bp., 1987, 227-228. 
64 Megtalálható: OSZK Apró Nyomtatványok Tára. 1777/8-ad formátum. A továbbiakban „Erdődy" néven 
fogjuk rövidíteni. 
65 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. CD-ROM., Arcanum Adatbázis Kft. Bp., 2002. 
66 Kazinczy F.: Az én életem. 106. 
67 Kazinczy Ferenc levelezése. I. 397. Egyébként Ráday Gedeon magától Erdődy Lajostól kapta meg az ő verses 
Sans Souci leírását. Ráday ezt később elvesztette, ezért Kazinczy segítségét kérte 1786-ban, hogy szerezze meg 
neki újra. Lm. 1.91. 
68 Megtalálható: OSZK Apró Nyomtatványok Tára. 1777/8-ad formátum. Fordítását Borossay Katalin 
művészettörténész készítette el számunkra. 
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készített egy magyar fordítást, és 1790-ben eljuttatta Kazinczyhoz. A csak kéziratban 

fennmaradt vers, megjelent a Kazinczy levelezésben69. 

Ivánkay Vitéz Imre, Az Új Sans-Souci, Gróf Sztáray Mihálynak németre fordított frantzia 

prózája után. 

A levéltári anyagban a felsorolt munkák közül többre is találtunk utalást: 1776. szeptember 2-

án a jószágigazgató Szirmay Antalnak eljuttatott az ő latin fordításából 11 példányt, és néhány 

nappal később megbíznak valakit, hogy ugyanebből 22 példányt osszon szét70. Szirmay 

munkájáról nem tudjuk, hol nyomtatták, de a fentiek alapján lehet, hogy Csáky István 

gondoskodott a kiadásáról, és talán ez is Lőcsén készült. 1776 októberének végén, pedig már 

a magyar változat is készen volt, mert a jószágigazgató egy bizonyos Emericus Fuhrartól 

követeli vissza a Csáky István féle fordítást. 1777. január 29-én Demkó nevével találkozunk a 

leveleskönyvben71. Az Erdődy Lajostól származó verses leírásról pedig tudjuk, hogy maga a 
79 

gróf vette meg összes példányait 15 Ft-ért . 

A különböző változatokat egymás mellé téve, komoly eltérésekre figyelhetünk fel, nemcsak 

műfajukat, hanem tartalmukat tekintve is. A fordítók, akiket bátran nevezhetünk költőknek, 

nem csupán költői fantáziájukat engedték szabadon, hanem saját, személyes benyomásaikat is 

megörökítették, tehát mindegyikőjükről feltételezhető, hogy járt Sans Souciban, és ettől 

válnak a szövegek élettel teli leírásokká. Csak az összes fennmaradt változat alapján lehet a 

Sans Souci-kert képét a maga teljességében bemutatni. Sok újdonságot fedezünk fel 

mindegyikben, és a létesítményeket is csak az egyes változatok összevetésével tudjuk teljesen 

számba venni, így aztán ezekből a mozaikokból rakható ki a kert egészének képe. 

A leírások a témául szolgáló kert konkrét földrajzi meghatározásával kezdődnek, utalva 

történelmi pillanatára is: nem messze az immár három részre szabdalt Lengyelországtól, a 

zord Kárpátokhoz tartozó vidéken, a legvadabb természeti tájon épült Sans Souci. Az első 

gondolat, a kert létesítőjére és elképzeléseire vonatkozik: 

,,E' sovány földnek Tartományában fel-találtatott egy élő Ember, Istennek és Embernek lévő 

Barátya, ki ennek az kerekségnek állapotját jól megvisgálván, bátor szívének vigadozó 

kedvével egy puszta helyből, hasznos és víg lakó helyt az kilentz közt három első Musáknak, 

ugy mint Flórának, Ceresnek, és Pomonnának...felékesítette."73 

691.m. II. 70-71. Ezt a fordítást nem használtuk fel az elemzéshez. 
70 MOL P73. R.sz. 50. Diarium. 1776 szeptember 12. Farkas Mátyás perceptornak 
71 MOL P73. R.sz. 199. b6. Liber postalis 1777. január 29. küldemény Demkónak. 
12 MOL. P73. R.sz. 50. No 21/81. 1777. nov. 19. Doleviczényi György levele 
73 Csáky 
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E kissé nehézkes, döcögős magyar megfogalmazást a „könnyen ömlő" szavú költő Erdődy 

Lajos némi kiegészítéssel így fogalmazza meg: 

„Egyik részén ezen sovány Tartománynak 

Egy bölcs Ur nagy hasznát vette tudománynak 

Mutatván jeleit, oly szép Találmánynak 

Mellyértmár é földet, nem tarthad soványnak 

Mert egy puszta Hellyet lakó hellyé teve 

Kietlenből kijes mulató hely leve 

Most vidul ott a sziv, hol irtodzást veve 

Melyért mind örökré fel is marad Neve"74 

A tartalmi újdonság, amit egyébként a német verzióban is felfedezhetünk, az a kert 

megalkotójának szellemi felkészültsége. Bátor elhatározása mellett ez segítette terve 

megvalósításában. A német változat szerint „telve mersszel és ismeretekkel": ezek fontos 

utalások arra, hogy ezt a kertet maga Csáky István tervezte, és kortársai, akik jártak itt azt is 

tudhatták, hogy ő erre tudományos alapossággal készült. 

Ezt követően különböző terjedelemben és különféle költői eszközökkel a vad, félelmetes 

szepességi táj megszelidítésének és termékennyé tételének kifejtése következik. Erdődy Lajos 

17 strófányi csodát sorol fel a fenti gondolat érzékletes bemutatásához: az újonnan ültetett 

virágok, fák, gyümölcsfák, a betelepülő madárfajok precíz felsorolását kapjuk. A természet 

legyőzésével idilli állapot valósult meg: gazdagon termő, megművelt földek, veteményeskert 

a dudva helyett, bő termést hozó gyümölcsös, és díszkert virágos parterrel, valamint a rokokó 

kert egyéb elmaradhatatlan díszítőelemével: 

„Ez kertben szemlélhettsz czifra czirádákat 

Spallérok strasállyák az nyesett uttzákat 

Illatos virágok tésznek figurákat 

's Hasznos vetemények lepik a Táblákat"75 

Az épület körül alakították ki a francia kertet, amelynek fontos elemei az „egyenlő részekre 

nyírott sétányok"76, közöttük sétálgató pávákkal. Erről két változatban is olvashatunk: 

„Gyászos szivek is itt enyhölést találnak 

Dardanes Najjades Nymphák itt Sétálnak"77 

Demkó pedig így fogalmaz: 

74 Erdődy. Ezután „Flórának", „Ceresnek" és „Pomonának" még további négy strófát szentel. 
75 Erdődy 
76 Demkó 
77 Erdődy 
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„És közben felfuvalkodott gőggel sétálgatnak a körbe feketeszegélyes tollú, rőt uszályos 

pávák, kiáltással ingerelve gyönge párjukat." 

A versek következő nagy tematikai és gondolati egysége Sans Soucinak, mint mulatóhelynek 

és közparknak a bemutatása. 

Az angol és a francia kert érdekes egymásmellettiségét figyelhetjük meg: a legcsodálatosabb 

kerti létesítményekhez és épületekhez egy sűrű, sötét fenyőerdőn keresztül jutunk el, mintegy 

emlékeztetőül a természet másik, félelmetesebbik arcára. Egy kerítéshez érkezve „a legszebb 

allék"-on keresztül érünk el a mulatókertbe. Az erdei sétányok kialakításáról a német változat 

szolgál bővebb leírással: 

„az egész erdőt átszelik, de nem egyenes irányban, nem fárasztják a tekintetet azzal, hogy 

folyton egyenes irányba kell nézni a tárgy egyformaságát, sokkal inkább az idegen kutató 

kíváncsiságát szítják görbületekkel, elfordulásokkal és fenntartják figyelmét a létesítmények 

folytonos váltakozásával." 

A német leírás készítője felismerte ennek a jelenségnek a fontosságát a kertművészet 

fejlődése szempontjából: a kanyargó utak beszivárgása, ami az angol kertstílus előhírnöke, 

Magyarországon a hetvenes években kezdődött meg, vagyis Sans Souci e tekintetben is 

élenjáró volt79. Lehet, hogy szintén az angol kertstílus elterjedése miatt váltotta ki a szerző 

csodálatát a nyárilak és a hozzátartozó egyéb épületek szerény elhelyezkedése, valamint 

megjelenése: 

„Milyen szép, hogy nem bántja a szemet az az épület, mely lakásául szolgál. Egyszinten épült 

ház, különösen kellemes módon mind kényelmes és a célnak megfelelő."80 

A Csáky változatban még ez az észrevétel szerepel: „az belső ékítése, kevés költségű, nagy 

ditséretire válik Gazdájának." 

De ezt a gondolatot az összes többi leírás is előszeretettel fejtegeti: 

„Nem tett ez annyi kárt Ura erszénnyének 

Mint tanácsán épült okos elméjének 

Méltán oka lehet nagy ditséretének 

's Égig nevelője Hírének 's Nevének"81 

Demkó foglalja össze legszebben a mértékletesség erényével megáldott gróf törekvését: 

„Fényes, de nem fényűző, nem pompájával hivalkodó, de finomízlésű és csodálnivaló tiszta 

78 A pávák létezéséről egyébként van egy sokkal prózaibb feljegyzésünk is. Sans Souci 178l-es leltárában 
felsoroltatik 6 öreg páva, 3 fiatal páva, 3 öreg tyúk, 2 fiatal tyúk és egy öreg nyúl. MOL P 73. R.sz. 9. No. 18. 
79 Rapaics Raymund: I.m. 146. 
80 Német változat 
81 Erdődy 
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előkelősége." 

A gróf a lakóépület kialakításában is új szempontokat vett figyelembe, eltérve a hozzá 

hasonló nagyurak fényűző és sokszor pazarló megoldásaitól. Az egyemeletes főépület körül a 

négy sarkán négy kisebb épület helyezkedett el. Ezek vendégházakként és szolgálati 

helyiségekként funkcionáltak. Erdődy Lajos minden részletre kiterjedő költeményének 

köszönhetően azt is tudjuk, hogy a köböl épült házak belül freskókkal voltak díszítve, és 

válogatottan szép, de nem hivalkodó bútorokkal berendezve. 

Demkó szerint is a vendégszeretet érződik a lakóépületek kialakításán, mint ahogy minden 

további épület és kerti létesítmény is tulajdonképpen az ide látogatók szórakoztatására 

készült. Mind a négy leírás egyértelműen kifejezi, hogy ez a hely a kezdetektől fogva nyitva 

állt mindenki előtt: 

„Az uraság olly szomorú helyből, magának vigaságára, és szomszédságban lévő lakosoknak 

mindenféle mulatságokra illendő helyt jó móddal el-rendelhetett."82 

Erdődy Lajos így fogalmazza meg a fentieket: 

„Itt mind maga az Ur kedvére múlathat 

Mind kedv szerző helyet másoknak mutathat 

Egy szóval valaki ez helyre akadhat 

Mind test á lélektől inne ugy szakadhat 

A kiben csak vagyon egy kis elevenség 

Vigad itt, mert ide nem fér kedvetlenség 

Szép itt minden, nincs itt semmi rendetlenség 

Ez helyet nem látni nagy szerentsétlenség" 

Demkó, aki a legszemélyesebb és legeredetibb leírással szolgál, ezt még tovább pontosítja: 

„Ó hányszor láttam, amint ifjak és öregek, akik gondoktól terhelt lelküket, munkától megtört 

testüket itt gyógyították, elözönlötték a berkeket, amikor visszatért az ünnepi, a hetedik nap; 

vagy a magas csúcsokon sétálgattak, vagy dús völgyekbe ereszkedni volt kedvük." 

A leírások tehát arról tanúskodnak, hogy a maga korában egyedülálló módon, az elsők között 

nyitotta meg kapuit a grófi pár a látogatók előtt, sőt haladó eszméik által vezérelve, 

szándékosan mindenki szórakoztatására épültek a kerti létesítmények és a park. Felvetődhet 

persze a kérdés, hogy mennyiben következtethetünk valós tényekre a költői leírásokból, 

amelyek az építtető dicsőségét zengik? Lehet-e ezeknek forrás értéke? Nos véleményünk 

szerint a szövegek összehasonlító elemzése, majd egybevetése a levéltári anyag tanulságaival 

mindenképpen hozhat megbízható eredményt. Értékelhetjük költői túlzásnak, hogy mindenki 
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beléphetett a parkba, aki arra járt, de az egymástól eltérő leírások, más-más módon, mégis 

csak ezt állítják. Annyi bizonyos, hogy a hely nyilvánossá tétele határozott szándék volt, és ha 

Demkó megjegyzését figyelembe vesszük, akkor vasárnaponként nyitották meg a közönség 

előtt. 

Mindezt alátámasztja Christoph Seipp utazó beszámolója is, aki 1792-ben Magyarországon 

tett utazást, és ennek során ellátogatott a Szepességbe is 83. Ebben külön megemlíti Sans 

Souci-t, mint a környék egyik nevezetességét: 

"Csáky István gróf egy szép erdőben, egy komoly magaslaton szép kastélyt építtetett magának 

és itt a két szomszédos város (Igló és Lőcse) lakosai is nagyon kellemesen szórakozhatnak".84 

Végül megjegyeznénk, hogy talán nem is készülhetett volna ennyi leírás Sans Souciról, ha 

nem lett volna nyilvános: Demkó János falusi papnövendék bizonyára be sem jutott volna, ha 
Bf 

a park csak a főúri vendégek előtt állt volna nyitva . 

Háromféle szórakozást emelnek ki Sans Souci megéneklői: az egyik az úgynevezett Hollandi 

ház, a kilátó, amely a domb legmagasabb pontjára épült, hogy onnan lehessen gyönyörködni a 

kilátásban. Ebből a „festett épületből" (Demkó) csodálják a tömegek a Kárpátok legmagasabb 

csúcsait, az alant elterülő falvakat és a gróf falusi kastélyát. Innen továbbsétálva érkezünk a 

második szórakozást nyújtó falusi táncmulatságokra épült táncteremhez. 

Itt a falubeli jobbágyok számára kerti mulatságokat rendeztek: 

„Jobbágyok, a kik mennek Ur dolgára 

Ezen Palotának gyűlnek udvarára 

Faradt testek frissül itt ujjabb munkára 

becsülhetetlen hát ezen Helynék ára"86 

A környékbeli falvak lakóinak mulatozását, táncát nézni a kor főúri szórakozásai közé 

tartozott. Hasonló események Eszterházán is zajlottak, a későbbiekben pedig ezek 

táncelőadásokká fejlődtek.87 S, hogy Sans Souciban ez nem egy idealizált, egyszeri esemény 

volt csupán, amit hízelgőnek tartottak a költők megörökíteni leírásaikban, azt mi sem 

bizonyítja jobban, mint egy részlet Doleviczényi Pál Csáky Istvánhoz írott leveléből: 

"Az iglóiak elkülönített tánctermet akarnak, ha nem tartanának a gróf helytelenítésétől, 

82 Csáky 
83 Christoph Seipp: Reisen von Pressburg nach Siebenbürgen. Frankfurt und Leipzig, 1793 
84 l.m. 137-138. (fordítás tőlünk) 
85 Vö: Dávid Ferenc: „Díszkertek Magyarországon a 18. század utolsó évtizedeiben." In: Történeti kertek: 
Kertművészet és műemlékvédelem. Bp., 2000, 209. Korabinszky Mihály lexikonjával kapcsolatban jegyzi meg, 
hogy kertleírásai nem saját tapasztalatait rögzítik, ami azt mutatja, hogy a kor főúri kertjei még nem voltak 
nyilvánosak, polgár azokba nem nyert meghívást. 

Erdődy 
87 Galavics Géza: Lm. 51. 
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elzáratnák régi lécekkel és a parasztok nappal is táncolhatnának." 

Ez az izgalmas, ám nem eléggé kifejtett megjegyzés kitágítja és megeleveníti a versekben 

ábrázolt szituációt. 

A Csáky féle magyar fordítás úgy fogalmaz, hogy a parasztok számára rendezett 

mulatoságokkal a gróf szándéka a szórakoztatás mellett a munkában megfáradt emberek 

felfrissítése volt, amit ezután a még jobb munkavégzés követ. A német változat pedig még a 

gondtalan aranykor élményét is beemeli az ünnepségek felidézésekor: 

„Balra egy tágas táncterem, ahol az elégedett alattvaló a falusi bálokat ünnepli, amelyhez 

mindenfelöl önzönlenek a tömegek. Ezek a látványosságok a boldog falusi ember számára a 

régi idők emlékét hozzák vissza és a kikapcsolódás után, amelyben előzékeny urának jósága 

részesítette, új erővel lát munkához." 

Az ilyen eseményeknek számos nézője volt tehát, ami nem csoda, hiszen Demkó elbeszélése 

szerint lanton, cimbalmon játszottak a zenészek, a tánc mellett pedig a kuglizok játékát nézve 

is lehetett szórakozni. S ahogy egyre több bor és pálinka fogyott, úgy egyre fokozódott a 

hangulat: 

„Ezeket szemlélni gyönyörűséges szép 

Hogy mulat hogy jádzik az együgyü Nép 

Ki ugrik, ki tántzol, ki tántorogva lép 

Valahány a személy annyi figurás kép 

Kivált ha értetik egy kis pálinkával 

Fütyöl, danol, visit, kaczag hahotával 

Még tánczba is ugrik hamar a Ruszkával 

Ily szépen éri meg a csuka a csukával."89 

Rousseau Nouvelle Hélo'ise című regényének kertjére, és a benne ábrázolt vidéki élet 

szépségére emlékeztetnek ezek a részletek. A paraszti mulatozás megjelenítése az egzotikum 

élményével is szolgál. A szerzők közül főként Erdődynek sikerült megragadnia a 

mulatozásban rejlő feszültséget, és néhány vonással megfestenie az egyébként idealizált 

jelenet valósághű képét. 

Az ábrázolásban egyébként mindegyik szerző alkalmazkodik az irodalomban kialakult kert-

motívum két típusához is, illetve ezek kombinációjához90. A Sans Souci kert egyszerre áll 

előttünk mint mulatókert, és a sztoikus megnyugvás kertje. A hagyomány a mulatókertet 

88 MOL P73. R.sz. 50. No. 21/52 1776. május 14. 
89 Erdődy 
90 A kert-motívumok típusairól Vörös Imre: Természetszemlélet a felvilágosodáskori magyar irodalomban. Bp., 
1991,78-85. 
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Epikurosz nevéhez fűzi. Az ide visszavonuló társaság a vidám, zavartalan szórakozásnak, a 

játéknak hódol91. Ennek hagyománya nem véletlenül a rokokóban is eleven maradt. 

A park harmadik, szórakozást nyújtó lehetősége, és egyben legfőbb nevezetessége a játéktér, 

ahová egy kanyargós úton lehetett elérni az erdő mélyén. A terület közepén földből piramis 

alakú nézőteret alakítottak ki a játékok nézőinek. 

Az egész létesítmény „közpark" jellegét itt is minden változat kihangsúlyozza, különösen 

Demkó, akinél igen szép megemlékezést olvashatunk a gróf filantróp szemléletéről: 

„Ezeket a játékokat, amelyekről Múzsám restell többet mondani, az úr nem magának, hanem 

kedves barátainak készítette. Nem annyira hírnevet, mint inkább megfáradt parasztjainak a 

kedves nyugalmat keresve igyekezett így saját népe körül érdemeket szerezni, hogy te 

szepességi föld ne tudj elhanyagolt voltodra panaszkodni, és lassacskán mutassad 

szépségedet, fedd fel adományaidat. Ő megmutatta az erdőkben a játékos természetet és 

elsőként adta meg neki a tiszteletet. Példát mutatott, hogy nemcsak él, de megemlékezik 

hazájáról és unokáiról is." 

A számos játék közül minden egyes leírás mást tartott fontosnak, de az is elképzelhető, hogy a 

művek keletkezésének ideje alatt megváltoztak maguk a játékok is. Mint Erdődy megállapítja 

ezeknek nem az elkészítése volt nehéz, hanem a kitalálása, azaz egyszerűek, de ötletesek 

voltak. A lovagjátéktól kezdve a kötélhintán át a galamblövészetig, olyan szórakozásokat 

találunk itt, amikben a régi várkertek pályái keverednek a következő század vurstlijainak 
07 ' 

eszközeivel . Újdonság erejénél fogva a legizgalmasabb talán a körhinta. Leírásával nehezen 

küzdöttek meg a költők talán, mert olyan összetett élményt nyújtott: 

„Most lovagoljunk. A szomszédban áll egy meredek építmény a közepében egy körpálya, 

benne a két hattyú látszik és két dobogó lábú. Paripára ül a férfi és hattyúra a nő, ha merész. 

Hajtják őket körbe. Itt szabály szerint biztos lövéssel kell eltalálni a lecsüngő szívet, 

ólomgolyóval kell szétlőni a kiemelkedő fejet, szabály szerint elhajított tőrrel kell leszedni a 

függő gyűrűt. A győztes dicsősége a taps."93 

Egyes játékok, mint a szerencsejáték, a galamblövészet vagy a körhinta eszközeivel Sans 

Souci leltáraiban is találkozunk.94 

A kert bemutatásakor a legnagyobb elragadtatottság hangján a remeteséghez érkezve 

91 Vörös I.: Lm. 86-87. 
92 Rapaics Raymund: Lm. 138. 
93 Demkó 
94 1781-ben felsorolnak 4 kardot, 41 labdát, 6 labdát a szerencsejátékhoz, egy nagy csavart a körhintához, és a 
galambjátékot. 1786-ban pedig a körhintához tartozóan 2 lovat, 2 hattyút, 4 kardot és 26 karikát. Ennek alapján 
azonban az is feltételezhető, hogy ezekben az években már egyre kevesebb játék működött. A későbbi 
időszakból már semmilyen játékról sincs említés. 
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szólalnak meg szerzőink. Ez a hely, mint a „sztoikus megnyugvás kertje" áll előttünk. Mint 

Vörös Imre megállapítja, „itt már nem a víg társas életnek egy, a természethez közelebb vitt 

formájáról van szó, hanem a társadalomban csalódott, annak hátat fordító, egyéni boldogságát 

(...) a mezei és a kerti munkában kereső ember magatartásáról."95 

Csáky István a sztoikus bölcsekhez hasonlóan ide, a magányosság szentélyébe húzódott 

vissza legszívesebben. A német leírás szerzője azt is érzékelteti, hogy ezúttal a remeteség nem 

hagyományos értelemben vett menekülés színhelye: 

Megható látvány egy filozófus számára, vagy ahogy én nevezném minden hivalkodás nélkül, 

az igazság és az erény barátja számára, aki a magányt nem a világban való csalódás és az 

undor miatt keresi, hanem sokkal inkább szellemének és szívének azon vágya miatt, hogy 

megismerhesse a jó és igaz érzetét. 

Másképpen fogalmaz Demkó, de a lényeg ugyanaz marad: Csáky István, aki semmiféle 

közéleti szerepet nem vállalt, nem azon iparkodik, hogy címeket vagy dicsőséget szerezzen, 

bár tudna ezt is, azt is, hanem inkább arra vágyik, hogy népének és rokonainak legyen 

hasznára, tehát hogy jól gazdálkodjék, nevüknek ezzel szerezzen dicsőséget. 

Az okoz neked örömöt, ha elvonulva múzsái könyveidet forgathatod, vagy kezedet ekére téve 

földedet műveled96. 

Itt már egy életfilozófia összefoglalását kapjuk, a rousseau-i hatás kétségtelen. 

Elragadtatásából ítélve maga Demkó is hosszabb időt tölthetett itt el: 

Oh háromszor is boldogok az órák, melyeket itt töltöttünk! Ahol törvénykezési nap, zaj soha 

nem zavarja meg a kieső hely nyugalmát, ahol a sárga irigység nem fenyeget mohó 

harapásaival, hanem a béke és a békéhez társult öröm elégíti ki a közönséges tömegtől 

elvonult szívet. 

A fakéregből és vesszőfonadékból készült kunyhóban a berendezési tárgyak is egyszerűek: 

minden, a kanáltól a gereblyéig fából van, még az ásó is. Ezt Erdődy finom iróniával foglalja 

rímbe: 

Az ásó is fábul csinált mesterséges 

Mely noha némelynek lehet nevetséges 

De hidgye hasznával élni lehetséges. 

Demkó egy számunkra nagyon értékes mozzanattal bővíti a remetelak leírását, kiemelve, 

hogy a falak mentén végig polcok voltak, melyekre költők dalait, a vidéki élet "csábjait" 

95 Vörös Imre: I.m.. 81. 
96 Demkó 
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megéneklő dalokat stb. helyezett az úr.97 A gróf igazi énjét, legalábbis kortársainak 

leírásaiban, a remetelak testesíti meg. 

A remetelak csöndes, a szemlélődésnek és az elmélyülésnek otthont adó magányát a Daphne 

völgye köti össze a teljes átszellemülés színhelyével, a látogatás vég- és csúcspontjával, a 

Parnasszus hegyével. Ebben a völgyben, ahol egy lezúduló patak vizét halastóvá 

duzzasztották, babérfából kialkotott élő Daphne szobrot csodálhat a völgy árnyékban hűsölő 

látogató.98 

Sans Souci három fő összetevője a szórakoztatás céljait szolgáló játékok, az elmélyülésre 

hívogató remeteség, és a szellemi magaslatokat megtestesítő Parnasszus hegye az Apollónak 

szentelt templommal hierarchikus viszonyban állnak egymással. Ez térben is kifejeződik: a 

játékterekhez képest, amelyek mindenki számára könnyen elérhetők, a remetelak egy nehezen 

megközelíthető, növényekkel sűrűn benőtt „rejtekhelyen", egy völgyben található, ide eljutni 

csak az tud, aki ennek csöndjét, magányát keresi, és hajlandó átvágni magát a bozóton. 

Viszont Parnasszus hegye a park legtávolabbi és legmagasabb pontja, ahová „az út 

mogyoróbokrokon, magas csúcsú fenyőkön, árnyas ágak között vezeti a sétálót és 

megvidámítja lépteit."99 Hogy milyen is volt a Parnasszus hegyének elkeresztelt dombon az 

Apollónak szentelt templom és környezete, azt megint csak az összes változat egybevetésével, 

és az ezekből összegyűjtött mozaikdarabkák egymásba illesztésével lehet rekonstruálni. A 

Csáky féle fordításból megtudhatjuk, hogy egy négyzet alakú, fenyőfákkal szegélyezett 

térségen állt a tíz oszloppal körülvett, templomot formáló, múzsáknak szentelt építmény. Ezt a 

térséget Erdődy verses bemutatása szerint kerítés vette körül, és a templom közepén egy oltár 

állt: 

„az Olympiai Apolló leánya 

Mint Pap áldozatit tűzre itten hánnya 

Itt van oltárának pirosló márvánnyá 

Hol a nagy Apollót tisztelni kivánnya" 

De a kilenc múzsára nem csupán a templom kilenc oszlopa utalt, hanem a környezetében 

elhelyezett életnagyságú szobraik100. Erdődy felsorolja mindet, és azt is szemlélteti, miképpen 

ábrázolták őket: Clio Eratoval énekel, Thália capriolt hány lábával, Terpsichoré táncol, 

Eüterpé lantját pengeti, Melpomené énekkel kíséri, Polimnea szaval, és ott van még Urania 

valamint Calliopetis. Ezenkívül Apollót is megformázták, aki kezében lantot pengetve 

"ÜÜ 
98Uo. 
99 Uo. 
100 A tizedik oszlop Apollóé. 
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„éneklő Musáknak úgy ül seregében, gyönyörködik ö is azok Énekében."101 

„Ezek itt példába ki vágynák formálva 

Melyeket szemlélhettz, még pedig csudálva 

Mert az Abrazatok ugy vágynák találva 

Mintha elevenen látnád őket állva"102 

Erdődy még két további versszakban dicséri a hely szépségét, különösen pedig az itt emelt 

épületet. Demkó leírása még egy szoborról, Pegazus kitárt szárnyú, ég felé törekvő szobráról 

tesz említést az Apolló oltárnál. 

S hogy mi mindent szimbolizált ez a „szent hely" a kert építtetőjének szándéka és a versek 

szerzői szerint, azt szintén érdemes összegezni: három leírás is megelevenít egy jelenetet, ami 

azt is elárulja, miféle kifinomult események zajlottak Parnasszus hegyén: a gróf leánya, a 

múzsák papnőjeként „azon az Oltáron, a' mellyen örökös tűz ég, tiszta áldozatokat tészen."103 

E fiatal, erényes és gyönyörű leány az ide érkezőknek „szűzi kezével virágból szép koszorút 

font".104 Atyjának, a grófnak, aki a Múzsáknak barátja és kedvence is egyben Apolló a 

védőistene, és haladó gondolkodású lévén, semmit nem tagadott meg „Istenétől". Beavatva az 

isteni titkokba és szolgálatának szentelve magát nem csoda, ha kedvenc tartózkodási helye 

Parnasszus.105 

Véleményünk szerint ennek a kerti építménynek mind a kialakítása, mind a leírások tanúsága 

szerint itt zajló kerti ünnepség párhuzamba állítható a csákvári Esterházy kastély parkjának 

hasonló funkciójú létesítményével106. Az ottani, 1792-ben emelt Apolló-templomról, és az 

előtte rendezett kerti ünnepélyről ritka ábrázolás maradt fenn107. A kertművészeti 

összehasonlítást mellőzve, talán Sans Souciban is ehhez hasonló módon jelenítették meg az 

antik istenek világát. 

Végül szeretnénk felhívni a figyelmet a Csáky házaspár életrajzát érintő fontos 

következtetésre. Mint a fentiekből kiderül, több szövegváltozat is megemlékezik a házaspár 

leányáról. Ugyanakkor a családi genealógiák sehol nem tesznek róla említést, és a levéltári 

anyagban is csak közvetett utalást találunk a létezésére. Ennek magyarázatát megtaláljuk az 

időrendben valószínűleg legutoljára készült szerzeményben: Demkó János szinte elvágja 

leírását utolsó drámai soraival, amelyek mintha a mű írása közben egy váratlanul 

101 Erdődy 
102 Uo. 
103 Csáky 
104 Demkó 
105 Német változat 
106 Vő.: Sisa József: „A csákvári Esterházy-kastély parkja". Művészettörténeti Értesítő, 1997/3-4,158-159. 
107 Uo. Pietro Rivetti:,, Kerti ünnepély az Apolló-templom előtt." (Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum). 
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bekövetkezett esemény hatására születtek volna meg: 

„Itt fon nektek szűzi kezével virágból szép koszorút a tulajdonos gyönyörű leánya...Boldog, 

aki ennyi erénnyel ékeskedik! De hiú remények! Halál! Nyomorú végzet! Lám mindenütt 

hervadnak a bágyadt virágok, lám így jön a szomorú gyász az örömök után. Adják az istenek, 

hogy a gyász után az öröm uralkodjék." 

A kutatás jelenlegi állása szerint tehát egyetlen gyermekük 1777-ben halt meg. Csak 

feltételezzük, hogy 8-12 éves lehetett és Teréznek hívták. Erre utal a névnapi ünnepségéről 

beszámoló levél, október 15-én, amelyre többek között Sztáray grófot is meghívták108. A 

kislány egészsége több olyan levélnek is témája volt, amit a jószágigazgató írt Homonnáról 

Csáky Istvánnak109. A gróf nagyon ragaszkodhatott lányához, mert távollétében a hivatalos 

beszámolólevelek végén is gyakran írnak róla110. 

A halálesetről Doleviczényi György, az idős egykori jószágigazgató karácsonyi leveléből 

értesülünk, bár körülményes megfogalmazását csak az előzmények ismeretében érthetjük 

meg: 

„Jelesül pedig a mennyire ő szent Felsége a maga végtelen rendelése által e mostani 

esztendőnek folyásában jelesen és érzelvénysegesen nagysokat meg-szomorította, annyira 

más friss úri magzattal áldja meg s gyönyörködtesse mind a két részrül való nagy Méltóságú 

Gróffi Familiájukat kiváltképpen való örömére..."'11 

Sans Souci, a „gondűző hely, a szabad művészetek követőjének, a magánynak, a békének, a 

szabadságnak és a szerelemnek menedéke", ahogy azt a Szirmay féle latin verzió kéziratos 

térképmellékletén olvashatjuk, már elkészülte évében szomorúságot és keserűséget hozott 

megalkotója számára, és evvel mintegy megpecsételődött e hely sorsa. 

Csáky István törekvései, amelyek között felsorolhatjuk a gazdálkodásának megújítására, 

parasztjai életkörülményeinek javítására, új mezőgazdasági módszerek bevezetésére, vagy 

növényfajok megtelepítésére stb. tett kísérleteit, mintha fokozatosan vesztettek volna 

lendületükből, és nem kellett tíz év sem, hogy visszavonulva zempléni birtokaira, illésfalvi 

uradalmában átadja birtokai igazgatását feleségének. 

Lehet, hogy feltételezésünk, miszerint egyetlen és hőn szeretett gyermekének halála fordította 

el nagyra törő elképzeléseitől, soha nem fog kellő bizonyítást nyerni, az viszont kétségtelen 

Nem tudni pontosan melyik évben készült az ábrázolás. 
108 MOL P73. R.sz. 50. No 21/7. Doleviczényi Pál levele Homonnáról Csáky Istvánnak. 1773. október 15. 
1091773 szeptemberében még Van der Nath gróf megjegyzését is lejegyzi Doleviczényi, miszerint a 
grófkisasszony összességében jókedvű és jó egészségnek örvend. 

1773 augusztusában Illésfalváról kap például levelet Doleviczényitől, amelyben szintén a kisasszony 
egészségi állapotáról tesz jelentést. P 73. R.sz. 50. Diarium. 1773 augusztus 24. 
1,1 MOL P 73. R.sz. 50. No. 11/ 104. 1777. december 24. 
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tény, hogy az elkészültét követő esztendőkben nem csak átalakította kertjének egyes részeit, 

hanem mind kevesebb időt töltött ott el. 

Már 1777 végén történtek változások. Érdekes, hogy például a kertről készült rajzon szerepel 

ugyan az egyetlen máig fennmaradt épület, a Sans Souci kápolna, de erről egyik leírás sem 

tesz említést.112 Valószínűleg akkor már állt az épület, de 1777-ben azt úja Krajzell János 

erdőfelügyelő, hogy most adta át a kápolna rajzát a kőművesmesternek.113 Vagyis lehetséges, 

hogy valamilyen oknál fogva, talán a kislány halálát követően átépítették a már meglévő 

épületet. A következő évben, 1778-ban a gróf saját tervei alapján egy egészen új ún. 

saroképületet készíttet magának, amit nyárra fejeznek be. Ebben az új lakrészben csak az ő 

szobái voltak elhelyezve. Az ezt követő évekből már nem maradt fenn tőle olyan levél, ami a 

kert csinosítására, fejlesztésére vonatkozó instrukciókat tartalmazta volna, inkább a meglévő 

állapotokat egyszerűsítette. 

Tanulságos összevetni a különböző évekből származó, Sans Soucit érintő ingóságleltárakat.114 

Csáky István mulatókertje iránti egyre csökkenő érdeklődését jól mutatja a kedvenc 

létesítmény, a remetelak berendezésének fogyatkozása: a költői szerzeményekben szereplő 

hiteles leírások az ideális állapotot tükrözték, amihez képest 178l-re már lába kelt a 

berendezés nagy részének.115 1786-ra a megmaradt berendezés tovább fogyatkozott, volt, amit 

a gróf maga vitetett el Homonnára. Mivel a későbbi leltárak már meg sem említik a 

remetelakot, feltételezésünk szerint fokozatosan felszámolták, csakúgy, mint a többi kerti 

létesítményt. 

Mindezek ellenére Sans Souci jó néhány évig sok örömöt és vidám szórakozást is nyújtott, 

különösen a grófné és vendégei számára. Csákyné Erdődy Júlia egészen Szepességből való 

végleges távozásáig, azaz 1803-ig sok időt töltött itt, olyannyira, hogy az illésfalvi kastélyt 

szinte nem is használta.116 

Az itt megforduló vendégekről, azok számáról az alkalmazottak elszórt megjegyzésein kívül a 

fogyasztási táblázatokból és a postakönyvekből szerezhetünk megbízható információkat.117 A 

112 Lásd VII. Illusztrációk 5. kép. 
113 MOL. P 73. R.sz. 50. No 14/3,2. 1777 október 26. 
114 Az egyik, kissé zavarba ejtő benyomásunk az volt, hogy nincs két olyan állapotfelvétel, ami az épületek 
elosztásában azonos lenne, vagy akár megegyezne a korábban megjelent kertalaprajzon feltüntetett helyzettel. 
Ennek oka nemcsak a különböző megnevezésekben keresendő, hanem abban is, hogy folyton változott a szobák 
funkciója. 
'"Elloptak 68 db iratot, a fából készült edényeket, bútorokat, egyéb tárgyakat. A fából készült könyvek, a fára 
festett képek azonban megmaradtak, csakúgy, mint a kinyomtatott feliratok MOL P73. R.sz. 9. Fasc 11. No. 18 
1781. Fasc. l l . N o . 2 0 1786. 
116 Vö. 1801-ben kelt leveleivel: MOL P73. R.sz. 51. No. 57,58. 
117 1773-ban még csak az uradalmi alkalmazottak fogyasztását jegyezték fel, de 1775 nyarán Illésfalván már 
jelentősen megnőtt a felhasznált citrom mennyisége, valamint a kávéfogyasztás. A gróf jelenlétét bizonyítja a 
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szezon májustól-októberig tartott, de a legmozgalmasabb hónap a július és a szeptember 

volt.118 

Az első látszatra érdektelennek tűnő postakönyvek - azaz a postai küldemények feljegyzési 

könyvei 1774 és 1788 között - alaposabban szemügyre véve számos, eddig ismeretlen adattal 

szolgálnak.119 Részletes ismertetésükre most nincs lehetőségünk, a feldolgozásból levonható 

néhány következtetésre szeretnénk csupán kitérni. Először is, e tizennégy évre vonatkozóan a 

kimenő hivatalos küldeményekből, abban az esetben, ha a címzett tartózkodási helyét is 
ion 

megadták, kideríthető, hogy kikkel állt a grófi házaspár szoros kapcsolatban . A beérkező 

küldemények alapján pedig megtudjuk, kinek jött küldemény, ki volt még a házaspáron kívül 

rendszeresen Illésfalván. Az is kiderül, hogy a grófi házaspár mennyi időt töltött Illésfalván 

vagy Homonnán, mennyit együtt, mennyit külön stb. 

Az egyik érdekesség, hogy a legtöbb kimenő és bejövő küldemény Erdődy Júliát érinti. A 

leggyakoribb címzettek az ő rokonai: apja, Erdődy János; anyja, Pálffy Teréz; testvére, 

Eszterházy Jánosné Erdődy Teréz; ennek férje, Eszterházy János; másik testvére, Erdődy 

József, illetve Erdődy Antal Bécsben. Számos küldemény ment tőle barátnőjének, Csáky 

Jánosné Zichy Jozefának, és Klobusiczky Antalné Csáky Annának, Zichy Jozefa 

mostohalányának. Eleinte sokszor előfordul gróf Sztáray Mihály neve is, de később már nem 

találkozunk vele. A 80-as évek egyik állandó címzettje a már emlegetett Capaun báró, a 

német Sans Souci leírás feltételezett szerzője, aki hol Homonnán, hol Bécsben tartózkodott. 

A nyári hónapokban hosszabb időt töltöttek itt Csáky István anyai ági rokonai, a Van de 

Nathok, és a fent felsorolt Erdődy rokonság. 

A postakönyvek által felölelt időintervallumban a legforgalmasabb évek 1778, 1779, 1780 

volt. Erdődy Júlia júliustól, vagy már májustól több hónapot töltött itt. Júliusban és 

augusztusban volt a legtöbb vendég. Eleinte minden évben nagy ünnepséget rendeztek István 

napon, azaz augusztus 20-án, de a 70-es évek végétől Csáky István már nem minden évben 

ünnepelte itt névnapját. Ilyenkor általában Homonnára kézbesítették leveleit. Egyre 

kevesebbet tartózkodott illésfalvi birtokán, legalábbis levélforgalmából erre 

csak neki felszolgált csokoládé, ami egész élete végéig „gyengéje" maradt. A vendégek megérkeztére utal a 
delikátesz termékeknek számító kapribogyó, szardella, gyömbér stb. megnövekedett felhasználása a konyhán. 
Egy 179l-es táblázat már csak a Sans Souci-beli fogyasztásról készült. 
1 Ekkor fogyott a legtöbb hús, vadhús, hal, rák stb. Citromot pedig csupán e két hónapban használtak fel, de 
akkor nem keveset: 200 darabot júliusban, 190-et szeptemberben. A narancsot jóval szerényebb mértékben, de 
szintén csak júliusban szerezték be. 
119 MOL P73. R.sz. 199. R.sz. 200. Liber Postalis 
120 A postakönyvekben szereplő leveleken kívül is folytattak természetesen levelezést. Amit nem akartak 
hivatalosan beíratni a könyvbe, azt külön elbánásban részesítette a postamester, aki ezért évente borravalót 
kapott. Erről magának Erdődy Júliának a postahivatal működését szabályozó instrukciói között olvashatunk. 
MOL P73. R.sz. 8. No. 222. 1802. január 29. 
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következtethetünk. Amikor viszont a grófné megérkezett, óriási levelezés kezdődött. Nap nap 

után tucatnyi előkelő címzett neve szerepel a postakönyvben. A küldemények nagy többsége 

Pozsonyba vagy Bécsbe szólt. Erdődy Júlia jelenlétét az is bizonyítja, hogy ilyenkor 

felbukkannak legközvetlenebb női alkalmazottai, mint Therese Burckhard, Nanette Biller, 

vagy Melle Cordula. Ők is számos levelet kaptak ezen időszakokban. A téli hónapokat a 

grófné Homonnán töltötte. A tél, a farsangi idény nagy eseménye a Julianna napi ünnepségek 

voltak, amelyet mindig Homonnán rendeztek. Ilyenkor a Szepességből hozattak vadhúst, és 

más finomságokat.121 1791-ben a névnapi ünnepség alkalmából a gróf hosszabb időre 
199 

Homonnára jött „vendégségbe". Az 1780-as évek második felében a grófné csupán rövidebb 

időszakokra ment a Szepességbe, viszont egyre többet volt Pozsonyban, és olykor-olykor 

Bécsben. 

Sans Soucit nemcsak a kellemes időtöltés vagy a szórakozás kedvéért keresték fel sokan, 

hanem úgy tűnik, a parkot, amelynek híre ment, mint látványosságot is meglátogatták. Erről 

számolt be a jószágigazgató Csáky Istvánnak 1777-ben több ízben is, amikor a gróf nem 

tartózkodott szepességi birtokán. A nyáron Iglóról Grünblath úr és leánya, gróf Radvánszky 

György felesége és leánya, valamint Bohus grófkisasszony jelezte, hogy szeretnék 

megtekinteni Sans Soucit. Ugyanez év novemberében „szlavón atyák lesétáltak Sans Souciból 

Illésfalvára, itt megnézték a kastélyt, a halastavakat, és mindent nagyra értékeltek(....) Jártak 

itt mások is, akik nagyon sajnálták, hogy a gróf úr nincsen itthon, és megígérték, hogy 

nemsokára visszajönnek és tesznek egy sétát Sans Souciban123. 

Sans Souci vonzereje még jó darabig hatott, és a kert szépségein túl a mulatságok is még egy 

ideig elkápráztatták a vendégeket. A leltárakból kiderül, hogy például ünnepek alkalmával a 

kor szokásainak megfelelően itt is színes, papírra festett képeket helyeztek el a kerti 

lugasokon, rácsokon. Ezekből a képekből igen sok megmaradt az utolsó leltár szerint 1803-

ig.124 Felsoroltak még virágkosarakat, amiket ezekre a rácsokra akasztottak, ólomból öntött, 

121 MOL P73 R.SZ. 53. No. 115. 1770-es években többször is, és 1787-ben. 
I22Erre az alkalomra nemcsak vadhúst és egri bort rendeltek a Szepességből, hanem, mivel sok vendégre 
számítottak, Kassáról zenészeket is hívtak. MOL P73. R.sz. 53. No. 115/169 
123 MOL P73. R.sz. 50. No 21/75, 80. Doleviczényi Pál levelei Cs. Istvánhoz. 
I24A részletezés szerint 2 nagy négyszögű kép, 3 ovális, 3 négyszögű feketepapiron, 6 barna papíron, 5 kicsi 
ovális, 4 hosszúkás, 1 egész kicsi ovális és 4 tájképes kép volt a „spalier ládában". Minden leltárban találunk 
említést a különféle, köztük zöld és piros színű lámpásokról, amelyeket a kerti kivilágításhoz használtak. MOL. 
P 73. R.sz. 9 Fasc. 11. No 14, No 30. 
Ehhez hasonló dekorációt alkalmaztak például az Eszterházyak is Cseklészen és Eszterházán. Rotenstein 
útleírásában 1766-ban ezt írja cseklészi tartózkodása kapcsán: „...az egész kertet, a nagy virágos parrtert és egy 
nagy transzparens festményt - amely fából épült és szobrokkal és vázákkal díszített olasz palotát ábrázolt - több 
ezer különböző színű lámpával és kristálycsillárral világították meg". 
Idézi G. Györffy Katalin:„Magyarországi kertek 18. századi útleírásokban." In: Történeti kertek: Kertművészet 
és műemlékvédelem. 203. 
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aranyozott cirádákat és fátylat is.125 A kerti játékok utolsó számbavétele 1786-ban történt, 

ekkor még megvoltak a körhinta tartozékai, a galambjáték és a szerencsejáték egy-egy 

megmaradt kelléke utána azonban már nem tesznek többé róluk említést.126 

1.2. Csákyné Erdődy Júlia szerepe, tevékenysége és életmódja a szepességi és zempléni Csáky 

birtokon 

A 80-as évek közepétől új szakasz kezdődött a Csáky házaspár életében. Ettől kezdve 

lényegében különváltan éltek, ami mögött a levelezés tanúsága szerint nem valamiféle 

viszály, ellenségeskedés húzódott meg, hanem inkább feltételezésünk szerint, a két ember 

eltérő életmódja, és főként Csáky István különc, magányra vágyó természete. 

1785. január 1-én úgy rendelkezett a gróf, hogy ettől az évtől kezdve, nagyrabecsült 

feleségének 1772-ben megállapított évi kétszeri 1400 forintos járadékát megemeli kétszeri 

2000 forintra, amely kis összegű kiegészítést a birtokigazgatásért járó vigaszdíjnak szánta. A 

levél keletkezési helye Stephans Ruhe, ami azonos a szlovák Vitézóc-cal, és a magyar 

Vitézvágással. Ez a Göröginye (szlovákul Ohradzany) nevű faluhoz tartozó, néhány házból 

álló puszta lett Csáky István új otthona, kedvenc tartózkodási helye egészen haláláig, 1810-

ig127. Már 1779-ben tárgyalásokat folytatott a Homonnától mintegy 15 km-re fekvő faluval 

kapcsolatos terveiről128. A beszédes fantázia nevet 1785-ben használja először az említett 

levélben. Sans Souci után Stephans Ruhe „preromantikus" hangzású lakhelynévként nem 

kíván túl sok magyarázatot. Jól kifejezi a gróf életszemléletében beállt változást, habár Sans 

Souciban is a számára legkedvesebb építmény a remetelak volt, s ez már megelőlegezte a 

visszavonulásra, magányra való hajlamát. Vitézvágásról lényegében csak vendégségbe járt át 

Homonnára.129 

Erdődy Júlia 1785-től 1803-ig maga irányította a nagykiterjedésű szepességi birtokot, maga 

viaskodott az örökölt adóssággal, ami fokozatosan tovább gyarapodott újabb kölcsönök 

felvételével. Hősiesen igyekezett rész venni minden gazdálkodást és pénzügyet érintő ügyben 

Eszterházán pedig, ahol 1773-ban Mária Terézia vendégeskedett, egy alkalommal a tűzijáték után „néhány ezer 
zöld lámpával megvilágított, nagyon hosszú fasoron mentek végig, egy ovális, vasráccsal körülvett térre értek, 
ahol sok hátulról megvilágított festmény volt." Uo. 
125 MOL P73. R.sz. 9. Fasc 11. No 30. 1803 
126 MOL P73. R.sz. 9. Fasc 11. No 20. 1786 
127 Magyarország történeti helységnévtárában is szerepel a helységnek adott fantázia név: „Vitézóc / Stephanus 
Rühe pusztája" a Pfarrertopographie 1785-86-os összeírása szerint. Magyarország történeti helységnévtára. 
Zemplén Vármegyei. Budapest, 1998. 132. 
128 MOL P 73. R.sz. 50. No 14/4. Krajzell János levelei Csáky Istvánhoz. 
129 Látogatásairól Michaelis Kirmer homonnai udvarmester tesz említést leveleiben 1788-1794 között. MOL P73 
R.sz. 53/85. 
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a bányaügyektől az erdőgazdálkodáson át a kisebb jelentőségűnek tűnő napi kiadások 

ellenőrzéséig. Nemcsak okos, hanem erélyes asszony is lehetett, a birtok irányításával 

megbízott alkalmazottak - a levelek egyértelmű tanúsága szerint - tisztelték és megbecsülték 

tevékenységét. Valószínűleg ritka esetnek számított a nőnevelés elmaradottságát figyelembe 

véve, hogy egy még nem özvegységre jutott főnemesi származású asszony ilyen aktivitással 

vegyen részt a gazdálkodásban és a financiális ügyek vezetésében. Hogy ritkaság volt nőt 

ilyen szerepben látni, bizonyítja a Festetich család keszthelyi jószágigazgatójának, Nagyváthy 

Jánosnak A szorgalmatos mezei gazda... című könyvében található előbeszéd is, amelyik 

1790-ben még csak felveti, hogy talán a nőknek is szükségük lenne némi gazdasági ismeretre 

és tapasztalatra130. 

A 80-as évek második felében családi problémák miatt Erdődy grófnőnek többször is 

hosszabb időre Pozsonyba kellett utaznia. 1786-ban 3 hónapot, 1788-ban hat hónapot töltött 

saját családja körében. Ezen a ponton érdemes egy kis kitérőt tenni, mert pozsonyi látogatásai 

összefüggésben álltak egy, a kultúrtörténetünk szempontjából fontos létesítménnyel, a 

pozsonyi Erdődy féle kastélyszínházzal.131 Júlia apja, gróf Erdődy János, aki varasdi főispán, 

Grassalkovich Antal helyére lépve pedig az udvari kamara elnöke volt, 1784-ben, 60 évesen 

betegsége miatt visszavonult a közügyektől. Először még Bécsben maradt, majd 1785-ben 

Pozsonyban telepedett le, ahol több palotája is volt. 1785. május 16-án megnyitotta kapuit az 

egyik, hatalmas könyvtárat és számos műkincset is magába foglaló városi palotájában 

megépített színház, ahol operaelőadásokat tartottak132. Az Opera csupán négy évig működött, 

de jelentőségében Staud Géza szerint nem maradt el az eszterházaitól. Nem alkalmi és nem 

amatőr társulat játszott benne. Rendszeresen, magas színvonalú előadásokat tartottak. Az 

Erdődy opera jelentőségét az is bizonyítja, hogy az egykori gothai Theaterkalender 

rendszeresen nyilvántartotta működését. Hetente kétszer játszottak, 1785-ben 13 bemutató 

volt. Magyarországon itt adták először Mozart Szöktetés á szerájból című operáját133. II. 

József elveit követve minden előadás német nyelven ment. Az állandó közönséget a város 

főurai, nemesei alkották, illetve a Pozsonyban állomásozó Ferdinánd főherceg 

gyalogezredének tisztikara.134 Korabinszky János Mátyás a leggyakrabban előforduló 

főrangúak nevét is közli. Az Apponyi, Batthány, Balassa, Esterházy, Illésházy, Grassalkovich, 

130 Fábry Anna: szép tiltott táj felé". A magyar írónők története két századforduló között. (1795-1905). Bp., 
1996,26. 
131 Erről részletes ismertetést ad Staud Géza: Magyar kastélyszínházak. I. „Erdődy János gróf pozsonyi 
színháza". 26-117. Az itt következő adatokat, az ö tanulmánya alapján közöljük. 
132 Staud G: I.m. 33. 
133 Uo. 
134 Lm. 110. 
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Pálffy, Mednyánszky, Splényi családok tagjai mellett Csáky György135, Csáky Imre136, Csáky 

János137, Erdődy Kristóf családja, és Erdődy Júlia testvéreinek családja138. 

1786-ban Erdődy gróf megbetegedett, és állapota olyan válságosra fordult, hogy februártól 

március 14-ig szünetet tartott a színház is. Március 12-én, amikor a gróf állapota ismét jobbra 

fordult megérkezett a városba Csáky Istvánné Erdődy Júlia, hogy atyja felépüléséig betegágya 

mellett maradjon139. Mivel ő még egyetlen előadást sem látott atyja színházában, ezért 

március 14-én tiszteletére, a König Theodor von Venedig című operával kezdett el újra 

játszani a színház. Erre az alkalomra a nemesség nem kapott meghívást, csupán a család volt 

jelen a gróf kivételével, és amire még nem volt példa, beengedték a nézőtérre a városi 

polgárságot.140 Április 8-ig még hét előadáson vehettek részt a polgárok. Ezt követően csupán 

egyszer, 1787 farsangja idején ismétlődött meg ez a kivételes alkalom.141 

A polgári közönség beengedése és Erdődy Júlia jelenléte között tehát egyértelmű az 

összefüggés. Ez a korabeli viszonyokat figyelembe véve nagylelkű gesztus felvilágosodott 

nézeteire vall, és beleillik abba a szemléletbe, ami a Sans Souci parkot is félig-meddig 

nyilvánossá tette a városi polgárság előtt. A grófné következő pozsonyi látogatására ismét 

több családtagjának betegsége adott okot.142 

1789-ben meghalt Erdődy János, és megszűnt az általa alapított színház is. A felszerelést 

eladták, a társulatot szélnek eresztették. 

A 90-es években egyre nagyobb anyagi nehézségekkel kellett a grófiiénak megküzdenie. 

1791-ben pontokba szedte azt, hogy mit lehet az uradalom kiadásain javítani, mit lehet 

megszüntetni, hogyan lehet a bevételeket növelni és a kiadásokat csökkenteni.143 Ehhez 

áttanulmányozta a különböző elszámolásokat, és a legkisebb pazarlásra is felhívta a figyelmet. 

Ő maga is állandóan pénzszűkében volt, és egyre nagyobb gondot jelentett a hitelezők 

követelése. 1789-ben azt írja Doleviczényi Pál Krajzell Jánosnak Homonnáról, hogy a 

grófnénak haladéktalanul szüksége van 400 rénusi forintra, amit ha nem kap meg, akkor 

becsülete és jó híre kerül veszélybe, aminél viszont semmi sem lehet (ti. nekik) drágább144. Az 

135 Csáky István unokatestvére, gömöri főispán 
136 Csáky István testvére 
137 Csáky István másik unokatestvére, szepesi főispán, Júlia barátnőjének, Zichy Jozefának férje. 
1381.m. 110. 
1391.m. 34. 
m I . m . 113. 
141 Azt nem tudjuk, hogy Júlia ekkor Pozsonyban volt-e, de akár ott is lehetett, mert a postakönyv szerint sem 
Homonnán, sem Illésfalván nem tartózkodott ekkor. 
1421788 októberében azt írja Pozsonyból Krajzell János tiszttartónak, hogy fiútestvére (valószínűleg Erdődy 
Antal) súlyos beteg volt, és leánytestvére Teréz, Esterházy János felesége halálos beteg, ezért nem tudott 
bizonyos ügyekkel foglalkozni. Akkor tud hazaindulni, ha húga felől elmúlik a vész. 
143 MOL P 73. R.sz. 7. No. 153. 1791. augusztus 9. 
144 MOL P73. R.sz. 53 No. 115/159. 
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állandóan foglalkoztatott iparosok és kereskedők is egyre több panaszos hangú levelet írtak. A 

könyvkötő Kollar-on kívül, akiről a későbbiekben külön lesz szó, 1791-ben Szathmáry Dániel 

lőcsei kereskedő kétségbeesve panaszolta Krajzell tiszttartónak, hogy a grófné megígérte 

neki, kifizeti a tartozásait, mielőtt elhagyná a Szepességet.145 1793-ban Doleviczényi azt ííj a 

Krajzell Jánosnak Lőcséről, hogy a fűszeres Rombauer már morog, Kolbenmayer kereskedő 

pedig gyűlölködve beszél a kifizetetlen számlák miatt146. 1794-ben a citromot és narancsot is 

szállító Rombauer nemcsak a grófnén, hanem a grófon és a tiszttartón is szerette volna 

behajtani kinnlevőségeit147. Ez a tartozás egészen 1804-ig nem lett rendezve, ami ekkorra már 

815 rénusi forintra rúgott.148 

Ezek az anyagi nehézségek azonban nem szabtak gátat a költekezésnek, még ha mértékük 

némiképp visszafogottabbá vált is. 1789-től több fázisban különböző átalakítások, felújítások 

kezdődtek meg Sans Souciban és Illésfalván. Ezekkel az ügyekkel kizárólag a gróf 

foglalkozott, ő irányította a munkálatokat. Sans Souci parkjának egy része átalakult 

vadaskertté, amit 1788 után be is kerítettek.149 1791-ben folytatódtak a park átalakításának 

kisebb munkálatai és a Sans Souci majorság építése is folyamatban volt.150 Ugyanekkor az 

illésfalvi templomban dolgozni kezdett egy festő, aki valószínűleg a gróf szolgálatában állt.151 

A festő pontos feladatát nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy 1797-ben készült el a 

templom tornya152. A kastély tetejének 179l-es felújításánál már a grófné takarékosságból azt 
1 

tanácsolta, történjék két lépésben, mert így egyszerre nem kerül olyan sokba . Végül 1794-

ben a kastély homlokzatának felújítása is megkezdődött154. 

A 90-es évek fontos közéleti eseményének számított az Országgyűlés és a rövid időn belül 

megismétlődő koronázási ünnepségek. Az 1790-91. évi Országgyűlésre 90 júniusának első 

hetében kezdődött meg a megyei követek és a főrendek gyülekezése Budán. Csáky István gróf 
145 MOL P73. R.sz. 53. No 97. 1791. augusztus 7. Egy hónapra rá újabb felszólítás érkezett, tehát a grófné 
megszegte igéretét. 
146 MOL P73. R.sz. 63. No 115/284 1793. március 31. 
147 MOL P73. R.sz. 54. No 38. 1794. 
148 Ezt a tetemes összeget 1799-ben a grófné megpróbálta rendezni, aláírt egy 5 évre szóló kötelezvényt, amiből 
csupán 200 forintot törlesztett, azután végleg elment. 
149 MOL P73. R.sz. 58. Ebben az iratban említik, meg a kerítés tervére vonatkozó szerződést. Ezzel kapcsolatban 
érdekes adatot tartalmaz Miinnich Sándor Igló város története című könyve, amelyben az áll, hogy a 
szarvasparkot 1803-ban eladta a család, és a kerítést véglegesen lebontották. Igló, 1896,385. 
150 MOL P73. R.sz. 9 Fasc 10. No. 153. R.sz. 50 No. 14. 1791 nov. 16. 
151 Ugyanis a gróftól tudakolta Krajzell János tiszttartó, hogy mennyi festékre, aranyra lesz majd szüksége. R.sz. 
50 No. 14. 1791. nov. 16 
152 Ennek emlékét a torony falán kőbe vésett emléktábla is megörökítette. 
153 MOL P73. R.sz. 7. No 153. 
154 Ebben az a Farkas Bartl Ferenc nevű iglói kőművesmester volt az egyik fő kivitelező, aki 1778-ban a 
szomszédos Márkusfalva híres Dardanellák nevü nyárilakának építkezésén is részt vett. Vö: „Szepesi iparosok és 
művészek a XVIII. században." Közlemények Szepes vármegye múltjából. 1918. X.évf. 32. 
Egyébként a gróf Vitézvágásról küldte el Simon nevü festőjét a zsalugáterek megbízható felújításához. MOL 
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ekkor még nem érkezett meg Budára, de készült az utazásra. Egyik megbízottja, egy bizonyos 

Joannes Spiegel június 4-én arról számolt be neki Budáról, hogy a koronázást elhalasztották 

augusztus 16-ra, és egyúttal kérdezi a gróftól, hogy szándékozik e visszatérni az elhalasztott 

időpontra.155 A gróf válaszát sajnos nem ismerjük, így azt sem tudjuk végül elment-e a 

koronázásra, amelyre többszöri halasztás után 1790. november 14-én került sor Pozsonyban, 

mert időközben az Országgyűlés is átköltözött. A grófné viszont biztosan elutazott a nagy 

eseményre, erről ő maga tájékoztatta illésfalvi tiszttartóját, Krajzell Jánost. 1790. szeptember 

30-án írta neki, hogy mivel a koronázás november 7-én lesz Pozsonyban, ezért el kell 

indulnia. Nem sok időt készült ott tölteni, mert azt is megjegyezte, hogy 20-án már jön vissza. 

A koronázást országszerte megünnepelték, így Lőcsén is, ahonnan Doleviczényi Pál illésfalvi 

jószágigazgató küldött beszámolót Krajzellnek.156 A protestáns köznemesi származású 

Doleviczényi nagy lelkesedéssel üdvözölte Lipót király megkoronázást. Ez nem is csoda, 

hiszen Lipót határozata alapján az országgyűlés törvénybe foglalta a protestáns felekezetek és 

a görögkeleti egyház egyenjogúságát. Doleviczényi ezt így fogalmazza meg: „A protestáns 

vallások szabadságát az uralkodó olyannyira elfogadta, hogy határozottan egyenjogúvá tette a 

római katolikus egyházzal".157 

A városban az uralkodót Te Deummal és díszkivilágítással ünnepelték, amire Doleviczényi is 

buzgón készült: feliratokat és kereteket csináltatott, amiket a filagóriájára tett fel, valamint az 

ablakait és a bejáratát 200 színes fényű lámpácskával díszítette.158 

II. Lipót hirtelen halálát követően, I Ferenc 1792. március 1-én lépett trónra. Az új uralkodó 

már korántsem volt olyan rokonszenves Doleviczényinek, mint Lipót császár. Röviddel 

Ferenc hatalomátvétele után ezt írta Homonnáról Krajzellnek: „íme újabb koronázásra van 

kilátás! A gróf úr aligha lesz a nézők között, a grófné viszont aligha marad itthon".159 Ehhez 

hasonló árulkodó megjegyzést olvashatunk tőle néhány nappal később, amikor már az időpont 

is kihirdettetett: „A koronázás május 24-én lesz gyászruhában. Itt az a hír járja, hogy a 

császárné is eljön csakúgy, mint a főherceg és a belga tábornok. Vészt hozó március és 1792-

es év, amit Mars irányít. Pesten lesz a koronázás. A grófné nem fog itthon maradni, viszont a 

P73 R.sz. 53. No 104/15. Jesztrebényi Dániel levele Krajzell Jánoshoz Vitizóczról. 1794 május 23 
155 MOL P73.R.SZ. 53. No 99. 
136 Szepes megye, Lőcse szintén kivilágítással ünnepelte meg 1791. január 16-án a koronázást, s az ez 
alkalommal kifüggesztett transzparentek föliratai hasonlóképpen megjelentek nyomtatásban. Ugyancsak a 
szepesiek nevében Bárdosy János, a hisztorikus, II. Lipótot novemberi5 -kén versben dicsőíti." 
Bárdosy, Joan: Vota et Justae fidelium regnicolarum lacrimae quas occasione solennis inaugurationis Leopoldi 
II. regis Hungarorum die 15. Novembris anno 1790. Vö: „A felvidéki Bárdossy család." www.bardossy.hu. 
157 MOL P73 R.sz. 53 No. 115/159. 1790. november 26. 
158 Uo. 
159 MOL P73. R.sz. 53. No 115/206. 
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gróf igen."160 Egy következő levélben még annyit tesz hozzá, hogy a grófnét maximálisan 

érdekli a koronázás, mert akkor zajlik egy örökösödési ügye, amit csak az ő jelenlétében 

kezdhetnek meg. A hónap végén akar elindulni, és ha június 15-én lesz a koronázás, akkor 

júliusban érkezik Illésfalvára. Az ünnepségek különben a fentieknek megfelelően zajlottak le, 

és Erdődy Júlia öccse, Erdődy József is adott fényes táncmulatságot.161 

Ezekben az években a gróf és a grófné is egyre több időt töltött valamelyik felvidéki 

fürdőhelyen. A grófné 1793-tól 1801-ig Új Lublón bérelt egy kis épületet saját fürdővel162. A 

gróf pedig a mai Ótátrafüred, az akkor még nem létező település helyén - amit Kárpátok alatti 

fürdő majd Schmecks néven emlegettek - a savanyúvízforrás közelében elsőként építtetett 

magának lakó és fürdőházat kisebb vendégházakkal. 1789-től egészen 1799-ig használta, 
1 fii 

majd egy kis fürdőrész kivételével lényegében megvált tőle . 

A kilencvenes évek végéről fennmaradt levéltári iratok szinte kizárólag a pénzügyi helyzet 

rendezésével és a gazdaság irányításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkoznak. Az iratokat 

sorba rendezve az a benyomásunk támad - s ezt alátámasztja néhány elejtett megjegyzés is -

hogy a grófné a század utolsó éveiben, mintha belefáradt volna a birtokirányításba, és arra 

törekedett, hogy elrendezve néhány ügyet maga után, nyugalomba vonulhasson. 1798-ban a 

szepesi alispánhoz Horváth Stansith Imréhez fordult segítségért, hogy pénzügyi nehézségeit 

megoldhassa. Tanúsítványt kért tőle, ami igazolja, hogy a szepesi uradalom bevétele eléri az 

évi 30 ezer forintot. A helyzet komolyságára utal a levél egyik megjegyzése miszerint, ha az 

alispán teljesíti a kérését, akkor evvel nemcsak a konkrét ügyben tud segíteni rajta, hanem 

egész hátralévő életére nézve nyújt neki örömöt, nyugalmat és biztonságot.164 

A nehézségekről tanúskodik az az egyetlen fennmaradt és bensőséges hangvételű 

levélmásolat, amit Csáky István írt 1800-ban feleségének. A tegező formában íródott német 

nyelvű levélben, drágámnak szólítja a grófnét, és áldozatos tevékenységét méltatja.165 1000 

forintot ajándékoz neki tettre készségéért és szorgalmas ügyintézéséért, és sajnálkozását 

fejezi ki afelett, hogy nem tudja gondosságát az őt megillető mértékben meghálálni. Továbbá 

türelmét kéri és reméli, hogy a sok bánat és gond elmúltával ennél többet is képes lesz neki 

adni. 

Nem is késlekedett sokat, mert ugyanaz év februárjában egy kötelezvényt fogalmazott meg, 

amelynek értelmében biztosítja, hogy felesége, aki adóstársává vált, amikor hozzájárult az ő 
160 MOL P73. R.sz. 53. No 115/208. 
161 Vay Sarolta: Régi magyar társasélet. Budapest, 1986. 118. 
162 P 73 R.sz. 3. No. 65,66.1793-1801. 
163 P 73 R.sz. 3. No 72.1799. 
164 MOL P73 R.sz. 51. No 58. 1798. Február 7. 
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kölcsönfelvételeihez, akkor se járjon rosszul, ha előbb halna meg, és nem tudná törleszteni a 

tartozásait. Meghatóan szép sorok tanúsítják, hogy a házaspár 1803-ban történt különválása 

előtt az emberi kapcsolat nem romlott meg közöttük: 

„Miután az én legdrágább hitvesem, Julianna, született monyorókeréki gróf Erdődy, 

szeretetének és irántam való hajlandóságának bizonyítékaként szíves volt megkönnyíteni és 

meggyorsítani, hogy pénzösszegeket vehessek fel, mégpedig úgy, hogy saját kezűleg, velem 

együtt különböző összegekről kiállított kötelezvényeket aláírt, és ezáltal adóstársként, csak az 

én nyugalmamért és javamért szövetségessé tette magát. 

Ezért én még inkább kötelezve érzem magam arra, hogy életemben olyan rendelkezéseket 

hozzak, amelyek minden hátrányt megelőznek, amik a feleségemet érhetnék, ha időközben, 

aláírása miatt a fent említett adósságok törlesztéséért arra kényszerülne, hogy sajátjából 

kiegyenlítés céljából valamennyit hozzátegyen. Ezeket az összegeket részben öröklött 

adósságok, részben házbeli javítások, illetve birtokaim rendbetételére vettem fel, tehát én, 

mint házastárs egyedül vagyok köteles ezek kiegyenlítéséről gondoskodni. 

Másrészt el kell ismernem, hogy feleségem a házasságunk óta különleges szorgalmával, jó 

intézkedéseivel nem csak a birtokok értékét növelte számottevően, hanem ezeknek az évi 

jövedelmét több mint a duplájával növelte. 

Hogy ezt az én jogi méltányosságon alapuló elhatározásomat véghez vigyem, és az én 

legdrágább feleségemet, Juliannát minden keresettől, hátránytól, amelyek saját vagyonában is 

az én esetleges halálom következtében érhetnék az én kötelezvényeimhez csatlakozott aláírása 

miatt megóvjam, létesítek egy alapot, azoknak a kötelezvényeknek a biztosítékául, amelyet a 

feleségem is aláírt, és amelyek az összes birtokomra vonatkoznak, mint valóságos zálogok. 

A zempléni és szepességi birtokaimon lévő adósságok (...) fedezetéül átadom a feleségemnek 

a fentnevezett birtokokat, amelyek az özvegyi jogszabály szerint őt illetik, melyekben a saját 

tulajdonában lévőkkel együtt a családdal barátságosan megegyezik. Halálom után legyen 

valóságos tulajdonában (...) ezekben sokáig és zavartalanul maradhasson (...)."166 

A fenti végrendeletszerű iratot azért is idéztük hosszabban, mert nemcsak hangneme árul el 

sokat e különös pár viszonyáról, amit különélésük dacára valódi gyöngédség és szeretet hatott 

át, hanem immáron nem először Erdődy Júlia jelleméről is fogalmat alkothatunk. A birtok 

irányításában való részvételéért és szorgalmáért férje már több ízben kifejezte háláját, de hogy 

a grófnénak érzéke és tehetsége is volt a gazdálkodáshoz, az itt derül ki egyértelműen, nem 

beszélve nagylelkűségéről, amit az adósságok vállalása tanúsít. 

165 MOL P73. R.sz. l .No.15. 
166 MOL P 73. R.sz. 33. No 24. 1800. Február 16. 
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A házaspár közötti felcserélt szerepekre jó példa, egy szintén 1800-ban keletkezett Erdődy 

Júliától származó levél, amelyben egyébként ő is drágámnak szólítja és tegezi férjét: a grófné 

aggodalmának ad hangot, hogy féije a Szepességbe készül télvíz idején. Majd különböző 

hasznos tanácsokkal látja el, mit hogyan értsen, mire hogyan reagáljon, amikor Illésfalvára 

érkezik és különböző kérdésekben állást kell foglalnia. Sőt azt tanácsolja, ha szükséges, 

hivatkozzon rá, hiszen ő vezeti az adminisztrációt.167 

Ezután rátér a Csáky családot érintő, hosszú ideje húzódó örökösödési ügyre, Káposztafalva 

felosztására, és evvel kapcsolatban megjegyzi, hogy ő addig marad, amíg a szerződésnek a 

végére nem jutnak, ami még akár tíz évig is eltarthat. „De ki az, aki kötelezni tudná magát 
1 fiR 

arra, hogy még ilyen sokáig éljen" - teszi hozzá szarkasztikusan. 

A valószínűleg anyagi okokból fontos birtokfelosztási ügyet is Erdődy Júlia irányította a férje 

helyett, legalábbis erre következtethetünk az 1801-ben jószágigazgatójukkal folytatott sűrű 

levelezés alapján. Ennek az évnek a nyarát is Sans Souciban töltötte, ahonnan türelmetlen 

hangú leveleket küldözgetett Doleviczényinek, információkat kérve az ügyvédek közötti 

tárgyalásokról, valamint újabb és újabb taktikai lépésekkel előállva. A per hamarosan lezárult. 

Még ebben az évben bérbe adták az illésfalvi uradalom, beleértve Sans Souci nagy részét, 

kivéve a lakóépületeket és a hozzájuk tartozó közvetlen kerteket. 169 A rákövetkező év elején 

Erdődy Júlia, mint aki mindent rendben akar hagyni maga után, egy sor instrukciót állított 

össze jószágigazgatója részére: a számtartó feladatai között olyan apróságokra is odafigyelt, 

mint hogy az illésfalvi és Sans Souci kastély helyiségei mindig legyenek megóvva a 

napsütéstől, és mindig legyenek tisztán tartva. Arra is fel kellett hívnia figyelmet, hogy a téli 

jeges időben legyenek lesózva a járdák170. Utasításokat adott az uradalmon kívüli szállítások 

szabályozására. A grófnak szóló szállítmányok már egyenesen Vitézvágásra mentek, a 

grófiiénak küldöttek meg Homonnára. A levelek esetében viszont mindegy volt ki kapta meg 
171 

előbb, mert ha kellett továbbította a másiknak. Végül az uradalom bérbeadása miatt a lőcsei 

kéményseprőknek is új instrukciókat kellett adni172. Ebben felsorolják az uraság 

használatában maradt épületeket, és azon belül a kéményeket, amiket ki kellett tisztítaniuk. 

Az elvégzendő munka részletezéséből néhány, a feltételezéseinket megerősítő fontos 

következtetést tudtunk levonni: az illésfalvi kastélyt alig használták, viszont a számtartó és a 

jószágigazgató lakását, valamint a mosoda és az istálló kéményeit rendszeresen ellenőrizték. 
167 MOL P 73. R.SZ. 51. No 57. Homonna 1800. December 7. 
168 Uo. 
169 MOL P73 R.sz. 7. No. 205. 
170 MOL P 73. R.sz. 8. No. 215. 
171 MOL P 73. R.sz. 8. No 216. 
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Sans Souciban szintén leginkább azokat a helyiségeket, amelyekben az alkalmazottak laktak 
171 

és dolgoztak, de itt már a különböző lakosztályokat is gyakrabban fűtötték . Ebből derül ki 

az is, hogy Spielenbergnek, akiről az alábbiakban még lesz szó, mert Kazinczy vele keverte 

gyanúba a grófnét, állandó lakása volt Sans Souciban. 

A grófné utoljára, mintegy összegzésképpen elkészítette az illésfalvi és homonnai uradalom 

éves bevételeinek, valamint kiadásainak mérlegét az elszámolások feljegyzési könyve alapján. 

A hallatlanul érdekes irat sokféle információval szolgál a kiadások tételeit, fajtáit és 

mennyiségét illetően. Ennek részletes elemzésére most nincs módunk, de néhány észrevételt 

érdemes megtenni.174 Amennyiben a grófné jól számolt, akkor valóban sikerült 

megteremtenie az egyensúlyt a kiadások és a bevételek között, habár itt csak Homonnáról és a 

Szepességről van szó, a gróf külön háztartása, életvitele ebben nincs benne. Jól látszik az is, 

hogy arányaiban milyen sokat kellett költeni az állandó vendégjárással számoló házi 

fogyasztásra, ami csupa luxuscikkből állt, mint a csokoládé, a cukor, a kávé, a rizs, a 

kapribogyó, szardella, citrom és narancs stb. A gróf visszavonultságában bizonyára jóval 

kevesebb látogatót fogadott, és talán ezért érezte szükségesnek a grófné a fent említett kiadási 

tételt alaposabban megmagyarázni. Meglehetősen nagy tételt jelent a szállítás és a 

küldemények célba juttatása. Kiemelnénk, hogy csupán néhány cikket sorolt fel ezek között, 

első helyen a könyveit, majd a borszállítást és az épületanyagokat. 

1803 tavaszán megkezdődött a házaspár vagyoni szétválásának rendezése. Ennek 

legfontosabb dokumentuma egy közösen megszerkesztett irat, amelyben magyarázatot is 
172 MOL. P73. R.SZ. 8. No 222. 1802 február 11. 
173 Köztük a gróf új lakosztályát, amit véleményünk szerint a grófné használt, ez a felvett leltárból is kiderül. 
174 MOL P 73. R.sz 33. No 30. „Bilanx" 1802. Ebben a két uradalom fogyasztását Erdődy Júlia a következő 
tételekben foglalja össze: 
„1. kamatok 2. fizetések (4760 RFt) 3. livrék (700 RFt), 4.étel-, italfogyasztás(5878 RFt) 5. sör? 6. borfélék 
(2000), 7. asztalnemű, vászon stb. 8. porcelán, edény stb. 9. orvos (350) 10. postaköltség 11. vas az istállóba, 
szabó, cipész, iparosok 12. A kertben új virágok beszerzése, fák stb (400), 13.épületek javítása (1500), 14. pénz, 
kamatok elküldése, szolgák küldése az üzletekbe, Bécsbe, utazásom a Szepességbe, könyvek küldése 
csomagokkal, borok és építőanyagok küldése (1500). 
Most jön a házi fogyasztás, amelynél számításba kell venni a sok barátot, rokont, vendégeket különböző 
helyekről, akiket az ember nem tud elkerülni, anélkül, hogy meg ne sértené a világot... Van néhány olyan 
kiadás, amin magad is spórolni tudsz. 
fehérítő?, vadhús, vadlibák, éves kiadás a konyhai kisvadakra, téli és nyári gyümölcsök, csokoládé(500), cukor 
(1200), kávé (400), rizs, mandula, kapri, szardella, fűszerek, citrom és narancs (600), viaszgyertya (500), asztali 
gyertya (300), ecet, olaj. 
17. Az én éves járadékom, amit 1800 óta megemeltél még ezer forinttal, de én az erre vonatkozó iratot 
visszaadom és maradok a korábbinál, ami 2000 RFt. 
18. Ügyvédek fizetése Pesten, Eperjesen és diszkréciójuk ára: 200 RFt 
Ez így összesen: 54 432 RFt 
A bérletből származó bevételek: 54 000 RFt, vagyis van egy kis maradék. 
Ehhez nincsenek hozzáadva az erdőbevételek, csak ez maradt ki és ezt kell nekünk felosztani. Annál is inkább 
van egy kis maradvány ennek a felén, mivel még sok kiadás maradt a Mérlegben, amit képtelen vagyok 
megsaccolni. Ezek az elhagyhatatlan éves kiadások, de könnyen lehet hiba egyik vagy másik uradalomban (. . .) 
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kapunk a grófné távozására és a közös megegyezésen alapuló, baráti szétválásra: 

„Én Csáky István, a magam részéről tudatom, hogy mostanáig a feleségem által irányított 

jószágok igazgatását a továbbiakban, április 1-től átveszem. Én, Csákyné Erdődy Júlia, 

tekintetbe véve gyenge egészségi állapotomat és emelkedő életkoromat, amelyek megóvása 

érdekében Magyarország felsőbb részeibe távozom, egy olyan helyre, ahol a barátaimtól 

kevésbé vagyok távol, ahol a szükséges segítséget megkapom, és biztosított az orvosi 

kezelésem (...)- együtt a következőkben állapodtunk meg: 

Én Csáky István, kötelezem magam arra, hogy évi 10 ezer forintot fizetek feleségem 

megélhetésére, ami negyedévi 2500 Ft-ot jelent. A kifizetés Kassára, feleségem 

megbízottjának történik. 

Hogy feleségem számára mindenféleképpen biztosítani tudjam ezt az összeget, gondoskodom 

arról, hogy ha nem tudnék fizetni, akkor részesüljön egyes birtokrészek bevételéből. 

Habár feleségem velem együtt aláírta az adósságot, ami 172 902 Ft, vagyis perre és 

végrehajtásra is sor kerülhet, mégis úgy intézkedek, hogy az ne érintse a feleségemnek 

megállapított 10 ezer forintos évjáradékot (...). 

Berendezkedésre további 1000 forintot adok neki készpénzben, a neki adományozott batáron 

felül."175 

A dokumentum mellékletét képezi a megkötött egyezség iratainak jegyzéke, amit a grófné 

állított össze.176 Minthogy más nyoma nem maradt fenn a végleges szétválás körülményeinek, 

ez a jegyzék nyújt némi támpontot. Eszerint nemcsak a Sans Souci-beli ingóságokat írták 

össze és értékelték fel, hanem a homonnai kastélyban lévőket is. Ezekből a grófné követelt 

magának néhányat, amiket meg is kapott, és a gróf 1803. május 4-én egy levélben 

rendelkezett a bútorok szállításának útvonaláról is. Evvel párhuzamosan igen nagy összegért, 

11 ezer forintért Bécsből rendeltek bútorokat, amelyeket a gróf aztán két homonnai szobában 

helyezett el, talán a grófné által elvittek helyére. A grófné összeíratta a homonnai ezüst 

étkészletet is, aminek nagy részét elvitték Vitézvágásra, és csak néhány darab maradt 

Homonnán. 

Összegezve a fentieket, a grófné 1803 nyarán történt végleges távozásával lényegében a 

homonnai kastély használata - legalábbis a Csákyak részéről, hiszen a másik felét a Van der 

Nathok lakták - megszűnt. A gróf zempléni birtokának központjaként Vitézvágást használta. 

Ami az illésfalvi uradalmat illeti, ott még nagyobb átalakulások mentek végbe. 1803. május 1-

Nem lehet minden esetre felkészülni. Az erdőbevételek kb. 7 - 8 ezer RFt-ot jelentenek". 
175 MOL. P 73. R.sz. 1. No 20. 
l76Uo. „Elenchus Actorum" A jegyzékben felsorolt iratoknak majdnem a fele nincs meg a családi levéltárban. 
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177 én került sor az uradalom ingóságainak első árverésére. Augusztusban elkészült a Sans 

Souci épületekben található ingóságok leltára a megbecsült értékükkel.178 Az ingóságok 

összértéke 6766 forint volt, ami elég szép összeg, ha abból indulunk ki, hogy csupán egy kis 

részét használták a helyiségeknek. A megelőző években valószínűleg az úgynevezett új 

épületben lakott a grófné, az itt található szobák voltak teljesen berendezve, mégpedig a 

legértékesebb bútorokkal. A grófné egykori jelenlétére néhány apróságból következtethetünk: 

a négy helyiségből álló lakosztályban kötőkosár, francia kártya, sakk is volt.179 

Az illésfalvi épületek ingóságairól is készült ekkortájt egy leltár.180 Eszerint a kastélyban a 

gróf lakosztálya volt berendezve, valamint a személyzet szobái. A többi nincs is felsorolva 

csak a bútorok összesítése.181 Ezt követően 1803 őszén és 1804 elején még további négy 

árverésre került sor. Az egyszerű, kis értékű bútoroktól kezdve a nagyobbakig, többféle licitet 
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rendeztek. Az egyik alkalmával azt is felsorolták, hogy kik és milyen értékben vásároltak. 

Mindebből következik, hogy 1803-ban még álltak az egykor szebb napokat látott Sans Souci 

épületei, még ha a kerti létesítmények már nem léteztek is. A park átalakulása, a nyári lak 

felszámolása tehát fokozatosan ment végbe. Úgy tűnik, hogy a gróf számára felesége 

távozásával vesztette el végleg értelmét Sans Souci fenntartása. Ő már semmiféleképpen nem 

akart oda sem visszatérni, sem átalakítva használatba venni. A mozaikokból összerakott, és 

még számos részletében homályos történet sokkal prózaibb, de éppen ezért talán hitelesebb 

magyarázatát nyújtja Sans Souci megszűnésének, mint a korábban róla keringő mende-

mondák.183 

Az egyik legenda szerint Csákyné Erdődy Júlia egy alkalommal nem volt hajlandó a tőle 

külön élő férjének bort küldeni, ezért a gróf bosszúból leromboltatta Sans Souci-t.184 

Pajdussák szerint a gróf azért romboltatta le a kastélyt, hogy feleségének ott tartózkodását 

lehetetlenné tegye.185 Münnich Sándor Igló város történetéről szóló könyvében azt írja, hogy a 

lerombolt főépület helyére később egy csonka kőgúlát emeltek, melybe a következőt vésték 
177 MOL P 73. R.sz.). Fasc. 11. No 33. Ezen még csak lovaskocsikra és lovakra licitáltak a környékbeliek 
178 MOL P 73. R.sz. 9. Fasc. 11. No 30. 
179 A régi Sans Soucinak nevezett épületben három helyiséget laktak, az előzőeknél kisebb értékű bútorokkal 
berendezve, míg egy harmadik épületben, a Kápolnával szemben, talán az egykori táncházban rengeteg bútort 
raktároztak: 46 különböző asztal, 13 komód, 56 kanapé és szék, kandallóellenzők, spanyolfalak, matracok, 
mennyezetes ágyak, ágykeretek vannak felsorolva értékük szerint. 
180 MOL P 73. R.sz. 9 Fasc 10. No 235. 
181 A jegyzékben feltüntették, hogy ebből néhány bútort már eladtak, elajándékoztak, például Máriássy grófnak 
Lőcsére, vagy elvittek Vitézvágásra a grófhoz. 
182 MOL P73. R.sz. 9 Fasc 11. No 35. Csáky Antal gróf néhány értékesebb darabot vett meg, de a szomszédos 
földbirtokos Máriássy gróf liciten kívül majd 500 forintot költött 17 tétel bútorra. MOL P73. R.sz. 9. Fasc 11. 
No 37. 
183 Az Egykori Sans Souci területének mai képét a romkápolnával lásd VII. Illusztrációk. 6.kép 
184 Eckhardt Sándor: De Sicambria a Sans Souci. 281. 

137 



be: „Itt állott egykor a Gondűző".186 Erről Eckhardt-nak más értesülései vannak: ő úgy tudja, 

az oszlop egy szégyenoszlop volt, amelybe felségének engedetlenségét vésette bele a gróf, s 

ma már csak azért nem olvasható rajta ez a felirat, mert a család, hírnevét féltve letöröltette.187 

Ez a változat természetesen sokkal izgalmasabban hangzik, s ezáltal jobban illeszkedik a 

házaspár életét övező anekdotákba, de egyben annál valószínűtlenebb is. 

Az épületeket egyébként tényleg lebontották, de mindez egy hosszabb folyamat eredménye 

volt. Az 1810-ben, Csáky István halála után készült utolsó leltár szerint még állt néhány 

épület, főként az alkalmazottak számára fenntartott szobák és iroda, valamint a gróf külön 
1 fifi 

épülete, amelynek azonban a berendezése értéktelen volt. Az egész park területén a kápolna 

berendezése a leggazdagabb, míg a korábbi leltárak vagy meg sem említették, vagy minimális 

berendezését jegyezték fel. Ez arra utal, hogy a gróf utolsó éveiben rendszeresen tartottak itt 

szertartásokat.189 

Ahogy nem esik szó többet Sans Souciról, úgy tűnik el Erdődy Júlia neve is a levéltári 

iratokból. Néhány utalást sikerült találni, amelyek alapján azt legalábbis állíthatjuk, hogy 

életének hátralevő részét Pozsonyban töltötte.190 Pénzét a gróf rendre megküldte 

Doleviczényin keresztül, aki távozása után továbbra is őt képviselte ügyeiben. Hogy pontosan 

mikor halt meg, és hol lett eltemetve, arról sajnos nincs tudomásunk, de annyi biztos, hogy 

1809-ben, azaz férje halála előtt egy évvel érte a halál.191 

A vitézvágási számtartó, Stephan Hlavács április 17-én megindult hangon értesítette 

Kolczunay tiszttartót a méltóságos grófnő „a mi Csáky született Erdődy Júliánk" 

elhunytáról.192 Levelének lényege, hogy az elhunyt grófnő lelki üdvéért mondassanak 

gyászmisét Illésfalván és Csütörtökhelyen, és a gróf nevében értesítsék a szmizsányi 

tiszteletest és a csütörtökhelyi guardiánt. A harangozás azonban ugyanabban a rendben 

történjék, mint máskor. 

Egy teljesen jelentéktelen összefüggésbe ágyazva tesz először említést felesége haláláról 

Csáky István, amikor 1809. április 23-án illésfalvi kastélyának belső felújítására ad ki 

185 Pajdussák M.: I.m. 31. 
186 Münnich Sándor: Lm. 385. 
187 Eckhardt S.: Lm. 281. 
188 P. 73 R.sz. 9. Fasc 10. No 282. Néhány bútor feltűnik az ülésfalvi kastélyban. Az inspektor lakrészében az 
alábbi tárgyakat sorolják fel: S.C.S. betűk vasból, 122 erdei útjelző tábla bádogból, 1 oltárasztal, egy postakocsi 
és 45 db zsalugáter ablakokhoz. 
189 A kápolnában volt 4 karosszék 4 párnával, 1 kis rézkereszt, 3 üvegezett kánontábla, 4 angyal rézkoronával, 8 
pad és a Mi megváltónk cimü kép keretben, valamint egy oltárszekrény fiókokkal és égők. 
190 Erről Doleviczényi Pál elejtett megjegyzéséből szerezhetünk tudomást. MOL. P73 R.sz. 50. No 34/4. 1807. 
191 Ezt az Erdődy család levéltárát felhasználó könyvben megemlíti Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Eger 
1891.237.old. 
192 MOL P73. R.sz. 56. 
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utasításokat: mivel a grófné már nem él, ezért az ő egykori kabinetjét is le lehet táblalapokkal 

parkettázni.193 Másodszor tiszttartója feleségének halála kapcsán emlékezik meg saját 

felesége elhunytáról. 1810. január 4-én, azaz jóval a haláleset után olvashatjuk egy levelének 

elején a következőt: „Kulcsoljuk össze kezünket - Én is elvesztettem a feleségemet, ön is. 

Deus dedit, Deus accepit, Sit Nomen Domini benedictum."194 

A gróf reakciója felesége haláláról megemlékezve, egy mélyen vallásos ember belenyugvását 

fejezi ki a megváltoztathatatlanba. 

A levéltári kutatások alapján mindössze a fenti töredékes életrajz adataiban lehetünk biztosak, 

ami annál is inkább sajnálatos, mivel a rekonstrukció alapján Erdődy Júlia egy okos, 

felvilágosult, emancipált asszony lehetett. Egyéniségét azért is fontos ismernünk, mert 

valószínűleg ő gyűjtötte össze, és ő olvasta a homonnai kastélyukban lévő könyvtár 

könyveinek nagyrészét. 

Családtaghoz, baráthoz írt személyes hangú levél nemigen maradt fenn tőle, kivéve egyet, 

férjének címezve, amelyet már idéztünk, de ez is csak azért őrződött meg, mert birtokaikat 

érintő ügyekről esik benne szó. Egyetlen levél enged bepillantást a közvetlenebb hangvételű 

levelezés stílusába, és az elképzelhető levéltémákba. Erdődy Júlia egyik barátnője, férje 

unokatestvérének, Csáky Jánosnak második felesége, a nálánál jóval fiatalabb Zichy Jozefa 

volt. Az ekkor már özvegy Zichy Jozefa 1797-ben írt levelet Erdődy Júliának németül, 

„legkedvesebb barátnőm" megszólítással.195 A levél egésze a Csáky családot érintő vitás 

kérdésekről, örökösödési ügyekről szól, de a végén, a téma lezárása után néhány sort franciául 

még írt hozzá, és ebben már jóval személyesebb hangot üt meg: 

„Je voudrais encore vs dire cent mille choses, de l'intérêt que je prends aux angoisses dont vs 

etes en proye, et desquels personne n'est pas à même de juger que moi, je suis ici comme sur 

les Epines avec mes Amoureux. Les Circonstances sont tels qu'on ne sait quel décision 

prendre, plaignés moi chere Amie, et aimés toujours celle qui vous est tendrement attachés et 

a dit pour la vie votre tendre amie. Csàky."196 

Ezen az öt soron kívül egyetlen levélben sem használják a francia nyelvet, s erre az ad 

magyarázatot, hogy az összes fennmaradt levél hivatalos ügyben íródott, tehát németül vagy 

latinul, még a házastársak közöttiek is. A francia, a magyar főurak magánlevelezésének 

193 MOL. P73. R.sz. 55. No 6/108. 
194 MOL P73. R.sz. 55 No 6/129. 
195 MOL P73. R.sz. 50. No.7. 1797. április 1. Pozsony 
196 „Rengeteg dolgot szeretnénk még önnek mondani, foglalkoztatatnak az önt aggasztó gondok, amelyeket 
nálamnál senki nem képes jobban megítélni. Én meg szinte tűkön ülök itt a szerelmeseimmel. A körülmények 
olyanok, hogy nem tudni milyen döntést kellene hozni. Sajnáljon engem kedves barátném, és szeresse azt, aki 
gyöngéden ragaszkodik önhöz, és örökre az ön gyöngéd barátnőjének vallja magát. Csáky." 
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nyelve volt, ezt a Zichy Jozefa által írt pár sor is bizonyítja. Valószínűleg azért vált itt át 

franciára, mert ezeket a leveleket a benne tárgyalt ügyek miatt mások is elolvashatták. 

A személyes hangnemre azonban néhány érdekes és sokatmondó részletet a grófné hivatalos 

ügyekben folytatott levelezéseiben is találtunk. Egy-egy beosztottjával közvetlen kapcsolatot 

tartott fenn, akik bizalommal fordultak hozzá. Ezt tükrözi Doleviczényi Pál jószágigazgató 

egyik levele, amelyben arról számol be, hogy hogyan csapott be a villám Csáky Imre gróf 

tőketerebesi házába. Az elbeszélést részletes és személyes kommentárok kísérik: 

„Ezt a nem mindennapi esetet emlékezetemben örökre megőrzöm. Alkonyat után 

mennydörgés nélkül villámlott. A vacsorán jelen volt Dux kapitányné, Majtány (majthényi) 

János, az Esterházy lovassági ezred hadnagya, a kapitányné leánya és én Doleviczényi Pál. A 

hadnagy azt mondta a vacsorán, amikor erről a jelenségről beszélgettünk, hogy ő ugyan 

senkinek halálveszélyt nem kíván, de milyen nagy mulatság/jó szórakozás lenne, ha a villám 

felgyújtaná a tetőt, mert akkor az emberek fájdalmukban és félelmükben szana-széjjel 

rohangálnának hajukat tépve. Ez a megfigyelőknek vidám látványt nyújtana, jól 

elszórakoznának rajta. Ezután pedig előhozott egy esetet, amelynek az volt a konklúziója, 

hogy ő jobban meg tudná állapítani, ki mikor haljon meg. Egyszóval sok ezernyi dolgot 

jobban el lehetne rendezni, mint ahogyan történnek. 

Mihelyt a hadnagy álomra hajtotta fejét, élete veszélybe került, mert éjjel 1 óra tájban 

lakosztálya felett a tetőbe belecsapott a villám, összetörtek a cserepek. Megégett az őrt álló 

katona jobb lába, a bútort szétvetette. Eret kellett vágni rajta. Mi többiek gratuláltunk 

magunknak, hogy a beszélgetésben csak módjával vettünk részt, mert így minket elkerült a 

csapás. De jobb lett volna, ha még ennyire sem szólunk hozzá. Isten jóságából nem gyulladt 

fel a tető. ítéljen ki-ki úgy, ahogy akar, de én azt a tanulságot vontam le magamnak, hogy ne 

játssz a szentséggel/szent dolgokkal. 

A hadnagy első kívánsága a természet ellen való volt, a második pedig az, hogy a nyomorult 

teremtmény, akinek nincs hatalma, a bölcs teremtőnek parancsolatait merészelte kritizálni."197 

Ez a példázatszerű történet a hadnagy élcelődéséről számol be, ami egy hagyományosan 

gondolkodó ember számára, mint amilyen a derék, egyébként protestáns Doleviczényi volt, 

teljesen elfogadhatatlannak számított. Kommentárját úgy értelmezhetjük, hogy a teremtő 

bosszúja a kihívó viselkedést követően nem maradhatott el. Mivel nem ismerjük eléggé a 

grófné mentalitását, nehéz megítélni, miért éppen neki írta meg ezt a történetet őszinte hévvel, 

ilyen részletesen. A grófné nyitottsága és intelligenciája, mint érv nyilvánvaló, de ezen 

túlmenően nem könnyű eldönteni, hogy az egyetértésére számított-e, vagy éppen 
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ellenkezőleg, azt akarta ezzel a történettel sugallni, hogy így jár, az aki túlságosan messzire 

megy a szentségsértésben. Ez az eset óhatatlanul eszünkbe juttatja Kazinczy egyik Erdődy 

Júliáról szóló anekdotáját, ami aztán megalapozta a grófné rossz hírét.198 

Kazinczy kortársa és földije volt a grófi házaspárnak, és sokat tudott ennek a viszonylag szűk, 

és egymáshoz ezer szálon kötődő felvidéki nemességnek az életmódjáról, ami levelei, és 

főként naplója tanúsága szerint, igencsak foglalkoztatta is. Erdődy Júliáról szóló alábbi 

történetének az utókor, elsősorban Eckhardt Sándor tulajdonított valóságértéket, és így 

teremtődött egyenes összefüggés a francia könyvgyűjtemény és a grófné mentalitása között199. 

Az 1811-ben Rumy Károly Györgynek szóló levelében németül írta le az itt következő 

történetet, de olyan életszerűen, mintha maga is jelen lett volna: 

„Sok évvel ezelőtt (az Igló melletti) Csáky Istvánná grófnőnél nagy vendégsereg gyűlt össze, 

és a grófnő szokás szerint eléggé frivolul beszélt az Inkarnáció szent misztériumáról. A 

jelenlévő tiszteket megnevettette. Volt köztük azonban egy, aki nem nevetett. Ez feltűnt a 

grófhőnek, és megijedt, hogy a hallgatag férfi netán más véleményen van, és 

megbotránkoztatják a hallottak. „Hauptmann úr, Ön mit szól ahhoz, hogy Istennek állítólag 

fia volt?" - „Felőlem akár lánya is lehetett volna"- válaszolta a tiszt és elhallgatott."200 

Kazinczy a következő megjegyzést fűzi mindehhez: „Butának sem kéne lenni, de az is biztos, 

hogy egy vallási kérdésben ilyen frivolul szájhősködni még sokkal megvetendőbb dolog".201 

Kazinczytól tehát - ha igaz - megtudjuk, hogy a grófné vallástalan volt, és gúnyt űzött a 

dogmákból. A „szokás szerint" kitétel köztudott, vagy legalábbis Kazinczy által tudott 

dologra utal, vagyis ezt az esetet nem mint egyedi esetet írja le, hanem mint ami jól 

reprezentálja a grófné jellemét és gondolkodásmódját. Ez a kis történet arra is felhívja a 

figyelmet Eckhardt szerint, hogy Erdődy Júliánál, ha igaz franciás szalon működhetett, ahol 

az ő irányításával párizsi mintára szellemes, sőt néha frivol társalgás folyt.202 

Érdekes, hogy Erdődy Júlia egyik Doleviczényihez intézett levelében közvetve megint csak a 

vallásos hit kérdése kerül előtérbe a levél egyik rövid, személyes mondanivalójú részletében, 

amikor Doleviczényinek anyja elvesztése miatt kondoleál, és a halállal kapcsolatban a 

következő gondolatait fejti ki: 

„Kedves Igazgató úr! 

Abból az alkalomból írok Önnek, hogy kifejezzem sajnálatomat, és őszinte együttérzésemet 

197 MOL P73. R.sz. 50. Diarium 1772 A levél ismertetést csak kivonatosan idézzük. 
198 Kazinczy Ferenc levelezése. IX, 91. 
199 Eckhardt S: Az aradi közművelődési palota. 14. 
200 Kazinczy V.-.I.m. IX, 91. 
201 Uo. 
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elszenvedett vesztesége felett. Ezeket a szomorú véletleneket az embernek meg kell 

élnie/tapasztalnia, ha maga nem akar belehalni. Ez a végzet egyfelől, ami nem hoz vigaszt, és 

ezt az emberiséghez tapadó végzetet el kell viselnünk. Önnek mégis megvolt az a szerencséje, 

hogy anyját sokáig élni láthatta, habár neki talán az életkora már teher volt. Ehhez a dologhoz 

nem akarok többet hozzátenni: az ész indokai nem sokra képesek az érzelmek felett. Az idő 

lehet a legjobb (gyógyír - A szerz.), ez hozza a felejtést és a megbékélést, különben az emberi 

élet egy örökké tartó gyötrelem lenne." 

Ez a kissé hevenyészett németséggel készült levélrészlet, azért egy dolgot mindenképpen 

felfed számunkra: ellentétben Csáky Istvánnal, a halál, a gyász élményének feldolgozáshoz 

Erdődy Júlia nem a vallásban keresi a vigaszt, sőt ezekből a soraiból a szkepszis és a fatalista 

beletörődés érződik. Vallással kapcsolatos gondolatairól ezek a levéltári adatok sem adnak 

kimerítő bizonyítékot, ezek alapján nem jelenthetjük ki, hogy a grófné ateista lett volna, de a 

kérdéshez mégis érdekes adalékul szolgálnak. 

Alábbiakban a grófnérói keringő történetek közül felidézünk még néhányat, amelyeket 

Kazinczy levelezésében és önéletírásában találtunk. Ezeknek a pletykáknak valóságalapjáról 

egyre kevésbé vagyunk meggyőződve, noha a történetek szereplői mind valóban a grófné 

körül felbukkanó személyek voltak. 

Egy Kazinczyt személyesen is érintő történet, három különböző helyen is olvasható más-más 

összefüggésben. Két változata a levelezésből ismert: az egyiket 1811-ben rabtársa, 

Szulyovszky Menyhért jellemzéséhez adalékképpen204, a másikat 1822-ben húga, Dercsényi 

Jánosné Kazinczy Júlia rossz természetének bemutatására írja le. Eckhardt Sándor is 

ismerteti a levelezésben talált történetet, mi viszont most egy bővebben elbeszélt változatot 

idéznénk, amiből több további részlet derül ki. Az 1987-ben megjelent, Az én életem című, 

Kazinczy önéletrajzi írásait bemutató kötetben, többek között az 1801 és 1804 között írt napló 

is olvasható. Ebben Kazinczy két lánytestvérének, Julisnak és Zsuzsinak jellemzéséhez idézi 

fel újra a grófné esetét. Mint a kötet szerkesztője, Szilágyi Ferenc megjegyzi, Kazinczy 

önéletrajzi írásai megdöbbentő őszinteségükkel és nyelvi, tartalmi „szabadszájúság"-ukkal 

egy új embert, egy másik Kazinczyt mutatnak be206. 

Mint írja, Szulyovszky Menyhértnek valami összetűzése volt 1794-előtt Csáky Isvánnéval 

202 Lm. 14. 
203 MOL P73 R.SZ. 51. No 58.1798. február 22. A német nyelvű levél részletét magunk fordítottuk. 
204 Kazinczy F.: I.m. IX, 243. 
205 Kazinczy F.: Lm. XIX, 165. 
206 Kazinczy Ferenc: Az én életem. 9. 
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Homonnán.207 

„A Szulyovszky moralitása is megengedi azt, hogy a mások házaikban spionokat tartsunk, s 

neki honestum quod libet. Csáky Istvánné szerencsétlen feleség s forró vérű asszony vala. 

Féije csak parasztmenyecskékben lelte gyönyörűségeit, s szabadon hagyta feleségének, hogy 

csináljon, amit akar. Ez hasznát vette a szabadságnak, s sohasem volt férjfi nélkül, ha az egy 

öszveroskadt major báró Capaun volt is; noha emellett szerencséjét tette Spielenberg 

gyönyörű szepesi ifjú, ki a grófnénak ágyasa volt, végre mindenese, míg Csáky elunván a sok 

inszolenciát s parancsolgatást s vesztegetést, bottal fenyegetőzött, s Spielenberget Szepesbe, a 

feleségét haza küldé. - Szulyovszky a grófnénak legtitkosabb titkait akará tudni, nem mintha 

ő szégyenlhetett volna még valamit, ő azon túl volt - hanem, hogy azáltal bosszantassék, hogy 

ellenségei előtt fel van fedve, amit vélek nem akar tudatni."208 

Ezekerői a pikáns részletekről persze szó sem esik a levelezésben. Az ügy folytatása azonban 

már az egyik levélbe is bekerült: Kazinczy Julis férje, Dercsényi János, aki Csákyék 

háziorvosa volt, nem vihette a híreket, ezért Julis, Szulyovszky megbízásából, a grófné 

társalkodónőjét, Ployer kisasszonyt bérelte fel, hogy tudassa mindenről, ami a grófné házában 

történik. 

„Csákyné sohasem tudta, miként tudhat a 'chronique scandaleuse'-ből Szujovszky mindent, s 

gyanúba vevé Ployer-t, ládáját felnyittattta s ott lelék Julisnak egész Correspondenciáját, 

tudakolódásait, Instructiojit."209 

Ehhez Kazinczy a naplójában még hozzáteszi: 

„Julisnak a titkok kitanulgatása volt gyönyörűsége, s a titkok kitanulását maga módú bosszúra 

fordítgatta."210 

Csáky István és Erdődy Júlia viszonyának botrányos részleteit aligha támasztja alá 

házasságukról a levéltári anyag alapján, mozaikokból összerakott kép. Ugyanakkor Kazinczy 

minden megjegyzése néhány szálon kötődik a valósághoz. Erdődy Júlia függetlensége, 

irányító szerepe a házasságban nem kétséges, s hogy végül szétváltak útjaik azt is feltárták a 

források. Viszont a grófné magas életkora és betegségei elég valószínűtlenné teszik a 

gyanúsítgatások egy részét. Az emlegetett állítólagos szeretők nevével többször is talákoztunk 

a levéltár anyagai között. Capaun báróról már többször ejtettünk szót, neve legtöbbet az egyik 

postakönyvben szerepelt 1780-ban és 1781-ben. Sokáig Homonnán tartózkodott a 

Csákyaknál, ami egybeesik Kazinczy megjegyzésével: Dercsényi Jánost, Julis férjét 

207 1.m. 227. 
208 Lm. 227-228. 
209 Kazinczy Ferenc levelzése. IX, 243. 
210 Kazinczy F.: Az én életem. 228. 
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rendszeresen hívták mint orvost Homonnára, főleg - teszi hozzá - Capaun betegeskedései 

miatt.211 1781 augusztusában már Pestre, 1783-ban és 1784-ben sűrű rendszerességgel Bécsbe 

szól a címzés, többször is nagy összegű pénzküldeménnyel. 1794-ben pedig egy Csákynénak 

szóló hivatalos levél utóiratában a levélíró tisztelettel üdvözli a kedves Capaun bárót212. Tehát 

az ismeretség hosszú ideig tartott, és jelek szerint a báró 1794-ben ismét a grófnénál 

tartózkodott. Spielenberg „szepesi ifjú" neve szintén nem ismeretlen előttünk.213 Spielenberg 

Ferenc lovaskapitány volt (Pajdussák szerint), és ahogy arról már szóltunk, 1800-ban és 1801-

ben szinte bizonyos, hogy Sans Souciban élt.214 Innen több levelet keltezett a 

jószágigazgatóhoz, de sajnos a levélpapír rossz minősége miatt ezek szinte olvashatatlanok.215 

Az élemedett korú és beteg grófné aligha tartott fenn gyöngéd viszonyt evvel a fiatalemberrel. 

Feltételezésünk szerint a grófné egyik megbízottja volt, aki bizonyos ügyeiben járt el. Ezt 

látszik megerősíteni az is, hogy Csáky István baráti hangon küldte üdvözletét Spielenbergnek 

egyik grófhénak írt levele végén.216 A grófné pedig férje szepességi útja során rajta keresztül 

kérte Spielenberget, hogy jöjjön el hozzá Homonnára.217 

Kazinczy levelezésében még egy csípős megjegyzés található Erdődy Júliáról, amelyet már 

idéztünk a Sans Souciról készült Sztáray féle leírás kapcsán.218 A Ráday Gedeon 

köszönőleveléből készített kivonaton található megjegyzés szerint Kazinczy úgy tudta, hogy 

Sztáray Mihály Erdődy Júlia szeretője volt. A tények azt mutatják, hogy Sztáray Mihály 

szoros barátságban állhatott a Csáky házaspárral, elsősorban is Csáky István és Sztáray 

barátságáról van tudomásunk. Már a Teréziánumban együtt tanultak, barátságuk innen 

datálódik. A Sztáray levéltárban fennmaradt Csáky Istvántól egy levél, ebben, bár hivatalos 

ügyekről van szó, „Barátom"-nak szólítja219. A jószágigazgató leveleskönyve és a postai 

küldemények könyve egyformán azt mutatja, hogy a kapcsolat, bármilyen is volt az, a 70-es 

években volt a legintenzívebb. Későbbről nincs semmiféle adatunk, s ennek oka az is lehet, 

hogy 1782-ben Sztáray Szabolcs megye főispánja lett, s ettől kezdve egyre aktívabbán vett 

részt a politikában. Sztáray Mihály és Csáky István barátságának legfőbb bizonyítéka a Sans 

Souci-ról készült francia nyelvű leírás. 

"•ÜÜ! 
212 MOL P73. Rsz. 50.No. 9. 
213A Spielenberg család lőcsei nemesi család. Az emlegetett ifjú egyik felmenője híres orvos volt. A város 
főterén álló egyik legszebb, 18. századi házat ma is Spielenberg háznak nevezik. 
214 Lásd a róla elnevezett lakást a kéményseprői utasításban. 
215 MOL P73.R.sz. 51 
216 MOL P73.R.sz. l .No.15. 
217 MOL P 73. R.sz. 51. No 57. 1800. december.7 
2181.m. 1,124. 
219 Statny Oblastny Archív PreSov. A Sztáray család levéltára. Sexus masculini 1057-1819. Sztáray Mihály 
levelezése. Csáky István levele Sztáray Mihályhoz 1776. július 20. 
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1.3. Csáky István életformája és tevékenysége 

Csáky István jellemzését azért hagytuk a végére, mert a levéltári hagyatékban életének első és 

utolsó szakaszából maradt fenn a legtöbb, reá vonatkozó adat, vagy tőle származó írás. Élete 

első, tevékeny szakaszáról már beszámoltunk. Ezután majd húsz évre háttérbe húzódott, 

ahogy az iratokból láttuk elsősorban felesége irányító tevékenysége miatt. 1785 és 1803 

között elég kevés nyoma maradt annak, hogy hogyan élt, és mivel töltötte idejét. Ennek 

ellenére néhány következtetést sikerült levonnunk. Mint már említettük, a beszédes nevű 

Stephans Ruhe-ban (Vitézvágáson) élt, elég szerény körülmények között. Minthogy 

Vitézvágás egy alig néhány házból álló puszta volt, először is fel kellett építenie otthonát. A 

terület kiépítése még 1790-ben is tartott, erről tanúskodik, hogy egyik alkalmazottja szögeket 

kért a tetőfedéshez Illésfalváról220. 

A következő években is többször kapott különféle szállítmányokat Illésfalváról. Ezek 

mindennapi használati tárgyakat, főképp konyhai eszközöket tartalmaztak, de az egyik 

csomagban egy Camera obscura is be volt gondosan csomagolva221. Olyannyira Illésfalva volt 

a beszerzési helye, hogy még csákányt és vasajtót is onnan küldetett magának. Egyszerűen élt 

itt, sem nagy udvartartása nem volt, sem nagy vendégeskedésre nem rendezkedett be, 

különben miért csak egy fél holicsi étkészletet akart megvenni egy Lengyelországból jött 
111 

zsidó kereskedőtől? 

Ami azonban feltételezésünk szerint továbbra is szenvedélye maradt, az a kertművelés. 1791-

ben 100 darab fát hozatott Illésfalváról.223 Evvel egy időben épült ki a méhészet, erre enged 

következtetni a Szepességből rendelt méhkaptárakat sürgető levél.224 1794-től egy majorság is 

működött Vitézvágáson.225 

1792-ben pedig egy igen érdekes kéréssel fordult a gróf Doleviczényi jószágigazgatóhoz.226 

Nemcsak tőle, hanem még több, más „kertbarát" birtokostól is kért különböző gyümölcsfákról 

oltóágat. Doleviczényi lőcsei kertjéből egy bizonyos citrom-körtefáról, de Doleviczényi még 
220 MOL. P 73. R.sz. 53. No 89/19. 1790. július 14. Georgius Broskó levelei Krajzell Jánoshoz. 
221 MOL P 73. R.sz. 50. No 14/5. Krajzell János levelei Csáky Istvánhoz. 1791 nov. 16. 
222 Uo. Egyébként élelmiszert is küldetett magának Illésfalváról: fehér és fekete kenyeret, egy láda vörös bort, 
citromot, brindza sajtot és cseresznyét. P 73. R.sz. 53. No 104/2. 1792. július 10. Jesztrebényi Dániel levelei 
Krajzell Jánosnak. 
223 MOL P 73. R.sz. 54. No 22/4. Michaelis Pecsarovszky levlei Krajzell Jánosnak 
224 MOL P 73. R.sz. 54. No 22/ 9. 1792 július 2. A gróf tiszttartója, Pecsarovszky Mihály beszámolt az illésfalvi 
tisztartónak arról is, hogy ő most éjjel-nappal hol a méhészetben, hol a gyümölcsöket tároló helyiségben 
foglalatoskodik. 
225 MOL. P 73. R.sz. 53. No 104/10, 11. Jesztrebényi Dániel levelei Krajzell Jánosnak. A majorsági épületbe 

i konyhai és fazekas edényeket kért a gróf Illésfalváról. Tiszttartója pedig beszámol arról, hogy éppen a majorsági 
ház díszítése körül foglalatoskodik 
226 MOL. P 73. R.sz. 53. No 115/206.1792. március 18. Homonna. 
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az összes többiről is küldetett neki. Ezenkívül az egyik Görgey-kertből kért szilva, körte és 

almafaágakat, valamint Epeijesről Pulszky Sámueltől és Dánieltől. Doleviczényi ezután 

beszámolt arról Krajzellnek, hogy a grófhoz Szebenből már megérkeztek a pergamen körte, 

törpe körte és más fák oltóágai gondosan feliratozva. Azt is megjegyezte, hogy mindent 

gondosan fel kell, jegyezni és jól be kell csomagolni. Egyébként, tette hozzá, a gróf még 

„hibernált" (fagyasztott?) nyári és őszi szilvát is kér.228 

Ha kimozdult, akkor leggyakrabban a Kárpátok alatti fürdőbe ment, néha pedig meglátogatta 

szepességi birtokait. A Magas Tátra felfedezése szempontjából fontos szerepe volt Csáky 

Istvánnak. Mint már említettük a savanyúvízforrás közelében, a mai Ótátrafüred helyén, saját 

maga számára épített fürdőházat, de mint a környező erdők tulajdonosa és szenvedélyes 

vadász, vadászházát és erdészházát rendre átengedte a Tátrát kutató felfedezőknek.229 

Közéjük tartozott Mauksch Tamás természettudós, az egyik első tátrai kutató, tanár, 

evangélikus lelkész, akivel különösen jó kapcsolatban volt. Mauksch több természettudóst 

kísért el a Tátrába, többek között az angol Róbert Townsont, a brazil da Cramer-t, a svéd 

Göran Wahlenberget, de más látogatókat és katonatiszteket is. Túratársai legtöbbször Asbóth 

János, Berzeviczy Gergely, Csáky István és ezek vendégei voltak.230 

A koronázásokkal szemben tanúsított viselkedéséből arra következtetünk, hogy a 

közügyekben továbbra sem vett részt, és nem is nagyon érdekelték. 

Vitézvágás, az 1790-es évek végére szépen kiépült. Vályi András Magyarországnak leírása 

című könyvében ezt uja róla: „Vagyon hatáljában (ti. Göröginyének - a szerz.) egy Vittczócz 

nevű pusztában lévő erdőtskében Gr. Csáky Uraságnak szép mulató helye".231 Fényes Elek is 

megemlíti geográfiai szótárában. Göröginyéhez tartozó népes pusztaként úja le, szép 

épületekkel és kerttel. 41 katolikus és 12 zsidó felekezetű lakosa volt232. 

227 Korabinszky János Mátyás helytörténeti lexikona alapján azt is tudjuk, hogy ekkoriban Lőcse különleges 
klímája miatt, no meg Spielenberg Dávid orvos tevékenységének köszönhetően a lőcsei kertekben a gyümölcsök 
legritkább és legjobb fajai teremtek. „Lőcse városa 1786-ban. Helytörténeti tanulmány Korabinszky lexikona 
nyomán." Közlemények Szepes Vármegye múltjából 1915.Vü.évf. 32. 
228 Uo. 
229 Thomas Ender 1860-as években Schmecks-röl, azaz Ótátrafuredről készült akvarelljét, amelyen lehet, hogy 
Csáky István egykori épületei közül is rajta van valamelyik. Lásd VII. Illusztrációk 7. kép. 
230 Dr. Futó Endre: A magyar hegymászás és turizmus arcképcsarnoka. A Magyar Hegy-és Sportmászó 
Szövetség weblapján, Csáky Istvánról: 
„1797-ben Csáky István gróf a Szalóki-csúcs lába alatti erdőségben, a „nagyszalóki savanyúvízforrás" körül 3 
házat s kis kápolnát épít, megvetvén ezzel „Schmecks", a későbbi (1846) Tátrafüred alapját s új lendületet adván 
a turistaságnak." 
„Mauksch a tátraflorisztika megalapítója. Barátságban volt Csáky István gróffal, az akkori „savanyú forrás" 

(most Ótátrafüred) tulajdonosával. Mauksch bírta rá, hogy a „savanyu forrás" mellett kis fürdőhelyet létesítsen, 
és ezzel megvesse Ótátrafüred, valamint a Tátra fürdőéletének, idegenforgalmának, turisztikájának és modern 
alpinizmusának alapjait." Szepesi N. Vilmos: Az ősi Szepesség. Bp., 1943,213. 
23 Vályi András: Magyarországnak leírása. II.1796, Buda, 217. 
232 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára. II. 1851, Pest, 310. 
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Felesége 1803-as távozása után egészen új korszak kezdődött el Csáky István életében. 

Nemcsak azért mert visszavette a birtok irányítását feleségétől - habár az illésfalvi uradalom 

nagy részét bérlőknek adták ki, tehát lényegesen kisebb teher nehezedett rá - hanem azért is, 

mert komolyabb pénzösszegekre szert téve nekilátott illésfalvi kastélyának átalakításához és 

folytatta kegyúri kötelességeinek gyakorlását. 

Szerencsére gazdag forrásul szolgál az új illésfalvi tiszttartóval, Kolczunay Jánossal folytatott, 

saját kézzel írott 140 levélből álló levelezése, amelynek első darabja a birtok ügyeinek 

átvételét követően 1803. április 28-án, utolsó darabja pedig halála előtt egy hónappal, 1810. 

április 29-én keletkezett. A kivétel nélkül Stephans Ruhe-ból keltezett és főként német, kisebb 

részt latin nyelvű levelek néha ugyan reszketeg kézzel íródtak, de még a majd 70 évesen írott 

utolsók is jól olvashatók. Szinte alig fordult elő, hogy a gróf diktálta volna leveleit. Élvezetes 

olvasmányt jelentenek, ha mégoly nehézkes vagy pongyola németséggel vannak is megírva: 

közvetlen stílusuk, lényegre törő megfogalmazásuk mellett élményt nyújtanak azok az apró 

részletek, amik a gróf hétköznapjaiba engednek bepillantást. Külön növeli a levelezés becsét, 

hogy az egész illésfalvi levéltárban ebben találjuk a legtöbb érzelemnyilvánítást. Végre egy 

hús-vér ember áll előttünk, és csak még jobban sajnálhatjuk, hogy sem a gróftól, sem a 

grófnétól nem maradt fenn szinte egyetlen privát levél sem. 

Egyik első megrendelése 1803 decemberében a lőcsei aranyművestől két ezüst szív volt a 

harikóci templom számára.234 Munkájával, a templomban dolgozó asztalossal együtt 

karácsonyra kellett elkészülnie.235A gróf arra is utasítást adott, hogy az ő költségére éjjel-

nappal égessenek a lámpásokban jó minőségű olívaolajat már december 24-én, és végig a 

karácsony ünnepe alatt236. 

Rákövetkező év tavaszán kezdődött meg az illésfalvi kastély átalakítása és felújítása. Evvel 

kapcsolatban találkozunk először Lerch József lőcsei festő, művészettörténetünk által is 

jegyzett nevével. Csáky István a kastély egyik termének és az ebédlőnek a kifestésére kérte 

fel, de később - amint látni fogjuk - más munkákra is alkalmazta.237 Ez annál is inkább fontos 
718 

felfedezés, mivel Lerch munkásságáról eddig csak néhány adat maradt fenn. Falkép 

233 A zavaros pénzügyi helyzet ellenére megkezdett költséges átalakítások, megrendelések és restaurálások 
fedezetét bizonyára részben az ingóságok eladása jelentette, de hogy egyébként honnan állt még rendelkezésre 
pénz, azt egyelőre nem sikerült tisztáznunk. 

Erről nem tudunk többet, pedig érdekes lenne kideríteni milyenek voltak, hiszen az illésfalvi templomban is 
van két ezüst szivet tartó angyalszobor, de azok 1770 táján készültek. 
A szakirodalom a templom belsejének ismertetésekor nem említi. {Pamiatky Hnutelné Vychodoslovenského kraja 
vstátních zoznamoch. Pre§ov, 1969, II. 331.) 
235 A templom kifestése is tervbe volt véve, de a festő csak a nyári időszakban kezdhetett el dolgozni. 
236 MOL P 73. R.sz. 55. No 6/3. 
237 Uo. 7. 1804. május 2. 
238 Ugyanebben az évben dolgozott Kassán: „Kassa városa az 1790-ik évben új színházi épületet emelt. Ennek a 
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készítőjeként egyetlen munkája volt ismert: a Sáros megyei Dobón, a Dobay család 

kastélyának mennyezetén egy hagyományos témát, az olimpuszi istenek gyülekezetét 

örökítette meg239. 

Lerchnek a munkát a gróf tervei szerint kellett elkészítenie, de lassan haladt, amit a gróf 

türelmetlenül fogadott240. Szerencsénkre fennmaradt a kastély 1810-es leltára, és ebből 

következtetni tudtunk a Lerch által végzett munka eredményére: a helyiségek között valóban 

felsorolnak egy tájképekkel díszített szobát és egy kifestett ebédlőt241. 

Lerchtől egyébként egy másik munkát is megrendelt, de erről nem Csáky Istvántól, hanem 

egyik alkalmazottjának leveléből szereztünk tudomást. 1805-ben, a gróf kérésére írt Thomas 

Stavorszky Kolczunay tiszttartónak, hogy érdeklődjön, mi a helyzet a Szent István vértanút 

ábrázoló festménnyel, amit a Lőcsén lakó Lerch festő úr már két évvel korábban elkezdett. 

Kéri, hogy nézzen utána elkészült-e vele vagy sem 242 Sajnos ennél többet egyelőre nem 

sikerült a képről kideríteni. 

Csáky István gróf lakhelyei közül ma már csak a homonnai kastély áll és őrzi emlékét az 

általa megrendelt freskóknak. Azt is tudjuk a kertleírásokból, hogy a Sans Souciban lévő 

lakóépületek egyes helyiségei is freskókkal voltak díszítve. Illésfalva után - erről az 

alábbiakban lesz még szó - később vitézvágási otthonát is készült kifestetni. Látni fogjuk, 

hogy vonzódása a képzőművészethez nem korlátozódott kastélyainak dekorálására. Erre már a 

70-es években templomai számára megrendelt oltárképek is felhívták figyelmünket. 

A festőn kívül a lőcsei aranyművessel is viaskodott, akinek egy Kerubot és egy Szeráfot 

ábrázoló gyertyatartóra adott megbízást. Egyik levelében azt írja indulatos hangon, hogy a 

mester szégyellheti magát lustasága miatt. Ha ugyanezt Bécsben készítteti el, már régen 

meglenne243. Néhány hónappal később írásban tájékoztatták, hogyan néz ki a két gyertyatartó. 

A leírtakkal nem volt megelégedve. Azt kérte, hogy az angyalok szárnyai ne álljanak, hanem 

részére festett Lerch József lőcsei képíró az 1804-ik évben egy színházi függönyt, mely az Olympust ábrázolja. 
A függönyt a színház 1816-ik évi leltárában is megtaláljuk: „Olymp Cordine auf beyden Seiten gemahlen. Lerch 
1804." Közölte Kemény Lajos a Szépművészeti Múzeum közleményeiben, Művészet, 1915. 6. szám. 
239Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Bp.,1955, 128. A szerző még hozzáteszi, hogy - az 
egyébként elég gyenge színvonalú alkotás - a témát a márkusfalvi Máriássy kastély mennyezetképével rokon 
szellemben örökítette meg. (Márkusfalva Illésfalva szomszédságában található.) Lerchtől ezenkívül még egy 
1791-ben festett portréja ismert. Vö Garas: 232. 
240 Uo. 10. 1804. június 1. 
241 MOL P 73. R.sz. 9. Fasc. 10. No 282. Feltevésünk szerint Lerch ezeken dolgozott. A kastély 1803-as 
leltárában ezek a helyiségek egészen más megnevezéssel szerepeltek. A tájképes szoba azért valószínű, hogy 
falképre utal, mivel a berendezés felsorolásánál nem szerepelnek külön képek. Más szobákban, ahol voltak 
képek, ott mindig gondosan feljegyezték. 
242 MOL P 73. R.sz. 55. 
243 MOL. P73. R.sz. 55. No 6/16. 1804. Szeptember 20. Olyannyira megharagudott Kolbenmayerre, hogy 
elküldött két lámpát ezüstöztetni, de külön kérte, nehogy neki adják, mert „ítéletnapig sem készül el vele". 
Uo. 22. 
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olyanok legyenek, mint a repülő fecskéé. Végül nagy nehezen, ahogy ő írja, „évek és gondok 

után" megérkezett a két Kerub, de csak mutatóba, mert valójában az illésfalvi templomnak 

szánta.244 Eközben Bécsben szintén az illésfalvi templom számára ezüst csillárokat 

csináltatott. Erről elragadtatottan azt írta, hogy ilyen szép, nagy lámpákat, amilyeneket most ő 

készíttet még egyetlen templomban sem látott245. Fél évvel később csomagban küldte el a 

kész lámpákat, és üzente az illésfalvi plébánosnak, hogy ezeket a Szűz Mária tiszteletére kell 

felszentelni.246 

Egyes levéltémák is inkább a gróf puritán, vallásos lelkületét támasztják alá, mint a 

„parasztmenyecskékben kedvét lelő" Kazinczy által sugallt képet. A kertésze mellé keresett 

gazdaasszonynak a következő feltételeket támasztja: „Ne legyen lusta, ne legyenek szeretői, 

csöndes jó gazdaasszony legyen".247 

Kapcsolatait tekintve is legfőképp különböző egyházi tisztséget betöltő személyekkel 

érintkezett.248 Vitézvágási személyzetének tagjai között, első helyen magyar udvari káplánja, 

Szabó Miklós állt.249 De levelezéséből arra is következtetni lehet, hogy az illésfalvi és 

szmizsányi plébánosokkal is rendszeres kapcsolatban állt. Az egyházra nem csak kegyúri 

kötelességből költött, hanem látszólag ez belső igénye is volt, továbbá fontosnak érezte az 

egyház szerepét a mindennapi életben. Az egyház javára folytatott tevékenységének sorában 

a következő a kurimányi templom építése volt. 1806-ban, több levélben is a távolból próbálta 

irányítani a munkálatokat: a karzat építésének módozatai után a legrészletesebben 

meghatározta, hogyan kövezzék le a templom padlóját a Sans Souci egykori remetelakjához 

vezető lépcsők kiszedett köveivel, hogyan rakják azokat le a szentélyben stb.250 A templom 

1806 októberére készült el. Ebből az alkalomból a gróf is elutazott a Szepességbe, hogy részt 

vegyen avatásán, amire az iglói kanonokot kérte fel . Közben nagy örömöt okozott neki, 

hogy elkészült a Vitézvágással szomszédos Kárna nevű falu temploma számára megrendelt 

Rózsafuzéres Szűz Mária kép.252 A képet a lőcsei Czauczig József festőtől rendelte meg a 

244 Uo. 31.1805. március 30,36.1805. április 30. 
245 Uo. 38. május 28. 
246 Uo. 44.1805. október 11. 
247 Uo. 19. 1804. október 29. 
248 1805. május 31-én azért kért egy jó állapotban lévő mennyezetes ágyat Illésfalváról, mert az új kassai 
püspököt várta látogatóba. R.sz. 55. No 6/39. Egy másik alkalommal az új illésfalvi fökáplánt várja 
vendégségbe, a harikóci káplánnak pedig üdvözletét küldi névnapi jó kívánságáért. Uo. 62. 1806. szeptember 17. 
249 MOL P73. R.sz 1. No 22. 
250 MOL P73 R.sz. 55. No 6/ 57,61. 
251 MOL P73 R.sz. 55. No 6/66. 
252 MOL P 73 R.sz. 55. No 6/61,63. 
A későbarokk katolikus templom 1770-ben épült, 1924-ben bővítették. Súpis pamiatok na Slovensku. Zvazok 
druhy. K-P. 16. 
A Rózsafüzéres Máriának szentelt templomban ma nem látható ez a kép. A szlovák szakirodalomban a 
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gróf, meghatározva, hogyan is nézzen ki.253 Amikor megérkezett hozzá a kész mű, így 

nyilatkozott róla tiszttartójának: 

„A Mária kép sértetlenül megérkezett, nagy csodálattal töltött el. Az én útmutatásaimat 

követve a festő művészetét és az én reményeimet is messze felülmúlta. Mindenki dicséri a 

mestert... De nem írta rá sem a nevét, sem az évszámot."254 

Czaucziggal olyannyira meg volt elégedve a gróf, hogy nem sokkal később 1808-ban 

megfestette vele anyja és nagyanyja portréját255. Ezek el is készültek, és először, ideiglenesen 

az illésfalvi kastély ebédlőjében tetette ki, majd amikor visszament Vitézvágásra leszedette, és 

feltekerve magával vitte256. Bizonyára a portrék is elnyerték tetszését, mert 1810-ben így írt 

róla: 

„Zausig festő urat szívélyesen üdvözlöm, és megpróbálom elintézni, hogy május közepére 

legyen neki munka tőlem is és Vandernath grófhétól is."257 

Czauczignak érdemes néhány sort szentelnünk, mert a 19. század első felében egyike a 

legjelentősebb lőcsei mestereknek.258 Külön érdekesség, hogy Kőszeghy Elemér festő, 

művészettörténész, a Szepesség kiváló ismerője, megemlíti, hogy Czauczig tanára állítólag 
ACQ 

egy bizonyos Lerch nevű portréfestő volt, akinek azonban egyelőre nem ismertek a munkái 

Csáky István fent vázolt megrendelései alapján valószínűsíthetjük a kapcsolatot a két festő 

között. Czauczig egyébként 1780-ban született Lőcsén és 1857-ben halt meg260. Az 1800-as 

évek elején Bécsben tanult, Lőcsén 1810-1857 között működött, mint oltár-és portréfestő. 

Kőszeghy is megjegyzi, hogy korai képeit nem írta alá. A Kőszeghy által 1933-ban rendezett 

szepességi festők kiállítási katalógusában 40 portrét sorol fel tőle.261 Az egész Szepességben 

ismert és nagyra tartott művész volt.262 Több tanítványa is volt, de Lyka Károly szerint őt 

berendezés leírásánál nem szerepel (.Pamiatky Hnutelné Vychodoslovenského kraja v státních zoznamoch II. 54-
55.) 
53 A festő nevét többféleképpen is szokás írni: Czausig, Czauczig, bár ö maga állítólag Czauczik-ként szignálta. 

254 MOL P 73 R.sz. 55. No 6/61. 
255 Azaz Zichy Mária Anna és Zichy Drugeth Klára portréját. Minden bizonnyal ez az utóbbi az, amelyik ma is 
látható a homonnai kastély, második „omamentális" festésű helyiségében. (A festő neve nincs feltüntetve a 
kiállítás múzeumi ismertetőjében). A gróf anyját ábrázoló kép sorsáról nincs tudomásunk. 
256 Uo. 6/90,91. 
257 Uo. 6/129. 1810. január 4. A megrendelésre nem valószínű, hogy sor került, a gróf, mint említettük 1810. 
május 30-án meghalt. 
258 Sem Garas Klára Magyarországi festészet a XVIII. században, sem Petrová-Pleskotová Maliartstvo 18. 
storocia na Slovensku. című könyvében nem említi a nevét. Szepesi N. Vilmos Az Ősi Szepesség című művében 
azt írja róla, hogy „kitűnő arcképfestö volt, képfaragó ősök utóda, aki 1810-től 1857-ig, haláláig, lefestette a 
szepesi társadalom akkori előkelőségeit. Képeivel tele vannak a lőcsei és szepesi házak szobái." 106. 
259 Kőszeghy Elemér: Bildnismalerei in der Zips. Késmárk, 1933,14. 
2601.m. 14. 
261 lm. 25-27. 
262 Tájképeket is készített és oltárképei Rimaszombatban, Rozsnyón, és a lőcsei evangélikus templomban 
ismertek. Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Corvina, Budapest, 1981. 320. Az említett rózsafüzéres 
Mária képről nincs tudomása. 
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Müller János Jakab, szintén lőcsei születésű festő (vagyis nem Lerch) tanította. Ennek ugyan a 

mi szempontunkból alig van jelentősége, de azt mindenképpen jelzi, hogy Müller és Czauczig 

között szoros kapcsolat lehetett. Egyidősek voltak, egy időben jártak Bécsben. Müller 1814— 

1827 között dolgozott a Szepességben, mint tájképfestő263. Csáky István ezt a Müllert is 

alkalmazta, szintén 1808-ban, méghozzá több munkára is: először 1808 szeptemberéből 

találtunk egy nehezen értelmezhető utalást reá vonatkozóan: a gróf tiszttartójától szeretné 

megtudni, hogy Müller festő készen van-e a Piramis és a Templom (a szavak aláhúzva a 

levélben) megfestésével? Majd üzeni, hogy Müllerre és Lerchre is nagy szüksége lenne.264 

Ezután a gróf Müllert még vitézvágási kastélyában is szerette volna dolgoztatni. Azt írta neki, 

hogy 9-10(!) szobát szeretne kifestetni, kevés tájképpel, többnyire inkább kisebb-nagyobb 

csokrokkal, úgy, ahogy azt ő megparancsolja. Festéket is maga a gróf hozatna Kassáról és 

március végén kezdhetne dolgozni.265 

Lerch neve is felbukkan még, amikor elhunyt testvére, Csáky Imre leányának, Csáky Júliának 

csináltat egy kőcímert, és ennek kifestésére kéri fel266. A gróf levelei között kutatva még egy 

művészi célú megbízást találtunk 1809-ből, ezúttal két szentanyát ábrázoló szobor 

elkészültéről érdeklődik szintén tiszttartójánál. Sajnos sem a kőfaragó neve, sem a szobrok 

rendeltetése nem kerül szóba. Arról a keresztről sem esik szó, amelyet állítólag Sans Souci 

hegyén állítatott fel, és rá Szent Tamás szavait vésette: „Uram és Istenem".268 

A művészet iránti érdeklődését mutatja a homonnai kastély ún. Csáky termein kívül, illésfalvi 

kastélyának berendezése is. Két különböző ingóságleltár, az 1803-as és az 1810-es is számos 

képet sorol fel, amelyek az ő lakosztályát díszítették269. Az átalakítások nyomán, a berendezés 

megváltozott, amivel együtt a képek is átrendeződtek, vagy kicserélődtek. 

263 Ugyanakkor festett portrét közösen Czaucziggal, például id. Pulszky Károlyt és feleségét, Pulszky Ferenc 
szüleit. Szabó Júlia: „A 19. század képzőművészete" In: Beke - Gábor - Prakfalvi - Sisa - Szabó: Magyar 
művészet 1800-tól napjainkig, Corvina, Bp., 2002, 120-122. és 133-137. De Lyka Berzeviczy Gergelyre 
hivatkozva azt is megemlíti, hogy 1810-ben az akkor élő szepességi művészek között volt egy Müller, akinek 
szép falfestményei vannak. Szerintünk ez azonos Müller János Jakabbal a Csákynál végzett munkája alapján. 
264 MOL P 73. R.sz. 55. No 6/93 Bár a gróf levelében nem szerepel Müller keresztneve, de szinte biztosra 
vehetjük, hogy Müller János Jakabról van szó. 
265 Uo. 98. 
266 MOL. P 73. R.sz. 55. No.6/76,78. 1807. 
267 Uo. 116. 
268 Pajdussák M.: Lm. 31. A keresztnek más leírásban sincs nyoma. 
269 P 73. R.sz 9. Fasc.10. No 235 és 282. 
270 1803-ban 31 darab metszet és 7 portré díszítette nappali szobáját, míg kabinetjében további 14 metszet volt. 
1810-ben fürdőszobájában 8 kép lógott a falon, kabinetjében 13 metszet volt darabja 1 forintra becsülve, 4 kép 
szögletes keretben, amelyek a Vezúvot ábrázolták egyenként 10 forint értékben, valamint két ovális kép szintén 
10-10 forintra becsülve. Ugyanitt volt még egy kép „A szerelem mindent legyőz" címmel meglehetősen 
magasra, 100 Forintra értékelve. A gróf hálószobájában megmaradt a 31 metszet kiegészülve 6 kisebb 
metszettel, a 7 portré egyenként 2 forintra becsülve. A grófné egykori kabinetjében is találunk még 13 falra 
akasztott képet üveg mögött, de nem értékelték fel őket. A táncteremben pedig nem maradt más, mint egy 
képkeret „Comédie" felirattal. 
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A környékbeli mesterek és művészek foglakoztatása mellett annak is több jelét adta, hogyan 

gondoskodott alattvalóiról. 

Különösen a birtokán élő gyerekek megfelelő taníttatását viselte szívén. 1807-ben a 

Szepességből kér egy új orgonistát Homonnára. Levelében meghatározza kompetenciáját, 

feladatkörét: ne csak jól orgonáljon, hanem jól énekeljen szlovákul, de németül is tudjon, 

mivel a kisgyerekeket katekizmusra, írásra és olvasásra kell oktatnia. Jó fizetést és az iskolán 

kívüli lakást ígér neki.271 Néhány hónappal később pedig iskolaigazgatót keres Szmizsányba: 

a javasolt személlyel kapcsolatban tisztázni szeremé, hogy jól orgonál-e, tud-e énekelni, jó-e a 

katekizmus tanításában? Beszél-e németül, szlovákul, latinul? Olvasható-e az írása? Tudja-e 

az aritmetikát? Egyébként pedig józan életet él-e? Ha ezek közül egy is hibádzik, akkor nem 

alkalmazza.272 Az illető végül átment a vizsgán, és ezután a gróf türelmetlenül érdeklődik, 

hogy beiktatták-e már, és az ifjaknak van-e megfelelő tankönyvük, rendbe van-e téve az 

iskolaépület, van-e papírjuk az íráshoz, nagy fekete táblájuk. A tankönyvek miatt még soron 

következő levelében is aggódott: kérdezte, hogy ő milyeneket rendeljen, és üzente, hogy 

asztalosa készítse el a fekete táblát273. Egy évre rá az iskolamesternek lakást építtet 

Szmizsányban. Az épület tervét maga készíti. 

Két alkalommal is találtunk levelet arról, hogy részt vállalt illésfalvi birtokán élő 

alkalmazottainak esküvői költségeiben. Az egyiknél a teljes költséget ő állta, és még a 

gyűrűket is ő csináltatta aranyművesével.275 A másik alkalmat, a Budinszky nevű hajdú 

lányának esküvőjét különösen komolyan vette.276 Csak találgatni lehet, de valószínűleg a 

menyasszony apja már nem élt és őt kérték fel, hogy a szertartás menetében lépjen a helyére. 

Az utazásra azonban nem vállalkozott, ezért szerepét átruházta tiszttartójára. Pontos 

utasításokat adott, hogy mi hogyan legyen elrendezve. Pénzt küldött az ebédre, amit 

Szmizsányban, egy szép és megfelelően nagy helyen javasolt megtartani. Kétféle borra és 

zenészekre is küldött pénzt, a szertartás menetével kapcsolatosan is voltak elképzelései, de 

véleménye szerint, mindennek úgy kell történnie, ahogy a szokás diktálja. Végül a meghívott 

vendégeket illetően kéri, hogy legyen köztük a pap, az iskolamester és az ispán is. Néhány 

héttel később kíváncsiságtól hajtva részletesebb beszámolót kért az eseményről:277 

„Kérem, hogy egy külön papíron írja össze nekem, milyen volt az esküvő, hányan és milyen 

271 MOL. P 73. R.sz. 55. No6/78. 
272 Uo. 85. 
273 Uo. 87, 89. 
274 Uo. 102. 
275 Uo. 44. 1805. Az nem derül ki, hogy a keresztnevén emlegetett fiatalember milyen beosztásban volt nála. 
276 Uo. 100, 101. 1809. 
277 Uo. 103. 
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vendégek vettek rajta részt, milyen volt a hangulat, meddig tartott és így tovább." 

Csáky István aktivitása utolsó hónapjaiban sem lankadt, sőt halála előtt nem sokkal újabb 

nagy terven gondolkodott. Minden nyáron - néha már tavasztól - hosszabb időre szepességi 

birtokaira utazott. Utolsó levelében, egy hónappal halála előtt is még arról rendelkezett, mit 

hogyan készítsenek elő jövetelére. Bár írása reszketeg volt, mégsem valószínű, hogy sokat 

betegeskedett. Terveit nézve úgy gondoljuk, hogy halála váratlanul és hirtelen jött, de az is 

elképzelhető, hogy csak ő vesztette el realitásérzékét közel a hetvenedik életévéhez. Felesége 

halála után ugyanis nemcsak megint felújítási munkálatok zajlottak az illésfalvi kastélyban, és 

újra építtette a sóhivatalt lakásokkal, udvarral, kertekkel együtt, hanem egy új helyen építendő 

kastély terveit is elkészítette. Erről számtartóján kívül az építőmesterrel is tárgyalni kezdett, 

akinek látogatását Vitézvágásra több levelében is sürgette. 

1809 őszén tiszttartójával azon vitatkozik, hol lenne jó felépíteni az új kastélyt. Pontos 

meghatározással egyik erről szóló levél sem szolgál, de a gróf elképzelései annál 

világosabban kiderülnek: egyemeletes kastélyt szeretne, nem fényűzőt, hanem kényelmeset. A 

tiszttartójával ellentétben ő csak egyetlen helyen tudja elképzelni, és ezt a tervrajzban 

pontosítja. Erről a helyről kilátás nyílik az erdőre, déli nap éri, és élvezni lehet a jó levegőt, ha 

magaslaton áll.278 

Lehetséges, hogy a lebontott Sans Souci helyére készült építkezni? Nem tudjuk, de talán a 

további kutatások nyújtanak még ehhez egyéb támpontokat. 

Csáky István 1810. május 30-án hunyt el és az illésfalvi templomban lett eltemetve. Halálát 

követően testvérének, Csáky Imrének gyermekei örökölték Illésfalvát, de őutána már senki 

sem lakta a falubeli kastélyt. Az épület 1885-ben leégett maradványait 1922-ben 

építőanyagként eladták.279 Ekkor emeltek az épület helyén egy obeliszket, ami még ma is áll 

és jelzi, hol volt egykor a grófi kastély. 

Ha Csáky István egyéniségének bemutatását megpróbálnánk összegezni, akkor vallásossága 

mellett felvilágosult, újszerű gondolkodásának egyik jelentős vonását, a természethez fűződő 

sokoldalú és bensőséges viszonyát emelnénk ki, ami éppen úgy megnyilvánult a szepességi 

tájat megszelídítő kertépítő tevékenységében, mint abban, ahogy hozzájárult a tátrai hegyek 

felfedezéséhez. E két kiemelt példa ugyanakkor felhívja figyelmünket a feltételezhető 

olvasmányélmények hatására is, hiszen mind az angol tájkert filozófiai hátterét adó új 

szemlélet, mind a hegyek felfedezése ekkoriban jelent meg témaként az európai irodalomban 

és tudományban. Ezekről az összefüggésekről még ejtünk szót a Csáky-Erdődy gyűjteményt 

278 Uo. 118. 
279 Pajdussák M.: Lm. 31. 
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bemutató fejezet utolsó részében. 

Ami Csáky István gazdag személyiségének többi vonását illeti, nos reméljük, hogy az Erdődy 

Júliáéhoz képest viszonylag bőségesebbnek mondható személyes jellegű levéltári hagyaték 

alapján sikerült néhányat hitelt érdemlően megmutatni. 
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2. A gyűjtemény 

2.1. Miért kivételes példa a Csáky gyűjtemény 

Az aradi, „A. D. Xenopol"-ról elnevezett megyei könyvtárban, a régi könyvek külön kezelt 

gyűjteményében, más magánkönyvtárak anyagával egybeolvasztva ugyan, de kutatható az 

egykori Csáky-Erdődy féle francia könyvgyűjtemény. A helyi viszonyokra jellemző módon 

ennek a részlegnek magángyűjteményekből, adományozás vagy vásárlás útján létrejött, ma 

kb. 22 ezer kötetre tehető állománya nincs számon tartva a könyvek származása szerint. Az 

igen jelentős itt található magánkönyvtári gyűjteménynek sem külön katalógusa, sem 

semmiféle más feldolgozása nincsen. Csupán a kutatók „fejében" léteznek egységes 

gyűjteményként, rekonstruálásuk a véletlen felfedezések mellett a II. világháború előtt 

keletkezett könyvtártörténeti feldolgozásoknak és helytörténeti tanulmányoknak 

köszönhetően indulhatott meg. 

A Csáky könyvtár Homonnáról Aradra kerülésének izgalmas és még nem minden részletében 

tisztázott történetét az alábbiakban külön fogjuk ismertetni. Elöljáróban arra szeretnénk 

felhívni a figyelmet, miért tartjuk kivételes példának ezt a csodával határos módon szinte 

érintetlenül megmenekült, és bizonyos tekintetben még ma is „alvó" 18. századi magyar főúri 

könyvgyűjteményt. 

Legelőször azért tekintjük kivételesnek, mert annak ellenére, hogy alapításától, vagyis az 

1760-as évektől eltelt majd 250 év alatt többször is, hosszú időre eltűnt a szemünk elől, és 

legalább féltucatnyiszor költöztették új helyre, ma mégis használható, lényegében eredeti 

állományában létezik. Első ízben eladását követően tűnt el majd száz évre, hogy aztán 

Eckhardt Sándor kutakodásai nyomán, a 20. század elején széles körben ismertté váljon a 18. 

századi magyar művelődéstörténet iránt érdeklődők előtt. A kutatók számára hozzáférhetően 

azonban csak néhány évtizedig létezett: a II. világháború után újra eltűnt a szemünk elől, 

ezúttal félszáz évre. Megismételt felfedezése Aradon, az időközben teljesen újjászerveződött 

közkönyvtár új épületében lehetővé tette, hogy az Eckhardt által felvázolt kutatást a levéltári 

források feldolgozásán túlmenően a könyvtári hagyatékban is folytassuk. A különbség 

mindössze annyi a két kutatás között, hogy amíg Eckhardt külön álló gyűjteményként 

találkozott a Csáky könyvekkel, aminek megfejtéséhez kéznél volt a könyvtár kéziratos 

katalógusa, addig ma névtelenül enyészik a régi gyűjtemény polcain, magának a katalógusnak 

megtalálása és kézbevétele pedig ötévi munka eredménye lett. A kutatások kivételes és 

váratlan helyzet megállapítását tették lehetővé: a sok hányattatás ellenére minden ugyanúgy 
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együtt van, ahogy ezelőtt száz vagy kétszáz éve, a könyvek iránt tanúsított jótékony 

közönynek köszönhetően. Ezután már csak abban kell reménykedni, hogy a ma még egységbe 

rendezhető gyűjtemény nem fog újra évtizedekre vagy örökre eltűnni a szemünk elől, ezúttal 

az állomány jelentőségének felismerése miatt. 

A fentieket azért tartottuk fontosnak hangsúlyozni, mert a 18. század második felének magyar 

könyvtártörténete nem bővelkedik hasonló példákban. Azokat a főúri könyvtárakat ismerjük 

jól, amelyek eredeti helyükön maradtak, vagy eredeti helyükről bekerültek egy 

közgyűjteménybe280. Másrészről pedig olyan könyvtárak anyaga ismert, amiknek katalógusa 

fennmaradt ugyan, de maguk a könyvek szétszóródtak, lappanganak, vagy 

megsemmisültek281. De említhetnénk fordított esetet is, amikor egy közgyűjteményben -

gondolunk itt elsősorban a határainkon túli területeken lévőkre - töredékeiben felfedezhetők 

egy főúri könyvtár maradványai, de a teljes állományt, a hozzá tartozó könyvjegyzék 

hiányában nem lehet rekonstruálni. Végül ott van még jó néhány egykor neves gyűjtemény, 

amelyek ma már csak hírből ismertek, és alig tudunk valamit egykori állományukról. 

Nem győzzük tehát hangsúlyozni a Csáky-Erdődy gyűjtemény egészen kivételesnek 

mondható megmenekülését, s ezáltal is betöltött különleges helyét a magyar 

könyvtártörténetben. Sorsához talán csak a szintén Aradon otthonra talált Orczy könyvtáré 

hasonlítható, avval a különbséggel, hogy ennek teljes, eredeti katalógusa nem áll egyelőre 

rendelkezésünkre. Aligha valószínű, hogy az egykori Magyarország területén lévő 

közkönyvtárak rejtenének még magukban ilyen érintetlenül fennmaradt 18. századi 

magángyűjteményt. 

A Csáky-Erdődy gyűjtemény egyediségét még számos tényezővel lehet igazolni: a vele egy 

időben alapított főúri könyvtárak többsége generációról generációra öröklődött, és az 

örökösök többé-kevésbé mind gyarapították az állományt. Az egyes családtagok saját 

gyarapítását általában nehéz pontosan meghatározni. S habár a gyűjtőkör és az érdeklődés 

iránya gyökeresen megváltozott a 19. században, mégis gondot okozhat annak megállapítása, 

hogy a 18. századi könyveket ki és mikor szerezte be.282 A Csákyak esetében sajátos 

helyzettel állunk szemben: az 1760-as években alapított könyvtár fennmaradt francia 

könyvjegyzéke szerint az utolsó könyveket 1807-ben szerezték be, vagyis a katalógust 

1807/1808 táján zárta le aláírásával Csákyné Erdődy Júlia.283 Az ezt követően eladásra szánt 

280 Lásd a Ráday, Festetich, Széchényi, Teleki stb. könyvtárakat. 
28,JÓ példa erre a Viczay-Héderváry könyvtár OSZK-ban őrzött katalógusa, vagy Forgách Miklós könyvtárának 
a MOL-ban fennmaradt könyvjegyzéke. 
282 A gyarapodás ráadásul történhet egyszeri vétel útján is. 
283 A katalógus egyik szakjának lezárását Csáky Júlia aláírásával lásd VII. Illusztrációk 9.kép. 
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gyűjteményt akárki is vette meg és bővítette tovább, az eredeti állományt a tulajdonos 

szakonkénti aláírása és a számszerű összesítés miatt mindig vissza lehet keresni. 

Eddig Csáky-Erdődy néven emlegettük a gyűjteményt, de mint már Eckhardt Sándor is 

találóan megállapította, valójában itt Erdődy Júlia saját, külön gyűjteményéről beszélhetünk. 

Az alábbiakban ezt bővebben is ki szeretnénk fejteni, most csak annyit jegyeznénk meg, hogy 

eltekintve attól a néhány könyvtől, amiben Csáky István nevét találjuk beírva, a katalógusban 

szereplő 5160 darab könyvnek meglehetősen kis hányadához lehetett egykor a grófnak 

személyesen köze. A levéltári kutatások bőséges bizonyítékot szolgáltattak ahhoz, hogy 

Eckhardt megállapítását elfogadjuk, és még megalapozottabb indoklását adjuk. 

Erdődy Júlia semmiféle megkülönböztető jelzést nem használt könyveiben, de kárpótol 

minket az aláírásával ellenjegyzett katalógus. Gyűjteménye személyes, karakteres és darabjai 

egységes ízléssel lettek kiválasztva. Férje első francia könyvei után lényegében 

férjhezmenetelétől haláláig nyomon követhetjük olvasási szenvedélyének állomásait, 

érdeklődésének változásait, irányát. 

A levéltári iratokban talált könyvekkel kapcsolatos megjegyzések, valamint a fennmaradt 

gyűjtemény jellége alapján azonban egyre inkább erősödött bennünk az a feltevés, hogy a ma 

Csáky-Erdődy néven ismert gyűjtemény valójában egy sokkal nagyobb családi könyvtár 

külön kezelt, külön választott része. Hiszen hogy is lehetséges az, hogy egy elnémetesedett 

főúri családból származó, nagy műveltségű asszony, akinek anyanyelve inkább a német volt, 

mint a magyar, egyáltalában nem olvasott német könyveket? Hol vannak azok a javarészt 

német könyvek, amelyekről a levéltári iratokból szerezhetünk tudomást? Hol vannak az 

Erdődy Júlia eltávozása után Csáky István által megrendelt könyvek? Ezek a kérdések önként 

adódnak, de még folytathatnánk a sort, ismerve Csáky István könyvek iránti rajongását, 

gyenge francia tudását, német, latin és magyar orientációját. 

Sajnos ebben a kérdésben egyelőre csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, de már Eckhardt 

Sándor is gyanított valamit: valószínűsíti, hogy a tekintélyes mennyiségű latin, német és 

magyar könyv is a Csáky család könyvtárából került Aradra. Vagyis 1917-ben, néhány évvel 

az aradi közművelődési palota könyvtárának megnyitása után volt egy olyan állomány, amiről 

ezt még feltételezni lehetett a bekerülés körülményeiből kiindulva. Tény, hogy az aradi 

közművelődési palota számára megvásárolt Atzél Péter féle könyvtár, amelynek részét 

képezte az Erdődy gyűjtemény is több, mint tízezer kötetet számlált. Ha levonjuk belőle az 

5160 francia könyvet, a fennmaradó mennyiség még elég tekintélyes ahhoz, hogy Eckhardt 

feltételezésének némi alapot adjon. Minderre azonban semmi konkrét jel nem utal, és a 

könyvtár történetének későbbi ismertetéséből az is kiderül majd, miért nem támogatjuk ezt a 
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hipotézist. Hogy a házaspárnak két könyvtára volt vagy egy, és azon belül a feleség kedvenc 

francia könyveinek külön helye, mit sem változtat azon a tényen, hogy nem ismerünk még 

egy, hasonlóan gazdag felvilágosodáskori francia könyvgyűjteményt Magyarországon. 

2.2. A Gyűjtemény létrejötte, a könyvek beszerzése 

Gróf Csáky István könyvgyűjtésének első nyomai a bécsi Teréziánumban töltött évekre 

nyúlnak vissza. Mint tudjuk 1759 és 1761 között, azaz 18-22 éves koráig találjuk itt. Franciául 

is a jezsuita tanintézményben kezd tanulni. Hamar elkezdett francia könyveket vásárolni, mert 

az aradi könyvtárban rábukkantunk néhány kötetre, amelyben megtaláltuk nevének és a 

vásárlás időpontjának bejegyzését: Az egyik a Les mémoires de messire Roger de Rabutin, 

comte de Bussy című emlékirat 1731-ből284. A háromkötetes munka első kötetének belső 

címlapján barna tintával beírt kézírás található: Steph: Csáky 1759. A lap legalján nagy 

betűkkel a Charles Lefranc név is olvasható, ami valószínűleg a könyv előző tulajdonosáé 

volt. Ezt Csáky István nem húzta át, hanem megpróbálta a maga tollával olvashatatlanná 

átalakítani, de ennek ellenére ki lehet betűzni. A másik 1759-ben, azaz bécsi tartózkodásának 

első évében vásárolt francia könyve Augustin Calmet Traités sur les apparitions des esprits et 

sur les vampires, ou les revenons de Hongrie, de Moravie című kétkötetes, 1751-ben 

megjelent munkája285. Ez is eredetileg Charles Lefranc-é volt, akinek a nevét ebben a 

kötetben is ugyanúgy próbálta meg olvashatatlanná tenni. Ez a Lefranc talán egy Bécsben élő 

francia volt, aki eladta néhány könyvét egy könyvkereskedőnek és így jutott hozzájuk Csáky 

István. Homonnai birtokára történt visszatérése utánról, 1763-ból is találunk bejegyzést, 

mégpedig a Pensées de Monsieur le comte d'Oxenstirn című történeti-filozófiai műben 

Ekkor már a C. Steph. Csáky rövidítést használta, és nincs benne más possessori bejegyzés. 

Végül az eddig feltárt utolsó két kézjegyével ellátott könyv Prévost abbé Le philosophe 

anglais, ou histoire de M. Cleveland című regényének 1734-es kiadása, és az Histoire des 

Révolutions de Hongrie avec les mémoires du prince François de Rákóczy, amelynek a 

második kötete pedig a Mémoires du comte 
Betlem Niklos (!)287. Az utóbbi, 1739-ben 6 

284 Les mémoires de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy. Amsterdam chez Zacharie Chatelain, 1731, 3 
kötet. 
285 Traités sur les apparitions des esprits et sur les vampires, ou les revenons de Hongrie, de Moravie etc. Paris 
chez Debure l'ainé, 1751,2 kötet. 
286 Pensées de Monsieur le comte d'Oxenstirn sur divers sujets avec les réflexions morales du même auteur. 
Paris, 1756,2 kötet. 
287 Abbé Prévost: Le philosophe anglais, ou histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell écrite par lui-

"158 



kötetben megjelent munkát 1764-ben szerezte meg Csáky István. A könyvek befogadásáról 

szóló fejezetben arra is kitérünk majd, hogy olvasásának milyen nyomai maradtak az egyes 

kötetekben. Könnyen lehet, hogy még további, nevének rövidítésével ellátott kötetekre 

lehetne bukkanni a könyvanyag gondos áttanulmányozása után, habár a régi gyűjtemény 

egykori vezetője volt szíves rendelkezésünkre bocsátani az eddig talált összes ilyen könyvet. 

Csáky István bécsi tartózkodásáról más, a könyvek iránti érdeklődését tanúsító emlék is 

maradt. Egyrészt azok a francia színdarabok, amiket ezekben az években játszottak Bécsben a 

Burgtheaterben, és jelentek meg valamelyik bécsi könyvkereskedőnél, hogy azután emlékbe 

hazavigye, és elhelyezze későbbi könyvtáruk polcain288. Másrészt könyveket hozat magának 

Bécsbe a Szepességből illésfalvi jószágigazgatóján keresztül is, meglehetősen bonyolult 

módon: 1760-ban írja neki Doleviczényi György, hogy egy lőcsei kocsis Pozsonyba megy és 

a kívánt könyveket, amik egy ládában vannak, elviszi Pozsonyig, és ott leadja egy Limberger 

nevű kereskedőnél. A ládikában a könyvkatalógust is elhelyezte. Arra kéri a méltóságos gróf 

urat, hogy a könyvek és a bor bevitelére szerezzen egy szabad járató levelet, ő maga pedig ír a 

Limbergernek, hogy küldje tovább Bécsbe a bort és a könyveket is289. Csak találgatni lehet 

miféle könyveket kérhetett magának Bécsbe, de a könyvkatalógusra tett utalásból arra 

következtetünk, hogy ezek általa megrendelt könyvek lehettek, amik távollétében érkeztek 

meg Illésfalvára. A könyvek Ausztriába vitelére vonatkozó megjegyzés nagyon érdekes, de 

további részletek híján nehéz megfejteni, hogy egy kötelező irat megszerzéséről van-e szó, 

amit egyszerűen ki lehetett váltani, vagy a könyvek jellegére való tekintettel kellett az ifjú 

grófnak ezt a „szabad járató levelet" személyesen, rangjának érvényesítésével beszerezni. 

A korai időszakból mindössze ennyi adat áll rendelkezésünkre a könyvgyűjtés terén tett első 

lépéseket illetően.290 Magukról a fent megnevezett könyvek befogadásáról még fogunk a 

későbbiekben szólni. Röviden annyit jegyeznénk most meg, hogy ebből a néhány műből 

messze menő következtetéseket nem lehet levonni, de érdekes, hogy az első francia könyvek 

között kettő magyar vonatkozású is van, habár ezek meglehetősen nagy érdeklődést váltottak 

ki a maguk idejében. Prévost regénye műfaja és tematikai újítása miatt lehetett izgalmas, 

Oxenstim gondolatai pedig a műfajilag kevert, tipikus, felvilágosult gondolatokkal megtűzdelt 

mű. Habár Bussy Rabutin könyvének ez már a sokadik kiadása volt, mert először az 1700-as 

même. Utrecht chez E. Neaulme, 1734. 2-3 kötet. Histoire des Révolutions de Hongrie avec les mémoires du 
prince François de Rákóczy et ceux du comte Betlem Niklos. Chez J. Neaulme á la Haye, 1739. 6 kötet 
288 Ezekből Eckhardt vett kezébe többet is, mi a katalógusban találkoztunk csak velük: Les vacances (1752), 
Sedaine: Le Diable à quatre ou la double métamorphose (1759), Destouche : Le tambour nocturne (1761/ Le 
complaisant (1760). Valamennyi vígjáték, tragédiát alig adtak a Burgtheaterben. 
289 MOL P 73 R.sz. 50. No 11/7. 1760. április 22. Illésfalva 
290 Erdődy Júlia könyvek iránti rajongása csak a hetvenes évektől kezdve hagyott nyomot a levéltárban. 
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évek elején jelent meg, még sokáig izgatta az európai előkelő körök fantáziáját. A libertinus 

hírében álló gróf pikáns történetekkel teletűzdelt visszaemlékezése természetesen tiltott 

munka volt, csakúgy mint a többi, fent említett francia könyv. 

A Csáky család illésfalvi levéltára semmiféle adattal nem szolgál a bizonyosan Homonnán 

berendezett könyvtár kialakításáról és működéséről. Egyetlen levélben említik meg a 

„Bibliotheca dominalist", vagyis az uradalmi könyvtárat a pontos helymeghatározás nélkül, 

mégis homonnai székhelyére nem volt nehéz következtetni291. Bizonyára a homonnai 

kastélyban lezajlott átalakítások során jelölték ki a könyvek számára alkalmas helyiséget, 

amelyik azonban nem valószínű, hogy azonos volt a ma is könyvtárként berendezett 

teremmel292. Ez a belül emeletes könyvtárterem az egyik ékessége volt a kastélynak, amit 

Andrássy Károly a 19. század második felében csináltatott neo-reneszánsz stílusban293. 

Véleményünk szerint a Csáky-Erdődy féle könyvtár az épület másik szárnyában volt 

elhelyezve ott, ahol a festett teremsor is található. 

Az 1770-es évek elejétől kezdve beszélhetünk a könyvtár rohamtempóban és nagy tételekben 

zajló gyarapításáról. Az uradalom alkalmazottai közötti levelezésben, ha csak a 70-es éveket 

vesszük, akkor is legalább hatvan említését találjuk könyvekkel kapcsolatos tranzakcióknak. S 

bár az ilyen jellegű statisztikák nem feltétlenül mérvadóak, ebben az esetben, amikor 

maguktól az érintettektől, vagyis a grófi házaspártól nagyon kevés irat maradt fenn és a 

levelezések tárgya inkább gazdasági vonatkozású volt, mégis van jelentősége ennek az 

adatnak is. 

Mindehhez még annyit tennénk hozzá, hogy érdekes módon hasonlóan sok utalás könyvek 

beszerzésére csak a 90-es évek első felében van újra, leszámítva a gróf időskori levelezésének 

számos ide vonatkozó megjegyzést. Ennek többféle oka is lehet, de pontos magyarázattal 

egyelőre nem szolgálhatunk: az egyik talán az, hogy az 1780-1785 közötti időszakból 

általában kevés, a hétköznapi élettel összefüggő dokumentum maradt fenn294. Az is lehet, 

hogy a gyakori illésfalvi tartózkodások alkalmával egyrészt a grófné, Lőcséhez közel lévén, 

291 MOL P 73. Rsz 50. Diarium. 1772. november 10. Doleviczényi Pál Schrödl Mátyás kamarásnak üt leveléből 
készült kivonat. Nyilvánvaló, hogy az illésfalvi jószágigazgató a kamarásnak Homonnára írt, aki rendszerint itt 
tartózkodott. Egyébként minden könyvet Homonnára küldtek át a Szepességből. A fennmaradt illésfalvi 
inventáriumok szerint a nem folyamatosan használt illésfalvi és Sans Souci kastélyban nem volt könyvtár. 
292 A kastély ábrázolásai alapján és a 19. századi leírás szerint a mai könyvtárszoba az egykori Van der Nath 
család lakószárnyának számító részben van. Lásd: Matolay Viktor: „A homonnai kastély." Vasárnapi Újság 
1864,412-413. 
293 Kevés 19. századi kastélykönyvtár-berendezés maradt fenn a mai Szlovákia területén ilyen épségben. Polcain 
egyébként kb. 8000 kötet könyv fért el, és a múzeumi kiállítás-vezető szerint sajnos nem tudni, milyen sorsra 
jutottak a háború után. Lásd VII. Illusztrációk. 8. kép 
294 Lehet, hogy az alkalmazottak feladatköre is megváltozott, ezért a könyvekkel kapcsolatos ügyeket másként 
intézték. 
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szóban adta ki az utasításait a könyvek beköttetésére, másrészt innen intézte személyesen a 

rendeléseket is. Ezt megerősíteni látszik az 1780-1789 közötti illésfalvi postakönyv néhány 

fontos bejegyzése, de erről a későbbiekben még lesz szó. A 90-es évek második felében 

viszont gyaníthatóan csökkent a vásárlás üteme, illetve egyre kevesebb könyvet köttettek be 

díszesen.295 

A könyvekről szóló megjegyzéseket három csoportba lehet sorolni: az egyikbe a 

beszerzésükről illetve a megérkezésükről szóló értesítések tartoznak, a másikba a könyvkötők 

munkájával kapcsolatosak, a harmadikba pedig minden egyéb, például a könyvek 

kölcsönadásával stb. foglalkozó megjegyzések. Hangsúlyozni kell viszont, hogy ezek 

elszórtan, egy-egy hosszabb terjedelmű, számos témában referáló levél egyik pontjaként 

jelentkeznek, és a gyakran mellékletként emlegetett megrendelések vagy elküldött könyvek 

tételes jegyzékei nem maradtak fenn296. A beszerzésekről összességében az a benyomásunk, 

hogy nem szervezetten, egy-egy evvel megbízott hozzáértő és fizetett alkalmazott 

megbízásával történt, mint sok más gyűjtő esetében, hanem minden lehetséges alkalmat, 

eszközt megragadva, és mindenkit bevonva, aki útra kelt297. Talán csak a gróf utolsó éveiben 

találunk erre ellenpéldát, amikor feltételezhetően egy bizonyos Perzcian nevű kereskedő 

szerezte be az őt érdeklő összes könyvet. A sokféle beszerzési csatornára és helyre éppen az 

nyújthat magyarázatot, hogy két egyformán könyvbarát, de nagyon különböző ízlésű 

gyűjtőről van szó, és a különböző ízlésüknek megfelelő könyvekhez másképpen lehetett 

hozzájutni. Ezt igazolja az is, hogy az alkalmazottak leveleikben mindig pontosan 

megmondják kinek a könyveiről van szó, a gróféról vagy a grófnééról. Időben előre haladva 

pedig azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább csak a grófné könyveit emlegetik, persze ebben az 

is közrejátszik, hogy mint tudjuk, a gróf hosszú időre kivonult az ügyek intézéséből, ezért 

ebben az időszakban más úton bonyolította ügyeinek egy részét. 

A könyvekről azért kellett olyan sokat referálni, mert ide-oda küldözgették őket a két birtok 

között. Mindkét helyre érkeztek könyvszállítmányok, de a könyvek nem bekötve jöttek. A 

köttetési munkákat több könyvkötőnek is kiadták, eleinte még Homonnán is, de egyre inkább 

csak a lőcsei Kollár és Hőfer nevű céggel dolgoztattak.298 Ezért küldhették át a Szepességbe a 

Homonnára érkezett könyveket is: mint maga Erdődy Júlia fogalmaz egyik Krajzell János 

293 Lásd a katalógusra vonatkozó fejezetben. 
296 Kettőt kivéve, lásd alább. A Kollár és Hőfer cég egyik számlája és Doleviczényi Pál egyik levélbe iktatott 
felsorolása a Homonnára átküldött könyvekről. 
297 Lásd a Rádayakat, Teleki Sámuelt, Fekete Jánost stb. 
298 MOL P 73. R.sz. 50, No. 21/76. 1777. július 9-én kérdezi Doleviczényi Pál Csáky Istvántól, hogy 
Doleviczényi Sándor, aki megjött Pestről hozott magával egy csomag könyvet. Kérdése, hogy Lőcsén vagy 
Homonnán köttessenek be? 
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tiszttartónak írott levelében, Kollár jó szolgáltatást nyújt, Lőcsén ő a legjobb.299 Nemcsak 

saját szemünkkel győződhettünk meg róla, hanem az egyik levélben utalást is találtunk arra, 

milyen bekötési típusokat használtak: a kék papírkötés mellett az ún. francia kötést, vagyis az 

aranyozásos barna félbőrt, kedves kék és rózsaszín címkével300. Eleinte egy Schwartz nevű 

iglói könyvkötő is sűrűn szerepel, de vele inkább a különböző uradalmi használatra szánt 

bekötött füzeteket és nagyméretű könyveket készíttették, mint amilyen a leveleskönyv volt.301 

Kollárék munkájával ugyan meg voltak elégedve, de mintha nem elég tempósan dolgoztak 

volna. Legalábbis erre következtethetünk az állandó sürgetésekből, amikkel a grófné az 

alkalmazottain keresztül próbált nyomást gyakorolni. Periodikusan visszatérő motívuma a 

leveleknek, hogy elkészültek-e már a könyvek, és ha igen, mikor kapja meg végre a gróf vagy 

a grófné. Ha összesítjük a könyvkötővel kapcsolatos észrevételeket, akkor az a 

benyomásunk, hogy a könyvek köttetése és eljutása Homonnára központi kérdés volt a 

házaspár számára, és az ügy fontossága kellő súllyal nehezedett az alkalmazottakra is303. 

Amikor végre elkészültek a kötéssel, akkor az illésfalvi jószágigazgatónak kellett a gondosan 

becsomagolt könyveket egy precízen összeállított jegyzék kíséretében elküldenie Homonnára. 

A jegyzék elkészítése szintén fontos mozzanat volt: ez nemcsak a könyvkötő munkájáról 

készült számlának felelt meg, hanem így lehetett biztosítani a hosszú út során adódó veszteség 

(eső, lopás stb.) ellenőrzését. Erre a grófné külön nyomatékkal hívta fel a jószágigazgató 

figyelmét304. 1775-ből 

a továbbított könyvek méret szerinti részletezését találjuk az egyik 

postakönyvben: 2 kalendárium, 16 db in 8 (12Rf), 12db in 4 (12Rf) és a „Jus Criminale 

Bodoianum" ldb (3Rf)305. Értékük 

szerint megadva még két ízben, 1776. január 18-án és 

1777. április 28-án találtunk könyvek küldéséről szóló feljegyzést306. 

A 70-es és a 90-es évek könyvekkel kapcsolatos megjegyzései között az az egyik alapvető 

különbség, hogy amíg az első időszakban számos, különböző beszerzői csatornáról 

értesülünk, addig a 90-es években említést sem tesznek róluk. Elképzelhető, hogy közben 
299 Például 1789-ben egy egész láda könyvet átküldetett a grófné Homonnáról Illésfalvára köttetés végett. 
MOL P73. R.sz. 53. No85/10. A Kollárra vonatkozó megjegyzés: MOL P73. R.sz. 52. No 39/1. 1790 feb.19. 
300 MOL P73. R.sz. 50. No 21/76. 
301MOL P73. R.sz. 50. Diarium 1774. Ilyen munkát egyébként Kollárra is bíztak, akinek a robotnyilvántartásokat 
kellett bekötnie. Lásd uo. 1775. 
302 MOL P. 73. R.sz. 50. No 21/43. Diarium 1774. február 22, március 5, 1775. szept. 13, 1776. nov. 17. R.sz. 
51. No 40. 1774. május 23. 
303 Néha kiegészítő megjegyzéseket is fűztek a köttetéshez: a grófné kéri, hogy kötés után a könyvek legyenek 
tetszetősen felvágva. MOL P 73. R.sz. 51. No 40. 1774. május 14. Egy másik alkalommal meg a külön 
hangsúlyozzák, hogy precízen csinálják meg a munkát. R.sz. 51. No 70. 
304 P.73. R.sz. 51. No. 40. 1774. május 14. Még azt is hozzá teszi, hogy a jószágigazgató ne felejtse el aláírni! 
305 P. 73. R.sz. 202. bl2. Administrations Buch von Sperndorf auf Homonna expediert wird. 1775. Február 8. A 
cím szerint közölt könyv valószínűleg Bodó Mátyás gömöri ügyvéd és a nagyszombati egyetem tanárának 
Jurisprudentia Criminalis című, 1751-ben Pozsonyban megjelent könyve. 
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megváltozott a beszerzések módja, hiszen ne felejtsük el, hogy sokkal élénkebb 

könyvkereskedelem zajlott már ekkor Magyarországon. Az okok között felvetődik az is, hogy 

a 70-es években, Mária Terézia idején nagyon szigorúan működött a könyvcenzúra és a 

határon végzett revízió, míg a 90-es évek elején még éreztette a hatását a szabályozások II. 

József idejében bevezetett lazítása. 

Eckhardt Sándor sokat idézett, a cenzúra kijátszására felhozott példáját, miszerint a Csákyak 

késmárki kereskedőkkel hozattak be egyszer könyveket Bécsből, ki tudjuk egészíteni 

továbbiakkal is307. Történetének folytatása, hogy ezek a kereskedők bort szállítottak és 

visszafelé a boroshordók helyett, vagy azokban elrejtve hozták be a tiltott könyveket, részéről 

persze már csak feltevés volt. Ami a borszállítást illeti, való igaz, találunk rá utalást. Nem is 

érdektelen, hogy kinek szállítottak: 1776 végén Sonnenfelsnek küldtek fel egy bizonyos 

„Antalkó" nevű bort308. De különböző szállítási feladattal megbízott kereskedőt, vagy 

beszerzésre felfogadott személyt többet is foglalkoztattak Csákyék. A könyv kényes ügy 

volt, nemcsak mert kockáztatott aki hozta, hanem mert óvatosan kellett vele bánni. 

Kutatásaink alapján úgy tűnik, hogy ebben az időszakban a Csákyaknak a legtöbb ilyen 

szolgálatot zsidó kereskedők tették. 1772 és 1777 között öt ízben tesznek róluk említést, 

mindig könyvek ügyében. Név szerint hármat ismerünk közülük, Priheszt, Patachelt és 

Engelleandert. Érdekes, hogy velük kapcsolatban egyetlen település van megnevezve, 

mégpedig Hunsdorfé, azaz Hunfalváé. Ennek a szepességi településnek, közel Késmárkhoz és 

Kakaslomnichoz mindig jelentős zsidó felekezetű lakossága volt. A 18. század végén már 

zsinagóga is épült itt309. A felsorolt zsidók között valószínűleg vándorkereskedők is voltak, 

akiknek tevékenysége ebben az időben még főként a városi lakosság és a környező falvak 

különféle szükségleteinek a kielégítésére szorítkozott, de voltak, akik üzleti ügyeiket 

Hunfalváról bonyolították. Prihesz nevével kétszer is találkozunk: először 1772-ben, amikor 

nemcsak egy bekecshez szükséges szőrme ügyében ír neki a jószágigazgató, hanem arra is 

megkéri, jöjjön el (Illésfalvára) a könyvrendelést átvenni310. 1776-ban bukkan fel neve ismét a 

Diariumban: a jószágigazgató levélben tudakozódik tőle, hogy a grófné megállapodás szerinti 

könyvei megérkeztek-e. Biztosan Hunfalván lakott az az Engellander, aki szintén a grófnénak 

306 Uo. 1776-ban 1 lRf. 18 krajcár, míg 1778-ban már 36 Rf. 48 krajcár értékben. 
307 Eckhardt Sándor: Az aradi közművelődési palota francia könyvei. 20. Az idézett levélrészlet származási 
helye: MOL P73. R.sz. 50. No. 8. 
308 A borszállítmányt egy Schverer nevű ember vitte fel Bécsig, ott Scheidlin kereskedőnél tette le, és az ő 
feladata volt átadni Sonnenfelsnek. MOL P 73. R.sz. 50 Diarium, R.sz 50. No 21/59. 
309 Fényes Elek 1851-ben ezt írja róla: „Nagy német falu, Szepes vármegyében, a Poprád jobb partján, ut. p. 
Késmárkhoz délre 1/2 órányira: 546 kath., 674 evang., 928 zsidó lak. Kath. és evang. parochia. Synagóga". 
Magyarország Geographiai Szótára, Pest, 1851. 

310 MOL P 73. R.sz. 50. Diarium. 1772. október 28. 
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kellett, hogy beszerezzen könyveket, de ebből egy kis kalamajka keletkezett. A félreértést, 

amely több hónapig tartó levelezést eredményezett Illésfalva és Homonna között az okozta, 

hogy a számtartó Illésfalvárói rosszul tájékoztatta Doleviczényit Homonnán a hunsdorfi zsidó 

által beszerzett könyvekről, amelyeket be kellett volna köttetni és úgy tovább küldeni. Végül 

az sem volt már világos, hogy könyvek egyáltalán megérkeztek-e, ezért futárt küldettek 

Hunsdorfra. A grófné nagyon mérges lehetett, és ragaszkodott ahhoz, hogy Engellander a 

könyveket szerezze meg és bekötve, tételes elszámolással küldjék el3". Talán az sem véletlen, 

hogy 1775-ben egy bizonyos Patachel nevű zsidó megint csak a grófnénak hozott meg 

könyveket, amiket kb. két hét alatt juttattak el a Szepességből Homonnára312. 1777-ben a 

„hunsdorfi zsidónak" lipcsei könyveket és egy szelencét kellett beszereznie, amire előleget is 
^ I ̂  

kapott . A grófné francia könyvei a katalógus tanúsága szerint szinte mind tiltottak voltak, 

ezek beszerzésére tehát a sokféle áruval kereskedő, nagy kapcsolatrendszerrel rendelkező, és 

nem utolsó sorban tanult zsidó kereskedők lehettek legalkalmasabbak. 

Könyvcsomagok postán is érkeztek, de ezek a kevésbé „veszélyesek" közé tartoztak. Ilyenkor 

a postamester, Baro Cordon intézkedett. Ő szerezte be és küldte el elsősorban a grófnak a 

közkedvelt kaléndáriumokat is, amikből mindig többfélét kellett megvenni. 1775-ben például 

a gothait és a lüneburgit, a berlinit viszont nem sikerült, mert betiltották314. A gothai 

kalendárium egyike lehetett a legkedveltebbeknek, mert még Cordon beszerzése előtt, 
i e 

Homonnára 1775-ben hármat is küldtek belőle . Végül fontos könyvszállító volt Pestről egy 

Doleviczényi rokon, nevezetesen az ügyvéd Doleviczényi Sándor. Több ízben is jelentették, 

hogy Pestről megérkezvén könyvcsomagot is hozott316. Nyoma maradt annak is, kitől 

hozhatták a könyveket: Csákyék rendszeres vevői voltak Johann Michael Weingand pesti 

könyvkereskedőnek. Ezt a postakönyvek alapján állíthatjuk, de találtunk a témánk 

szempontjából különösen jelentős adatokat a Weingand féle levéltári hagyatékban is. 

Weingandnak Illésfalváról küldött levelet két ízben jegyeztek fel a postakönyvben: először 

1777. október 22-én, másodszor 1780. október 25-én317. 

311 MOL P 73. R.SZ. 51. No 40. Doleviczényi Pál levelei Alexander Grotkovskynak. 1774. május 14, május 23, 
június 14, szept.4. 
312 MOL P 73. R.sz. 50. No. 8/36. 1775. április 28. 
313 MOL P 73. R.sz. 50. No.21/61. 1777. január 13. 
314 Uo. 30, 33. 
315 P. 73. R.sz. 199. b6. Libellus Postalis Leutschoviensis. Gothai kalendáriumt küldtek 1774. december 24-én, 
ára 2 forint volt, 1775. január 26-án 3 darabot összesen 6 forint értékben, és 1775. február 8-án. 1779. december 
25-én egy „Titular kalender in TaffeP'-t küldtek a grófnak. 1780-ban pedig a grófné 1 Titular és egy pozsonyi 
kalendáriumot kapott. 
316 MOL P73. R.sz. 50. No 21/44, 76 és a Diarium (1775. szept. 13, 1776. január 2.) Itt is megkülönböztetik, 
hogy a grófnak, vagy a grófnénak a könyveiről van-e szó. 
317 MOL P 73. R.sz. 199. b6. Libellus Postalis 1774- 1780, R.sz. 200. b.7.1780-1789. 
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Amint arról a Weingand és Köpff kereskedéséről szóló fejezetben már beszámoltunk, a cég 

1786-os szétválása után Strohmayer Ignác vette át a Köpffnére szállt üzleti részt. Strohmayer 

1786-1788 közötti időszakban készült megrendelőkönyvében az egyik leggyakoribb vásárló 

„Herr Czaky in Homonnau"318. Összesen tíz alkalommal rendelt könyveket Csáky István 

(vagy nevében akár Erdődy Júlia is?) ebben a rövid kétéves időszakban. A pontos időpont 

sajnos nem mindig derül ki, de ennél lényegesebb, hogy milyen műveket óhajtottak 

beszereztetni a pesti kereskedővel. A kizárólag német nyelvű munkákat különböző elsősorban 

német kereskedőktől rendelte meg Strohmayer319: 

Wittekind in Eisenach: Leben Kyan . Wendler in Leipzig: Merkwürdigkeiten Friedrichs II., 

Bildende Künste für Frauenzimmer (1788. július 29). Mayers Erb. In Saiteburg: Kunst 

Kupferstiche zu illuminieren (1787. október 29). Perrenon in Münster: Reinholdt Zeichen und 

Wasserschule. Stage in Augspurg: Isabella von Mirando, Anna Freudenreichs und Johann 

Albrechstein Jugendjahr321. Junius in Leipzig: Briefe eines Reisenden franzosen durch der 

oesterreichische Niederlaende321 (1786 vagy 88?). Fritsch in Leipzig: Neueste Reise durch 

England, durch Scottland, durch Nederland, durch Spanien323 (1787?). Franzen und Grosse in 

Stendal: Geschichte der Meinungen aelter und neuer Völker compl. Hischer in Leipzig: 

Newtons Abhand und Versagung. Nicolai in Berlin: 2 db Julie von Rosenbaum. Amand König 

in Strasburg; Blümeis Lustfeuerwirkerey. Bey Herr Weigel und Schneider in Nürnberg: 

Scheiblers Zimmermannskunst324. 

A művekkel kapcsolatban most csak annyit jegyeznénk meg, hogy német nyelvűek lévén a 

francia gyűjtemény katalógusában természetesen nem találhatók meg. Az aradi 

könyvtárban kísérletképpen kikértünk közülük néhányat, de egyik sem volt meg . Semmi 

sem bizonyítja az összefüggést, mégis ide kapcsolható, hogy 1788-ban, tehát a fenti 

könyvrendelések idején Csáky István postán rövid időn belül három csomagot is kapott, 

amelyeket Homonnára címeztek327. 

318 BFL Pesti tanácsi iratok. Intimata a.m. 272. mellékletek 
319 A pontatlan és zavaros címleírások miatt sajnos egyelőre csak néhányat tudtunk azonosítani. 
320 Cregander; Merckwürdiges Leben und Thaten des Weltberühmten Friedrich Wilhelm Frey-Herrns von 
Kyan...aus zuverläßigen Nachrichten und Urkunden gesammelt und mit Kupfern gezieret. Cöln, 1735. 
321 Johannes Freudenreichs und Anna Maria Albrechtin. Eine Kinder Roman. Augsburg, 1784 
322 Talán: Johann Kaspar Risbeks: Briefe eines reisenden Franzosen durch Deutschland, Geschichte der 
Deutschen. Zürich, 1788. 
323 Johanna Schoppenhauer: Neuste Reise durch England, durch Scottland, durch Niederland, durch Spanien. 
324 Schübler, Johann Jacob: Nützliche Anweisung Zur Unentbehrlichen Zimmermanns-Kunst, worinnen ... die 
Italiänische, Französische und Teutsche Heng- und Spreng-Werke... recht begreiflich gemacht (etc.) Nürnberg, 
1731. 
325 Röviden visszatérünk rájuk a III/3. fejezetben. 
326 A régi anyag feldolgozottsága mellett ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek meg. 
327 MOL P 73. R.sz. 200. b.7. 1788. január 16, január 29, május 27. 
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Szerencsére más könyvkereskedőknek is maradt nyoma a Csáky levéltárban: 1778-ban a 

postakönyv szerint egy igen komoly összeget, 195 forintot küldtek Anton Lőwe pozsonyi 

könyvkereskedőnek328. 1784-ben a Gay testvéreknek küldtek 14 forintot majd 1787-ben még 

két ízben írtak Gay-éknek Bécsbe.329 A francia könyvek beszerzésében Csákyék számára is 

Bécs volt az egyik legfontosabb központ330. 

Mindebből jól látható, hogy a könyvek beszerzésének számtalan módját igénybe vették, és a 

fennmaradt nyomok alapján egy, még ennél is kiterjedtebb körre gyanakodhatunk. Hogy csak 

néhány más lehetőséget említsünk, a grófné utazásai során nyilvánvalóan személyesen is 

vásárolt könyveket, de kaphatott barátaitól, rokonaitól is.331 Ráadásul ezekben az években a 

beszerzés nehézségei miatt felszámított borsos ár sem képezhette még akadályát a 

könyvvásárlásoknak. 

Jóllehet a cenzúrarendszer szigorúsága meghatározó jelentőségű volt a hazai könyvkultúra 

fejlődése szempontjából, úgy tűnik, hogy ez nem sokat nyomott a latban, ha egy vagyonos 

arisztokrata család könyvgyűjtési szenvedélyével állt szemben. Ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy 1780 és 1790 között, II. József uralkodása idején, a cenzúrareform 

hatására, szinte akadálytalanul hozathatták be könyveiket, és ez a tendencia nagyjából még a 

kilencvenes évek közepéig érvényesült. 

Az 1790-es évek mottójául Erdődy Júlia egyik mondatát választhatnánk: „Pénzt és könyvet, 

könyvet és pénzt" írja 1791-ben, és hozzáteszi: „semmi más szót nem kap addig tőlem, amíg 

ezt a pontot nem teljesíti."332 1790 és 1793 között az ő követelései elkészült könyveiért állnak 

szemben a könyvkötő követelésével kifizetetlen munkája miatt. A grófnénak mintha nem állt 

volna szándékában a könyvkötő számláit maradéktalanul kiegyenlíteni, mert például 1790 

februárjában azt írta Krajzellnek, hogy adjon Kollárnak valamit készpénzben, és így legalább 

március 10-i születésnapjára való tekintettel juthasson hozzá könyveinek egy részéhez.333. Ez 

az alkudozáshoz hasonlító hangnem jellemzi az egész viszonyt, amely az év második felére 

teljesen elmérgesedett. Kollárnak két levele is fennmaradt ebből az időből: az egyikben 

lényegében megzsarolja a grófnét, hogy addig nem szállítja le a könyveit, és nem készíti el a 

még bekötendőket sem, amíg legalább 50 forintot nem kap tőle334. Néhány hónap múlva újabb 

328Uo. R.sz. 199. b.6. 1778. június 25. 
329 U.o. R.sz. 200. b.7. 1784. szeptember 4, 1787. július 28. (Ez a küldemény átvételi elismervény ellenében 
ment, vagyis lehetséges, hogy pénzt küldtek.) 1787. aug. 11. 
330 Szintén a postakönyv tanúsága szerint 1779-ben Bécsből érkezett a grófnénak címzett könyvcsomag 
egyenesen Bécsből. 
331 Elég, ha csak apjának és bátyjának gazdag könyvtárára gondolunk. 
332 MOL P73. R.sz. 52. No. 39/4. 1791. január 13, Homonna Csáky Júlia levele Krajzell Jánoshoz. 
333 Uo. No. 39/1. 
334 MOL P73. R.sz. 52. No. 69/1. 1790. augusztus 10. 
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fenyegetőző hangú levelet írt: 

„Kérem, fizessék ki a számlát, mert újabb száz darab könyv van majdnem készen 40 RFt 

értékben. Még további 30 RFt értékű könyvön dolgozunk. Ön biztosított afelől, hogy 

részleteket eljuttat, és ki fog fizetni, de ez már másodszor nem történt meg. Aki fizetni akar, 

az fizet. Ne kelljen már megint hiába kiadnom 15 krajcárt egy küldöncre."335 

A levélrészletből az is látszik, milyen tételben dolgoztatta a grófné a könyvkötőt: nem kis 

mennyiséget küldhetett hozzá, ha csak ezt a legutóbbi levelet vesszük: a fennmaradt 30 rénusi 

forint értékű munka, ha átlagban 50 krajcár kötetenkénti árral számolunk, legalább 60 darab 

könyvet jelent. Ezekben az években legalább kétszer, esetenként háromszor értesítik a grófnét 

arról, hogy elkészültek a könyvei. Rendszerint ősszel és nyár elején kezdett a grófné 

türelmetlenkedni, vagy jelentkezett a várva várt hírrel az illésfalvi tiszttartó vagy a 

jószágigazgató336. 1792-ben Kollár kimutatást készített a megelőző két évről fennmaradt 

kintlévőségeiről. Ebből az derül ki, hogy 1790-1791-ben összesen 143 forint 39 krajcár értékű 

munkát végzett el a könyvkötő, ami a fenti átlagos darabárat figyelembe véve több száz 

könyvet tesz ki337. Erdődy Júlia könyvvásárlási kedve tehát nem csökkent. Meg kell 

jegyeznünk azonban, hogy valószínűleg egy nagyobb mennyiség összegyűlése után küldték el 

a könyveket köttetni. Nem csoda, ha a grófné hónapokkal a beszerzésük után már 

türelmetlenül várta, hogy a műveket kézbe is vehesse. 

A grófnén kívül a Kazinczy féle pletykákból ismert Ployer kisasszony is kapott könyveket, 

amiket a „Magiszter úr" küldött neki Lőcséről, legalábbis erről értesítette az illésfalvi 

tiszttartót a Lőcsén tartózkodó Doleviczényi.338 

Ami a grófot illeti, nevével mindössze egy újságelőfizetés kapcsán találkozunk ebben az 

időszakban. 1794-ben három újságra is előfizetett, de ezek közül nem kapta meg a Magyar 

Kurír-1. A Wienerisches Diarium-ot és egy másik lapot viszont a megrendelt könyvekkel 

együtt továbbították neki Lőcséről. Kiderült, hogy a harmadikat azért nem kapta még, mert 

egyszerűen elfelejtett rá előfizetni.339 Az újságok ügyében mindig a gróf az illetékes. Évente 

több lapra is előfizetett, 1779-ben, 1780-ban a postakönyv rögzítette az újságokra költött 

335 Uo. No. 69/2. Lőcse 1790. október 12. 
336 Rsz. 53. No. 85/41 1791. nov 21., No. 115/171 1791. február 27., No. 115/232 1792. június 8., No.l 15/317 
1793. október 8., No.85/82 1793. március 24., No.115/371. 1794. október 1. No.115/377. 1794. december 18., 
No.l 15/385. 1795. január 30. 
337 R.sz. 53. No. 115/232. 1792. június 8. Azt is megtudjuk ebből a levélből, hogy Erdődy Júlia fizetett már 
valamennyi előleget, és ezúttal az összeg kisebbik hányadát kell megadnia. 
338 R.sz. 53. No. 115/315 1793. október 6. Nem ez az első eset, hogy a grófné alkalmazásában álló női 
alkalmazottak könyvet kaptak: 1790-ben egy bizonyos Mme Josephe is könyvei iránt érdeklődött a 
jószágigazgatón keresztül. R.sz. 53. No. 85/18. 
339 R.sz. 53. No 87/7. 
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összegek elküldését.340 

1794 után szinte semmi nyoma nem maradt a grófné könyvbeszerzéseinek, holott a katalógus 

alapján még több ízben is bővítették a francia gyűjtemény állományát. Ennek egyik oka a 

levéltár hiányosságában keresendő. 

1802-től a gróf könyvügyei kerülnek előtérbe, a már ismertetett megváltozott körülmények 

eredményeképpen. Ebből is látszik, hogy közben Csáky István sem hagyott fel a 

könyvgyűjtéssel, csak olyan csatornákon keresztül intézte, amikről egyelőre nincs 

tudomásunk. 1802-ben már attól a Perczian nevű kereskedőtől kapott könyvcsomagot, 

valószínűleg 13 latin könyvvel és egy értékesebb, 14 rénusi forintra tartott metszettel, aki 

haláláig rendszeres beszerzője maradt.341 Perczian lőcsei kereskedőként már korábban is 

dolgozott a Csákyaknak, de azokban az időkben leveleiben nem esett szó könyvekről342. A 

gróf 1810-ig folyamatosan őt bízta meg, hogy útjai során, amelyek leggyakrabban Bécsbe 

vezettek, szerezze meg listába foglalt könyveit. Az egyik levél szerint viszont, már korábban 

is kaphatott hasonló megbízásokat, méghozzá a grófnétól, mert 1805-ben Csáky István 

türelmét kéri a felesége régi tartozásának kiegyenlítéséhez.343 1804 októberétől 1805 

februárjáig kéthetente üzen valamit az illésfalvi tiszttartóján keresztül Percziannak a 

könyvrendeléseivel kapcsolatosan. A könyveken kívül, továbbra is sokat forgat 

kalendáriumokat, mert ezekből többször és többfélét is kér Percziantól. 1804 októberében ezt 

írja: 

„Kérem Perczian urat, hogy a mondott kalendáriumok mellett más kis kalendáriumokat is 

rendeljen meg: Wiener Damen Kálender, gothai, berlini etc., Taschenbuch für Soldaten és 

rejtvény kalendárium."344 

Ugyanígy 1805-ben és 1806-ban is Percziannal szerezteti be a mindenféle „metszetes", 

„szerelem és rejtvény" kalendáriumokat, amiket egy másik levelében bécsi kalendáriumoknak 

is nevez.345 Emellett szenvedélyes újságolvasó maradt: újságjainak rendszeres küldése 

azonban állandó problémát jelentett, nem kis bosszúságára. Reklamált a cseh és szlovák 

újságok miatt, a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung 3-4 hetes kimaradása, valamint a Wiener 

Zeitung elmaradása miatt346. Ez utóbbi végleg felbőszítette: 

340 MOL P73. R.SZ. 199.b.6. 1779. december 16., R.sz. 200. b.7. 1780. dec 16. 
341 MOL P73. R.sz. 202. B.12. 1802. Küldemény Vitézvágásra. Melléírták, hogy részletezve és bekötve 13 kötete 
az Auctores című könyveknek. 
342 1789 és 1794 között több levelet is írt az illésfalvi tiszttartónak, amiből az derül ki, hogy a Csáky család egyik 
beszerzője volt, többek között bort vettek tőle. MOL P73. R.sz. 53. No. 96. 
343 MOL P 73. R.sz. 55 No. 6/27. 1805. január 31. 
344 Uo. No. 6/19. 
345 Uo. No. 6/47,67. 
346 Uo. No. 6/53,61. 
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„Nem kapom a Wiener Zeitung-ot mióta visszajöttem a Szepességből. Az oka maga, mert 

júliustól-decemberig a parancsom ellenére nem fizette ki a megrendelt lapokat. Kassán 9 Rft 

30 krajcár az előfizetés. A jövőben az újságok nem Lőcsén keresztül jönnek, mert az egy 

zavaros postafiliálé, ahol minden pillanatban más a postamester, hanem Kassán keresztül, 

mert ott sokkal akkurátusabban megy minden."347 

Feltételezzük, hogy idős korára a gróf is jobban kedvelte a könnyed olvasmányokat. A 

kalendáriumok, újságok rendszeres olvasásán kívül, erre enged következtetni egy könyvcím, 

az egyetlen, ami ezekben a levelekben felbukkan.348 Christian August Vulpius 1799-ben 

megjelent Rinaldo Rinaldini, der Ráuberhauptmann című kirobbanó sikerű, több folytatást 

megérő lovagregényének összes részét kéri. Ennek a szórakoztató irodalom műfajába 

sorolható műnek a sikere a Werther-éve 1 vetekedett, és számos nyelvre lefordították. Ebből a 

levélből arról is értesülünk, hogy ezt a könyvet és még másokat a Wiener Zeitung ajánlása 

vagy hirdetése alapján rendeltette meg.349 

Vulpius művén kívül még egy könyv címe jelenik meg a tiszttartóval folytatott levelezésben, 

de azt a gróf az egyik festőnek szánta talán ajándékképpen? A Citta di Roma című, 

valószínűleg városképeket, térképet, leírást tartalmazó könyv bekötéséhez ad részletes 

utasításokat: legyen tiszta bőrbe kötve, vörös alapon arany betűkkel, a borítón pedig szintén 

arany betűkkel a cím, Citta di Roma350. Tudunk még egy Bonaparte Napóleont ábrázoló 

portré megrendeléséről, amit az Artaria bécsi kiadónál és kereskedőnél kellett Percziannak 

teljesítenie351. A könyvrendelések egyébként rendszeresek voltak, és elég komoly 

mennyiséget foglalhattak magukban: különben, hogy tartozhatott a gróf Percziannak 1809-

ben 770 rénusi forinttal!352 

Egészen haláláig töretlenül rendelte a könyveket. Az utolsó ezzel kapcsolatos feljegyzés 1810 

áprilisából származik. Azt kérte, hogy az újonnan megérkezett könyveit ne küldjék el 

Vitézvágásra, mert Illésfalvára készülve, majd helyben átveszi őket.353 

Végezetül arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy jóllehet a homonnai könyvtár 

kialakításáról semmit sem tudunk, azért a könyvek otthoni jelenlétére és elhelyezésére az 

347 Uo. No. 6/78. 1807. szeptember 2. Stephans Ruhe 
348 Uo. No. 6/22., 23. 1804. Nov. 9,26. 
349 Uo. No. 6/22. Azt írja, hogy a mellékelt Wiener Zeitungban pirossal aláhúzott könyveket kell megrendelni. 
350 Uo. No. 6/53. 
351 Uo. No. 6/19. 1804. Október 29. Napóleont egyébként nem sokkal korábban, 1804. májusában koronázták 
francia császárrá. A rendelés időpontját talán ez a tény is befolyásolta. 
352 Uo. No. 6/117. 1809. Szeptember 5.: „Perczian urat ki kell fizetni, de ö azt írta, kérnem kell a könyörületét. 
770 Rft. Lesz neki visszafizetve, de a levélben nincsen határidő." 
353 Uo. No. 6/137. 
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illésfalvi és Sans Souci kastélyban találtunk példát. A Sans Souci parkban, a házaspár által 

lakott épületben, az 1779-es leltár szerint, egy láda különféle könyv volt a gróf szobájában354. 

A Sans Souci kertleírások kapcsán már volt róla szó, ezért most csak megemlítjük a remetelak 

fából készült könyveit, a leltárban felsorolt iratokat, nyomtatott feliratokat.355 Egy datálatlan 

ingóságjegyzék szerint, ami 1786-1792 között készült az illésfalvi kastélyban, a grófné 

hálószobájában állt a fal mellett két tölgyfa könyvszekrény.356 A gróf halála után felvett 

illésfalvi leltárból pedig az derül ki, hogy a kastély átalakítása és átrendezése során a gróf 

kabinetjébe került a falra felszegelve két redőnyös könyvszekrény, a szobájában pedig 98 db 

Mercure historique etpolitique című folyóiratot tároltak357. 

Ha összegezni próbáljuk a könyvek beszerzésének és a könyvtár létrejöttének levéltári 

forrásanyagát, akkor elsőként az tűnik fel, hogy miközben szerencsénkre rengeteg nyom 

maradt fenn, az információk sokaságában a könyvtár az egyetlen fehér foltként jelentkező 

mező. Ugyanakkor néhány következtetést azért levonhatunk a könyvtárra nézve is, ebből a 

hiányos, mozaikszerűen összerendezett képből: anyagát folyamatosan, bár nem egyforma 

ütemben bővítették a vásárlásokkal. Viszont a könyvek bekötve csak bizonyos időközönként 

kerültek egyszerre nagyobb mennyiségben a könyvtárba. Ezt, mint látni fogjuk megerősíti a 

katalógus írásképe is. Könyvtárosa biztosan nem volt a házaspárnak, és azt is állíthatjuk, hogy 

a könyvekkel, leszámítva azok ide-oda küldését és kötését, csak saját maguk foglalkoztak. 

Levéltári kutatásaink alapján megkockáztatjuk azt az észrevételt, hogy itt olyan gyűjtőkkel 

állunk szemben, akik számára a könyvek maguk fontosabbak voltak, mint a gyűjtemény. Nem 

reprezentációs célból, a társadalmi rangot megerősítő külsőségnek készült a könyvtár, ahol a 

gyűjtemény látszata fontosabb, mint a könyvek, amik alkotják, hanem az olvasás szeretete és 

a mohó érdeklődés teljesen privát indítéka hozta létre. Hogy a könyvtár nyitva állt-e mások 

előtt, kölcsönkérhetett-e bárki is belőle, nem tudjuk, de erre a kérdésre még visszatérünk a 

katalógus ismertetésekor. 

354 MOL P73. R.sz. 9. No. 14. Inventarium 1779. Április 12. 
355 MOL P73. R.sz. 9. No. 18.1781, No. 20. Inventarium 1786. 
356 MOL P73. R.sz. 9.. No. 25. 
357 MOL P73. R.sz. 9. No. 282. Inventarium 1810. A Mercure historique et politique valószínűleg azonos avval a 
havonta Hollandiában, Hágában megjelenő folyóirattal, amit még a francia protestáns menekültek alapítottak a 
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2.3. A Csáky-Erdődy gyűjtemény Homonnáról Aradra kerülésének története 

Az alábbiakban egy olyan kutatás részeredményeit szeretnénk ismertetni, amely a 

rendelkezésre álló adatok alapján még több bizonyításra szoruló elemet tartalmaz ugyan, de 

feltételezéseink a magyar könyvtártörténet szempontjából izgalmas, új tényeket előlegeznek, 

ezért szándékunkban áll folytatni a megkezdett kutatást. 

Ha a Csáky-Erdődy gyűjtemény útját Homonnáról elindulva próbálnánk feltárni, még a 

kastély kapuján kívülre se jutnánk. Mint láttuk a korábbi fejezetben, ehhez semmi sem nyújt 

kellő támpontot. A katalógus záradékának feltételezett időpontján, 1807/1808-on kívül, 

csupán annyit árul még el Erdődy Júlia német nyelvű megjegyzése a záradék végén, hogy a 

leltárból hiányzó könyveket, amennyiben megtalálja saját maga fogja eljuttatni a vevő 

úrnak.358 Vagyis a leltár lezárásakor már volt egy konkrét vevő a láthatáron. 

Aradról visszafelé haladva viszont sok minden kideríthető, egyrészt Eckhardt Sándor, a 

könyvgyűjtemény állapotának legfontosabb tanúja különböző közlései nyomán, másrészt 

éppen az ő feltételezéseit is cáfolva a mi eredményeink alapján. 

Arad városa a 19. század utolsó harmadától, különösen pedig a 20. század első évtizedében 

óriási fellendülésen ment keresztül. A város kulturális fejlődése szintén jelentős volt. Ebben 

fontos szerepet játszott az 1881-ben megalakult Kölcsey Egyesület, amelyik mint irodalmi és 

közművelődési társulat a kezdetektől fogva vásárolt és gyűjtött könyveket saját könyvtára 

számára. 1903-ban az Egyesület egy kulturális központ építésének tervét vetette fel: ennek 

eredménye lett a Maros partján 1913-ban megnyitott Közművelődési Palota épülete 

koncertteremmel, múzeummal és könyvtárral. Eckhardt Sándor 1917-ben ebben az épületben 

tanulmányozhatta a Csákyak francia könyvgyűjteményét, ahol egészen a 70-es évekig 

működött még a könyvtár, hogy aztán számos viszontagság után átköltözzön jelenlegi 

helyére. A helytörténeti tanulmányokból úgy tudjuk, hogy a Kölcsey Egyesület folyamatosan 

gyarapodó könyvtárának 1895-ben még csak 3141 könyve volt.359 1912-ben azonban már 

40868 darabot említenek, amibe benne foglaltatik Atzél Péter kb. 15 000 darabból álló 

gyűjteménye is.360 Vagyis e két időpont között vásárolta meg az Egyesület, egyébként állami 

segítséggel tízezer korona áron, ezt a könyvtárat, amelyiknek részét képezte a Csáky-Erdődy 

18. század első felében, de még a század végén is létezett. 
358 Catalogue des livres françoise et italiens 
359 Dr. Somogyi Gyula: Arad Vármegye községeinek leírása. Arad, 1913, 34. 
360 Uo. 
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gyűjtemény is.361 A közművelődési palota épületének megnyitása előtt ezt a komoly 

gyűjteményt az 1848-as szabadságharc ereklyéi számára létrejött múzeum polcai alatt, 

ládákban tárolták, kitéve a könyveket a nedvességnek és a férgek pusztításának. Arra az időre 

helyezték itt el, amíg meg nem épült az új könyvtár362. 

Borosjenői báró Atzél Péter, az Atzél könyvtár utolsó tulajdonosa 1836-ban született. 1867-től 

Arad város polgármestere, 1869-71 között országgyűlési képviselő, 1871 és 1878 között pedig 

Arad vármegye főispánja volt363. Később újra országgyűlési képviselő lett, de 1879-ben 

elárverezték uradalmait, köztük az Aradtól nem messze fekvő Sikulát.364 Ezt azért fontos 

megjegyezni, mert Eckhardt Sándor sikulai könyvtárként emlegette a báró 15 ezer kötetes 

könyvtárát365. Az Atzélok tehát először itt tárolták könyveiket, amit megerősít György Aladár 

Magyarország Köz-és Magánkönyvtárai című kortárs felmérésének ide vonatkozó része: a 19. 

század második felében „Sikulán egy célszerűtlen nagy nedves teremben, részben a padlón 

összehalmozva, felvigyázat nélkül hevert a tekintélyes családi könyvtár, s ezért sok 

tekintetben nagy kárt szenvedett."366 Ezután pedig avval folytatja, hogy 1885 május havában a 

jelenlegi tulajdonos (azaz Atzél Péter) a könyveket 40 szekéren Aradra hozatta be, s egy 

külön e célra épített nagy teremben szándékozik azokat elhelyezni. Lényegében Eckhardt is 

ugyanezt közölte első tanulmányában, megjegyezve, hogy a Kölcsey Egyesület előtt Atzél 

Péter aradi lakásában voltak a könyvek. Még ha Atzél tényleg megfelelő módon helyezte is el 

könyvtárát Aradon, az eddigieket figyelembe véve ez az állapot akkor sem tarthatott sokáig. 

Véleményünk szerint miután Aradra szállította a könyveket, nem rendezett itt be könyvtárat, 

hanem hamarosan az egész állományt eladta. Egyébként György Aladár tesz még egy fontos 

megjegyzést: „A könyvtár jelenleg teljesen rendezetlen, s csak egy, a jelenlegi tulajdonos 

nevelője, Szabó Alajos által készített beszerzési jegyzék létezik. Jelenleg sok mű elromolván, 

a könyvtárban alig lehet több 10 ezer könyvnél." 

Ebből kiindulva arra következtethetünk, hogy Atzél Péter gyermek-, vagy ifjúkorában 

vehették meg a könyvek nagy részét, hiszen nevelője készítette a beszerzési jegyzéket. Ennek 

megerősítésében is György Aladárra támaszkodunk, aki azt írja, hogy ezt a tekintélyes 

gyűjteményt a 19. század elején Atzél János, azaz Péter apja alapította. Atzél János születési 

3611.m. 47. 
362 Eckhardt Sándor: Az aradi közművelődési palota könyvei. 10. Uö: De Sicambria á Sans Souci. 268. 
363 Lakatos Ottó: Arad története. Arad, 1881,3. kötet 42. 
364 Márki Sándor: Arad Vármegye és Arad szabad királyi város története. II. Arad, 1892-95, 659. 
363 Eckhardt Sándor: Az aradi közművelődési palota könyvei. 10. 
366 György Aladár: Magyarország Köz-és Magánkönyvtárai. Bp. 1885,79. 
367 Uo. 
368 Uo. 

"172 



adatait nem ismerjük, annyit tudunk róla, hogy Arad megyei császári biztos volt.369 Nemcsak 

időben valószínűbb, hogy ő alapította a családi könyvtárat, feltevésünk szerint kb. az 1820-as, 

30-as években egy nagy hagyaték felvásárlásával, hanem más tekintetben is György Aladár 

közlése a hitelt érdemlő, ellentétben Eckhardt feltételezésével. Adatok híján ő ugyanis 

egészen Atzél János apjáig, a gyorsan felemelkedő, bárói rangra emelt Atzél István nádori 

ítélőmester idejéig vezette vissza a Csáky könyvtár megvásárlásának történetét. Ezt azzal 

magyarázta, hogy Atzél Istvánt éppen 1803-ban iktatták be borosjenői birtokába, és ez időtől 

fogva kezdődött a család gazdagsága.370 Vagyis a Csákyak könyvgyűjtése körülbelül akkor 

állt meg (1807 táján), amikor ő már tehetős ember lévén, ezt az állományt könnyűszerrel 

megvásárolhatta. Szerencsénkre Atzél István életmódjáról elég sok mindent megtudhatunk 

egykori barátja és pályatársa farádi Vörös Ignác visszaemlékezéseiből.371 Barátságuk 1777-ig 

nyúlik vissza, mindketten a jogi pályát választották. Vörös főszolgabíró lett Temes 

vármegyében 1779-ben, ugyanekkor Atzél Temes vármegye főjegyzője volt. Mindketten 

ugyanannak a temesvári szabadkőműves páholynak voltak a tagjai. Vörös részt vett az 

újonnan megszerzett borosjenői birtok kiépítésében is, és egészen haláláig, 1826-ig nagyon jó 

kapcsolatban maradt a családdal372. A szoros ismeretség és a birtokigazgatásban való 

részvétele ellenére visszaemlékezéseiben sem Atzél István (francia) könyvek iránti 

érdeklődéséről, sem könyvtáralapítási szándékáról nem tesz említést. 

A fentieknek egyébként maga Eckhardt is ellentmondott az 1943-as tanulmányában, ahol már 

azt írja, hogy Atzél Péter ezt a könyvtárat farádi Vörös Ferenc aradi polgármestertől vásárolta 
171 

meg, aki nagy könyvrajongó volt! Ennél a névnél azért kell egy kicsit elidőznünk, mert a 

könyvtárban a francia könyvek között kutakodva számos olyat találtunk, amiben a „Vörös de 

Farád" ex libris, vagy más possessori bejegyzés szerepelt. Eckhardt jó úton járt, amikor 

megpróbálta összekapcsolni az egymáshoz egyébként több szálon is kötődő Atzél és farádi 

Vörös család történetét a könyvtár szempontjából, de egy ponton tévedett. Egyetlen aradi 

helytörténeti tanulmány sem ismer farádi Vörös Ferencet, mint aradi polgármestert. Az 

említett farádi Vörös Ignácnak volt egy Pál nevű unokaöccse, aki valóban betöltötte Aradon a 

polgármesteri posztot, de 1872-től, vagyis közvetlenül Atzél Péter után.374 Az Arad megyei 

farádi Vörösök között kutatva, bármennyire is kézenfekvő lenne, nem találtunk egyetlen olyat 

370 Eckhardt: lm. 10. 
371 Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822 évekről. (Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta és kiadta 
Madzsar Imre) Bp., 1927. 
372 Atzél István jóval korábban, már 1815-ben meghalt. 
373 Eckhardt: De Sicambria á Sans Souci. 268. Ehhez képest 1917-ben még azt írta, hogy az Atzél könyvtár 
anyagában van néhány száz, főleg latin kötet farádi Vörös Ferenc könyvtárából! 
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sem, aki könyvtárát eladhatta volna az Atzél családnak375. 

Volt azonban a farádi Vörösöknek egy másik ága, a fej érmegyei ág, amelyik kihalt. Ebből az 

ágból is többen szereztek maguknak nevet, és az Aradon található Vörös könyveket, sőt 

feltételezésünk szerint az egész Csáky-Erdődy gyűjteményt ennek az ágnak az egyik tagja 

vásárolta meg az Atzél család előtt. Két név jön szóba, akik a könyvtárral összefüggésbe 

hozhatók: az egyik farádi Vörös Antalé, (1728-1802), a budai tankerület 1776-ban kinevezett 

első főigazgatójáé, aki maga mellé Atzél Istvánt vette kancellistának.376 Ennek a Vörös 

Antalnak a testvére egy másik Vörös Ignác, Fejér megyei alispán (1770), a hétszemélyes tábla 

bírája (1787).377 Az ő fiát hívták Ferencnek, akiről annyit tudunk, hogy Benyák Bernát József 

tanítványa volt a székesfehérvári gimnáziumban, és később táblabíró lett.378 Benyák ezt a 

posztot 1777-ben vállalta el. II. József nyelvrendelete után, ahol csak lehetett nem hajtotta 

végre a rendeletet, amit azért tehetett meg, mert tankerületi főigazgatója Vörös Antal, mint 

kerületének legjobb igazgatóját támogatta és fedezte379. Vörös Ferenc, Antal unokaöccse, 

Benyák tanítványaként 1783-ban, záróvizsgája alkalmából franciából lefordította és 

átdolgozta Brueys apát könyvét „Okos elméknek mulatozásai" címmel.380 Vörös Ferencnek 

ugyanebben az évben egy latin nyelvű munkája is megjelent.381 1796-ban pedig Fejér megyei 

előfizetője volt Gyöngyösi István „Költeményes maradványainak".382 

Ez a Vörös Ferencről rendelkezésünkre álló néhány információ, egy franciás műveltségű, 

irodalmi érdeklődésű fiatalembert sejtet, ami beleillik feltételezésünkbe, miszerint ő 

vásárolhatta meg a homonnai Csáky-Erdődy könyvtárat. 

Ezt támasztja alá egy érdekes dokumentum, egy eddig ismeretlen könyvjegyzék szintén 18. 

századi francia könyvekkel, ami az aradi könyvtárban került a kezünkbe A Csáky Júlia által 

aláírt kéziratos katalógus mellett, a megyei könyvtár belső használatra készített 

kéziratjegyzékében felkeltette a figyelmünket egy másik, hasonló című kéziratos 

könyvjegyzék, a Cathalogue des ouvrages françois, 1813-as datálással. 

""Márki S.: I.m. 11.718. 
375 Farádi Vörös Ignác például azt írta végrendeletében, hogy az ő nem nagy, de válogatott könyvtára részben a 
török háborúnak esett áldozatul. Farádi Vörös Ignác visszaemlékezései. 185. 
376 / . « . l l . Mindez 1776-1779 között történt. 
3 7 7 I.m. 6. 
378 

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1996, 317. Nagy Iván: Magyarország 
családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Bp., 1987-1988,7. kötet. 267-268. 
379 Kosáry D.: I.m. 437. 
380 Uo. 317. Benyák ezt a munkát azzal tette közzé, hogy „nyelvünket a széptudományokra" alkalmazza, s így 
„külső és már nagy tökéletességre lépett" nemzetek mögött mi se maradjunk el csúfosan. 
381 Vörös [Ferenc] Franciscus: Propositiones, quas spectabili... domino Ignatio Vörös [Ignác]... S. C. et regio-
apost. majestatis consiliario... — d[ono] d[edit] d[edicavit], dum institutionibus philosophicis apud Scholas Pias 
finem imponeret. Pestini 1783. 
382 Dr. Murányi Lajos: „Régi könyvek a Szent István Király Múzeum könyvtárában". Fejér megyei könyvtáros 
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Ezt a kék papírba kötött füzetet egy kéz írta, és megszakítás nélküli, táblázatos formájú, 

rendkívül precíz felsorolása 3651 francia könyvnek. De sem a katalógus készítőjének, sem a 

gyűjtemény tulajdonosának neve nem szerepel rajta sehol. Mivel a kéziratjegyzékben 

feltüntetett dátum szintén nem található a katalógusban, ezért gyanítjuk, hogy ezt utólag, az 

aradi könyvtáros állapíthatta meg, a benne felsorolt könyvek megjelenésének utolsó időpontja 

alapján. A táblázat francia nyelvű felosztása a következő: 

Le nom de l'auteur et le traité de l'ouvrage (a mű szerzője és címe), la construction du livre 

(formátum), quantités de tomes (kötetszám), le lieu et l'année de rimprimerie (nyomtatás 

helye és ideje), lettre de l'étui (a tok betűjele), l'escabeau de l'étui (a tok polca?), numero du 

livre (a könyv száma). 

Első látszatra a könyvek felsorolása - ami megszakítás nélkül, egy időben készülhetett, 

ugyanazzal a tollal és tintával - semmiféle rendszert nem követ: sem ábécérendben, sem 

időrendben, sem semmiféle tematikai rendszer szerint nem rendezett. Ha azonban 

alaposabban szemügyre vesszük az egész katalógust, feltűnik, hogy a könyvek méretük, 

vagyis formátumuk szerint vannak, rendszerint csökkenő sorrendben felsorolva. A 

legnagyobb, a 2-od rét formátumútól egészen a 16-odig, de mindig újrakezdődően, ahányszor 

a tok betűjele és a hozzátartozó polc száma változik. Vagyis a könyvek felsorolása egy 

könyvtári elhelyezés szerinti rendszert követ. Arra még nem sikerült rájönnünk, hogy az 

egyes polcokra miszerint válogatták szét a müveket, de a „tokok" betűjelzése nem az ábécé 

elején kezdődik, hanem az I betűvel, és az utolsó könyveknél, az U-val fejeződik be. Ez 

véleményünk szerint arra utal, hogy a francia könyvek egy nagyobb könyvtár állományának 

csak az egyik, de nem csekély részét képezték, és az A-tól l-ig tartó betűjelzés alatt lehettek a 

többi, más nyelven íródott könyvek. 

A katalógus igazi jelentősége azonban a francia könyvek jellegében rejlik: az évszámokat 

tekintetbe véve a legkorábbi munka 1605-ből származik, a legkésőbbi 1816-ból. E két 

időhatár között a művek kilencven százaléka a 18. századból, és azon belül a legtöbb annak is 

a második feléből való. Már első ránézésre is feltűnik, hogy a gyűjtőköre kísértetiesen 

emlékeztet az Erdődy Júlia féle gyűjtemény anyagára. Jóllehet teljesen más sorrendet használ 

a két könyvjegyzék, a művek szúrópróbaszerű összehasonlítása félreérthetetlenül beigazolta 

feltevésünket, miszerint ebben a későbbi keletkezésű „Vörös" katalógusban benne foglaltatik 

az Erdődy Júlia által gyűjtött könyvek (nagy része). Ennek maradéktalan bizonyításához 

1998/1. 
383 Candidamentor, ou le voyageur grec, histoire contenant des Evenemens singuliers. 1605 à Athènes. Jeanne 
de France nouvelle historique par M. la comtesse Genlis. 1816 à Paris. 
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azonban szükséges a két jegyzék számítógépes feldolgozása után lehetővé váló teljes 

összevetésük: így azt is könnyen ki lehet majd szűrni, hogy mik voltak azok a könyvek, 

amiket a csáky-Erdődy gyűjtemény feltételezett új tulajdonosa (Vörös Ferenc) más úton 

szerzett be. Ennek a második francia katalógusnak az ismeretében ugyanis arra is fény derült, 

hogy miképpen beszélhetett Eckhardt Sándor 3800, sőt egy helyen 4800 különböző műről, 

amikor rálelt a Csáky-Erdődy gyűjteményre az aradi közművelődési palota raktárában?384 

Hogy darabra 5160 francia könyve volt Erdődy Júliának, azt a katalógus végén található saját 

összesítéséből tudjuk. De Eckhardt bizonyára nem számolta össze, hogy az egyes szakokban 

felsorolt könyvek valójában hány különböző művet takarnak: saját számításunk szerint 

ugyanis „nem több", mint 2330 mű, ami 1321-el kevesebb, mint a „Vörös" katalógus 

állománya. Eszerint tehát szó sincs 3800 műről a Csáky-Erdődy gyűjteményben, viszont az 

aradi könyvraktár polcain található összes francia könyv hozzávetőleges mennyiségét 

Eckhardt jól határozta meg. 

Számos kérdést kell még tisztázni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan, mikor, és hol 

zajlott le a homonnai francia könyvgyűjtemény eladása és megvásárlása. Ugyan nincs 

megdönthetetlen bizonyítékunk arra, hogy a második számú francia katalógus Vörös Ferenc 

gyűjtő könyveinek jegyzéke, aki összeírta, vagy összeíratta a Csáky-Erdődy gyűjteményt és 

saját francia könyveit, néhány további összefüggést azért még sikerült feltárnunk a könyvek 

kézbe vétele során is. A Csákyak semmilyen megkülönböztető jelzést nem használtak 

könyveikben, kivéve azt a néhányat, amelyikben Csáky István neve szerepel. Feltűnt azonban, 

hogy jó pár olyan könyv gerincén, ami biztosan Erdődy Júliáé volt, javarészt lekopva, de egy-

egy kötet esetében még olvashatóan, található egy utólag ráragasztott címke szám és 

betűjelzéssel. Csak miután felfedeztük és megfejtettük a „Vörös" katalógus rendszerét jöttünk 

rá, hogy egybevetve ezt a jelölést a katalógus tok és polc jelöléseivel a könyvek azonosító 

jelét találtuk meg. Ez egyben újabb bizonyítéka a két katalógus közötti átfedés általunk 

felvetett magyarázatának. Minden egyes esetben, ahol sikerült kiolvasni a jelzést, ennek 

alapján a „Vörös" katalógusban is megtaláltuk a művet . Arra is rájöttünk, hogy aki a 

„Vörös" katalógust készítette, minden egyes könyvet kezébe vette és úgy írta be a jegyzékbe. 

Számos olyan könyv van ugyanis az Erdődy féle jegyzékben, amelyiknek az adatai hiányosak, 

a méretük pedig teljesen rendszertelenül van feltüntetve, miközben ugyanaz a könyv a 

„Vörös"-ben már pontosan, a hiányzó adatokkal kiegészítve szerepel. 

384 Eckhardt S.: Az aradi közművelődési palota. 10., De Sicambria à Sans Souci, 265. 
385 Vie privée du maréchal Richelieu. Paris 1791címü mü jelölése: N. 9. 825. Vagyis a jegyzékben a 825. 
sorszámú könyv, amely az N-el jelölt könyvek 9-es polcán található. 
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De találtunk azokból a könyvekből is, amiket Vörös saját maga vásárolt: néhányban Vörös 

Ferenc ex libris-e „FR: VÖRÖS De FARAD BIBLIOTH: felirattal386, a többiben más 

possessori bejegyzések vannak. Ezek természetesen nem a Csákyaknak tulajdonítható 

könyvekben fordulnak elő, hanem a saját maga vásárolta művekben. Boyer d'Argens Lettres 

juives című 1777-es kiadású könyvében az ex libris-en kívül a belső borító bal felső sarkában 

még a következő fekete tintás beírás olvasható: 790 P. S. F 15 - vol 8.387 A vásárlás évének, 

a könyv árának, és a kötetek számának Ez a precíz jelölése több helyen is megtalálható. Ahol 

nincs ex libris, ott a beírás végén a Vörös nevet találjuk. Ilyen a Sylvain Maréchal Lettres 

originales de Mirabeau, écrites du Donjon de Vincenne című 1792-es könyve, ahol ugyanez a 

típusú possessori bejegyzés áll: 797 PS f. 22- vol 4 Vörös388. 

Vörösnek nemcsak néhány francia könyvét lehet így azonosítani, hanem több latin nyelvűt is. 

Ezekről most azért szeretnénk néhány szót ejteni, mert a bennük lévő possessori bejegyzések 

egy-két esetben még gazdagabb információkkal szolgálnak, mint a francia könyvekéi. 

Vörös Ferenc latin könyveit az aradi könyvtár egyik új kiadványában, a régi gyűjtemény 

strasbourgi kiadású könyveiből készült kiállítási katalógusában fedeztük fel389. Az egyik 

érdekesség a M. Fabii Quinctiliani De Instructione oratoria libri duodecim innumeris locis 

emendad ex recensione Ulrichi obrechti című, 1698-ban megjelent könyv bejegyzése: Az Ex 

Librisen kívül, a belső borítón „Anno 1794. Ex Bibliot. Nittrayana f8. vol 2.Vörös" felirat 

áll390. Ugyanez áll a Sanctio pragmatica germanorum című Christoph Guillaume de Kochtól 

származó 1789-es könyvben is, sőt még a vásárlás éve is megegyezik391. A megfejtést illetően 

csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, hogy talán ezeket is egy könyvtári hagyatékból 

vásárolta. Alaposságára jellemzően az is előfordul, hogy a kereskedő nevét is feltünteti, akinél 

a könyvet vette: Aristophanis Comoediae ex optimis exemplaribus emendatae studio Rich. 

Franc. Phil. Brünck, Argentoratensis. „Anno 1799 Pestini a Kilián f.20...Editio óptima 

Vörös."392 

Végül megemlítenénk egy olyan könyvet, ami a Vörös Ferenccel kapcsolatos eddigi jó 

néhány feltevésünket beigazolta: a starsbourgi kiállítási katalógusban szerepel egy Bellum 

Germanicum, hoc est: Ludovici ab Avila et Zuniga... című 1620-ban megjelent mű, amelyik 

386 Például: Adresse à sa majesté l'empereur au nom des Liégeois. Sedan, 1792. Molière: Oeuvres, Berlin, 1789 
387 Boyer d'Argens: Lettres juives. Nouvelle édition 1777. 8 kötet. A mű megtalálható a Vörös katalógusban több 
példányban is, mert Erdödy Júliának is megvolt. 

88 A nem kevés pénzért, öt évvel a megjelenése után vásárolt könyv szintén megtalálható a „Vörös" 
katalógusban az 1214-es sorszámon. 
389 Tiparituri de Strasbourg in colectia depatrimoniu a Bibliotecii „A.D. Xenopol" Arad. Arad, 2003. 
390 Uo. 59. 
391 Uo. 93. 
392 Uo.70. 
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Vörös Ferenc ex librise mellett Benyák Bernát autográf beírását is tartalmazza az alábbi 

szöveggel: „P. Bernardi Benyak a M.D. Comparatus 1772 3 januar"393. 

A Csáky-Erdődy gyűjtemény könyveinek, valamint a Vörös Ferenc ex librisével ellátott 

műveknek sikeres azonosítása az ismeretlen eredetű francia könyvkatalógusban, kiegészülve a 

Benyákkal kapcsolatos felfedezéssel, mind abba az irányba mutatnak, hogy egy és ugyanazon 

személyről, azaz a Benyák tanítvány Vörös Ferencről, és az ő tekintélyes könyvtárának 

francia katalógusáról van szó. 

Ennek a tekintélyes könyvtárnak csupán a francia katalógus alapján összesített állománya 

7700 darab könyv! Ehhez a mennyiséghez nem tudjuk mekkora latin és egyéb nyelven íródott 

könyvanyag társult még, de feltételezésünk szerint ezt vette meg Atzél Péter apja, és evvel 

teremtette meg a 10-15 ezer kötetre tartott családi könyvtárának törzsanyagát. Arról sincs 

egyelőre információnk, hogy ez a vétel mikor történt, de a Vörös katalógus legkésőbb 

megjelent és bejegyzett könyvéből kiindulva 1816-nál nem előbb394. Az Atzélok és a farádi 

Vörösök közötti, régi időkre visszanyúló családi kapcsolatok elégséges magyarázatot 

szolgáltatnak ahhoz, miképpen kerülhetett a Csáky-Erdődy gyűjteményt is magába foglaló 

Vörös könyvtár áz Atzélokhoz Arad megyébe. 

Mint Eckhardt Sándor megállapítja az Atzélok kezében ez a sok száz könyv egyszerre holt 

anyaggá vált, hiszen alig néhány francia könyvvel gyarapították a gyűjteményt.395 Ellentétben 

a Csáky-Erdődy gyűjtemény feltételezett korábbi tulajdonosával, Vörös Ferenccel, aki pontos 

és szakszerű jegyzékbe foglalta a megvásárolt könyveket, az Atzélok mint láttuk nem viselték 

eléggé gondját ezeknek a régiségeknek. Ezt nemcsak György Aladár jelentése támasztja alá, 

hanem az is, hogy jóllehet utolsó gazdái voltak a gyűjteménynek, az ő könyvtáruk 

rendszeréről, a 10-15 ezerre tartott állomány jellegéről semmiféle összeírás vagy jegyzék nem 

maradt fenn. Az a rendezetlen anyag, amit a Kölcsey Egyesület vásárolt meg a 19-20. század 

fordulóján, szerencsére magába rejtette egykori rendjének kulcsát és kialakulásának fázisait 

is. 

Végül megállapíthatjuk, hogy bár Aradról térben és időben visszafelé haladva közelebb 

jutottunk a homonnai kastélyhoz és a benne őrzött Csáky-Erdődy könyvtár 1808 utáni 

sorsának alakulásához, azt továbbra sem lehet tudni, hogy Erdődy Júlia hol és mikor adta át 

könyvtárát vásárlójának. Ennek tisztázása azért is ütközik akadályokba, mert ő maga már 

1803-ban elhagyta Homonnát, miközben 1807/1808 táján, nem sokkal halála előtt saját maga 

393 Uo. 47. A Benyáktól származó beírást lefotózva, illusztrációként is beletették a kötetbe. 
394 Egyelőre azt sem tudtuk kideríteni, hogy Vörös Ferenc mikor halt meg. 
395 Ezt arra alapozza, hogy az Erdődy Júlia féle katalógus 1808 körüli lezárása és 1824 között megjelent 
könyvből mindössze tizet talált.. Vö: Eckhardt: Az aradi közművelődési palota, 24. 
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zárta le a francia könyvek gyűjteményét. Hogy ez Homonnán történt-e, nos ma már ebben 

sem vagyunk biztosak. 

2.4. A gyűjtemény sajátosságai a katalógus tükrében 

Az alábbiakban a Csáky-Erdődy gyűjtemény francia nyelvű, kéziratos katalógusát szeretnénk 

bemutatni, és felépítésének, valamint a könyvállomány jellegének elemzésével a gyűjtőkre 

vonatkozóan következtetéseket levonni. 

Mindenekelőtt azonban tisztáznunk kell, hogy mi az, amire a jelen disszertáció keretei között 

nem vállalkozunk. Ezt azért kell megtennünk, mert a kutatás legutolsó szakaszában, az 

anyaggyűjtés lezárását követően sikerült csupán az Aradon lévő katalógus teljes anyagához 

hozzájutnunk. Következésképpen a 2330, fele részben ismeretlen műből álló gyűjtemény 

anyagának feldolgozása nem tart még ott, hogy erről a 18. századi francia könyvállományról 

teljes körű bemutatást, az egyes művek tartalmi ismeretét is magában foglaló elemzést 

adhassunk. Dolgozatunknak ez a fejezete arra vállalkozik, hogy ennek a páratlan gazdagságú 

gyűjteménynek most már birtokunkban lévő jegyzéke alapján rögzítse első benyomásainkat, 

és felvesse azokat a témákat, amelyeket az állomány későbbi vizsgálata során szeretnénk 

elmélyíteni. 

Ha végső célunkként a könyvek befogadásának tanulmányozását tekintjük, vagyis a 

tulajdonos(ok) olvasási szokásait és olvasmányélményeit kívánjuk meghatározni, akkor ennek 

a sokféle módszert és szempontot magába foglaló vizsgálatnak egyik fontos forrásaként 

jelenik meg a könyvtár katalógusa, amelyik annak gyűjtőköréről, felépítéséről és 

összetételéről a legközvetlenebb bizonyítékokat szolgáltatja. Az alábbiakban reméljük azt is 

sikerül bebizonyítanunk, hogy a Csáky-Erdődy gyűjtemény katalógusa (nem kis mértékben 

azért is, mert a benne foglalt könyveket kézbe lehet venni) jellegének és kialakulásának 

sajátosságaiból következően a recepció kérdésére nézve egy sokkal gazdagabb forrásnak 

tekinthető, mint csupán a gyűjtemény könyveinek rendszerezett jegyzéke. 

A teljes borjúbőrbe kötött, folio méretű katalógus címe egyedül a könyv gerincén, egy 

rózsaszín címkén olvasható, mégpedig a könyvkötő rossz franciaságával rányomtatva: 

Catalogue des livres franqoise et italiens.396 A cím egy nyelvileg specifikált 

könyvgyűjtemény jegyzékére utal, ami már önmagában figyelemkeltő. A francia könyvek 

396 A katalógus címe és a benne található könyvek címleírásai esetében hasonlóan járunk el: azt az írásmódot 
követjük, amelyet a kézírásos bejegyzésekben találtunk. ( A könyvekkel való azonosítás jelenleg még nem 
megoldott, ez a módszer tartalmazza pillanatnyilag a legkevesebb hibalehetőséget.) Évszámot csak akkor írunk, 
ha az szerepel a mü címe mellett. 
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megbecsültségét és jelentőségét egy magyar főúri gyűjtő otthonában kevés dolog fejezhetné ki 

jobban, mint ez a díszes kötésű és meglehetősen vaskos önálló katalógus, amelyben egy 5160 

darabból álló könyvgyűjtemény leírását találjuk. 

Bizonyára a katalógus első lapján is szerepelt a cím, de legnagyobb sajnálatunkra ezt az oldalt 

ollóval gondosan kivágták. így a könyvet kinyitva rögtön az ötlik a szemünkbe, hogy egy 

szakkatalógussal és nem betűrendes felosztással van dolgunk. Ezt a csonkítást leszámítva a 

kézirat meglepően jó állapotban, eredeti terjedelmében tanulmányozható. 

A kilenc részre osztott könyvjegyzék egyes szakjai úgy különülnek el egymástól, hogy 

mindegyikhez még bőven hagytak üres oldalakat. A kilenc szak francia megnevezése, a 

katalógus szerkezetének sorrendjében a következő: 1. Histoire 2. Philosophie 3. Poésie 4. 

Poesia in lingua Italiana 5. Dictionnaire et Voyages 6. Lettres 7. Fables, Contes et Histoires 8. 

Romans 9. Mélanges historiques, philosophiques, critiques et amusans. 

Ennél a már első ránézésre is sajátosnak mondható szakrendszernél mindenképpen meg kell 

állnunk egy kicsit. Mindössze három olyan szakot tudunk közülük felsorolni, a történelmet, a 

filozófiát és a költészetet (ebbe értsük bele az olaszt is), amelyik többé-kevésbé beleillett a 18. 

századi magánkönyvtárak hagyományos tematikus felosztásába. Az egyes tematikus 

csoportok fenti átalakítása mutatja, hogy ezeknek a 18. századi könyveknek az esetében a 

korábban kialakult és követett szakrendszer túlságosan szűknek és elavultnak bizonyult. 

Egyik hagyományos felosztásba sem fértek bele, annál is inkább, mivel a szakmegnevezések 

többsége lényegében az irodalomnak nevezhető főosztály speciálisan 18. századi, az új francia 

irodalmi műfajok szerint meghatározott alcsoportjait tükrözi. Mai szemmel nézve az egész 

szakrendszer, de egyenként maguk a szakok is azt a műfaji keveredést és útkeresést mutatják, 

ami annyira jellemező volt a 18. század francia irodalmára. Látni fogjuk, hogy a művek 

alapján egyik szak megnevezése sem pontos, nincs mögötte egy pontosan definiálható 

fogalom, amelyik érthetővé tenné, melyik könyv, milyen alapon került az adott osztályba. Ez 

természetesen nem a gyűjtő hozzá nem értéséből ered sőt, sokkal inkább arra enged 

következtetni, hogy megpróbált az új irodalmi irányzatoknak, műfajoknak megfelelően 

kialakítani egy rendszert, ami valószínűleg a maga idejében elfogadható és világos volt. 

Már maga a szakrendszer is jelzi tehát a Csáky-Erdődy gyűjtemény alapvetően szépirodalmi 

orientációját. Hiszen a felsorolt kilenc szakból az is látszik, hogy mik azok az osztályok, amik 

hiányoznak, ha a már említett klasszikus szakrendszerből indulunk ki. Ez annál is inkább 

érdekes, mert Magyarországon az a Michael Denis nevű könyvtáros, a modern könyvtártan 

megalapítója hatott erősen főuraink, mint Széchényi Ferenc, Batthyány Ignác, Apponyi Antal 
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könyvtárának rendszerére, aki a Teréziánum tanáraként feltehetően Csáky Istvánt is oktatta397. 

Denis szakmai, bibliográfiai és könyvészeti előadásokat tartott a negyedévesek számára. 

Szakrendszerét az 1774-ben megjelent Einleitung in die Bücherkunde című művében fejtette 

ki, amiben hét fő csoportra osztotta a tudományokat398. Széchényi Ferenc könyvtárosa, és a 

szintén Denis rendszerét követő Ráday Gedeon sem vette át egy az egyben ezt a rendszert, de 

módosítva alkalmazta. Viszont a Csáky Istvánhoz is kötődő homonnai francia gyűjtemény 

semmiben sem hasonlít ehhez a felosztáshoz. Ezt magyarázhatjuk avval, hogy a könyvtár ma 

ismert gyűjteménye elsősorban Erdődy Júlia saját könyveit tartalmazza és az ő érdeklődését 

tükrözi. Másrészt, az is nyilvánvaló, hogy erre a homogén, elsősorban irodalmi könyvanyagra 

nehezen alkalmazható az említett kategóriarendszer. Ebben a gyűjteményben a 

legszembeötlőbb a hittudomány, a természettudomány és a jogtudomány osztályába sorolható 

munkák teljes hiánya. Ez azonban véleményünk szerint nem zárja ki azt, hogy a gyűjtőknek 

ilyen tárgyú könyvei nem is voltak. Sőt egyre inkább erősödik bennünk a gyanú, hogy létezett 

egy másik könyvtár, vagy a könyvtárnak egy másik állománya, amelyikbe Csáky István 

mentalitásából és érdeklődéséből kiindulva a fenti szakokhoz sorolható könyvek voltak meg. 

A feltételezéseken továbblépve még egy fontos észrevételt tennénk a katalógus rendszerének 

sajátosságát illetően: a nyolc különböző kategóriából négy a szépirodalmon belüli prózai 

műfajokat vagy tematikai csoportokat választja szét és ez újszerű, mondhatni modern 

szemléletet tükröz, különös tekintettel a regény külön csoportot képező megjelenésére. 

Mindent összevéve úgy fogalmazhatnánk, hogy a könyvtörténészek által leírt 18. századi új 

olvasási szokásokat, az olvasói érdeklődés új irányait mintegy esszenciálisán tükrözi az 

elsősorban Erdődy Júlia könyveit listázó katalógus. Ez alatt azt értjük, hogy köztudomásúan a 

18. század utolsó harmadára az olvasói elit körében egész Európában megváltozott a 

szakterületek rangsora. A legnagyobb visszaesést a teológia és a vallásos irodalom mutatta, de 

csökkent a jogtudomány, az antikvitás története, a görög és római szerzők iránti érdeklődés 

is399. Ugyanakkor a szépirodalom előretörése a regény népszerűségének köszönhetően 

mindent elsöprő volt. A „regény szomj "-ként vagy „regényőrület"-ként emlegetett jelenséget a 

maga teljességében tanulmányozhatjuk a Csáky-Erdődy gyűjtemény alapján400. A regényeken 

és más prózai műfajokon kívül a történelem és a filozófia tárgyába sorolható könyvek vannak 

képviselve a legnagyobb számban, ami szintén tökéletes leképezése az új olvasási 

397 Csapodi Cs. - Tóth A. - Vértesy M.: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987, 138. 
398 Isteni tudomány, jogtudomány, bölcsészet, orvostan, matematika, történelem, filológia 
399 Roger Chartier: Lectures et lecteurs dans la Francé d'Ancien Régime. Paris, 1987,175. 
Reinhard Wittmann: „Az olvasás forradalma a 18. század végén?" In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati 
világban. Bp., 2000, 338. 
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tendenciáknak. Ez a gyűjtemény az új, „korszerű" francia olvasmányok gyűjteménye, és már 

csak ezért sem tartalmazhatott a hagyományos szakterületekhez sorolható könyveket. 

Az egyes szakok részletesebb bemutatása előtt felhívnánk a figyelmet a katalógus 

keletkezéséről árulkodó jegyekre. Mind a kilenc egymástól elkülönülő részen nyomon 

követhető a beírások időrendben négy, a kézírás alapján három különböző szakaszra bontható 

folytatása. Az időrendi szakaszok az utolsót leszámítva egybeesnek a kézírás 

megváltozásával, vagyis a katalógust egymás után három különböző ember írta, akik összesen 

négy különböző alkalommal ültek neki a felhalmozódott könyvek katalogizálásának. Az 

utolsó két időszak esetében nemcsak a beírt könyvek megjelenési éve szerint lehet jól 

érzékelni a határt, hanem feltűnik, hogy bár mindkettőt ugyanaz a kéz írta, mégis másként. 

A katalógus készítői, a leltározott könyvek megjelenési dátuma alapján, először 1790-ben, 

másodszor 1792-ben, harmadszor 1805-ben és negyedszer 1807-ben bővítették a leltárt. Egyik 

kézírás sem hasonlít, sem Erdődy Júlia, sem Csáky István írására. Feltételezéseink vannak, 

hogy kik készíthették az első két korszak beírásait, de ehhez még további vizsgálódások 

szükségesek. A katalógus szakaszos keletkezése több személy tollából megerősíti, hogy a 

Csákyaknak nem volt könyvtárosa. A könyvek bibliográfiai leírásában egy meghatározott 

sémát követtek ugyan, de nem mindig tartották be. Az első korszakban, tehát az 1790-ig 

megjelent művek beírásakor jól látszik, hogy bár elég egyforma az íráskép, mégsem egy 

alkalommal készült el vele az illető, ami nem is csoda, hiszen ez több mint ezer könyv leírását 

jelentette401. A táblázatszerűén megszerkesztett oldalakon lényegében három oszlopot 

találunk. Az elsőben a könyvek sorszáma, a másodikban a bibliográfiai leírás, a harmadikban 

a kötetek száma szerepel. Azaz sem a szerző, sem a megjelenési hely és év, sem a méret nincs 

külön rubrikában, hanem folyamatosan a cím folytatásaképpen (amennyiben ismerték az 

adatokat). Minden lap tetején feltüntették a szak nevét, és átvezették a sorszámot valamint a 

kötetek mennyiségét. Az összes bejegyzést figyelembe véve a katalógus lényegébén négy 

nyelvűnek tekinthető: a szakrend és a bibliográfiai leírás franciául illetve olaszul, a könyvek 

mennyiségi összesítése latinul, Erdődy Júlia megjegyzései pedig németül szerepelnek. A 

katalógus készítői bizonyára tudtak valamennyire franciául, de precizitásuk ellenére vétettek 

néhány hibát, amiből az derül ki, hogy francia tudásuk nem volt kifogástalan.402 A 

javításokból ítélve Erdődy Júlia szerette a pontosságot a helyesírásban is, és ez azt is elárulja, 

400 R. Wittmann: Lm. 337-341. 
401 Erre abból következtettünk, hogy minden szaknál jól elkülönül egy olyan sorozat, amikor csak a könyv címét 
és a kötetszámot írták be, és a szokásos formától eltérően semmi más bibliográfiai adat nem szerepel. 
402 Például a La religion considérée comme unique base de bonheur című könyv leírásában Erdődy Júlia 
kézírásával a „de" szócska „du"-re lett javítva. A République universelle ou l'humanité ailé sous l'empire de la 
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hogy az egész katalógust végig böngészte, mielőtt szakonként aláírta volna. Vastagon fogó 

tollát, kissé reszketeg írását nem lehet máséval összetéveszteni. Szöveges bejegyzései közül 

az első a történelem szak, első kihúzott könyvénél olvasható: „ez a könyv itt van, tévedésből 

lett kihúzva". A helyesírási hibák javításán és a kihúzásokon kívül előfordult, hogy 

kiegészítette a könyv leírását.403 A jegyzék legvégén, a könyvek mennyiségének összesítése 

után, pedig a záradék már említett szövege olvasható, miszerint a kihúzott köteteket ha 

megtalálja, akkor saját maga eljuttatja a vevő úrnak. Aláírás: Juliana Csáky gebohrene 

Erdődy. 

Meglepetéssel szolgált, hogy az első leltárkészítés, még akkor is, ha az adott időszakon belül a 

munkát több fázisban végezték el, 1790 táján történt404. A teljesen egységes íráskép ezt 

igazolja, ami a könyvek gyűjtésének kezdetéhez képest majd húsz éves eltérést mutat. 

Eszerint viszont egy tudatosan számon tartott, leírt gyűjtemény gondolata csak jóval később 

vetődött fel a beszerzések és köttetések első nagy időszakához képest. Egy másik 

megközelítésben arra is gondolhatunk, hogy a francia könyvek önálló gyűjteménybe 

rendezésének ötlete alakult ki később, és ezért indult el „megkésve" a rendszerezésük. 

1790-ig tehát nem tudunk a gyarapodás üteméről, mértékéről számot adni, csak azt 

jelenthetjük ki, hogy ebben az első időszakban írták be a legtöbb könyvet, szakonként 

átlagosan az összes mű kétharmadát405. 

Mielőtt azonban a gyarapodás későbbi ütemét vizsgálnánk, az egyes szakok jelentősége 

szerinti eltéréseket szeretnénk érzékeltetni a művek mennyisége alapján. A legtöbb tétel a 

„Romans" kategóriájában szerepel. Az összes, azaz 2330 műből 567-et soroltak ide! Ezt 

követi a „Mélanges" kategória 383 könyvvel, utána az „Histoire" 340 tétel, „Poésie" 303 + 8 

„Poesia in Lingua Italiana", „Lettres" 288, „Fables" 191, „Philosophie" 178 és „Dictionnaires 

et Voyages" 91 tétellel. Ezek az arányok, még ha az egyes szakok között átfedés is van 

félrevezető megnevezésük miatt, mégis sokat elárulnak a gyűjtemény jellegéről406. 

A gyarapodás mértéke természetesen nem minden szaknál volt azonos, de arányaiban az 

mégis érzékelhető - és ez is fontos információja a katalógusnak - , hogy hogyan változott a 

raison-ban pedig az „ailé" „aliée"-ra. 
403 A Code politique de la France ou collection des décrets de l'Assemblée című műhöz odaírta például: „avec 
supplément" 
404 Eckhardt ugyanezeket a korszakhatárokat olvasta ki a kézírás alapján. Vö: Az aradi közművelődési palota. 24. 
403 252 mű a történelem szakban, 178 a filozófiában, 244 a költészetben, mind az összes 9 mű az olasz 
költészetben, 58 a lexikon és utazás szakban, 218 a levelezésekben, 176 a mesék, 421 a regény, és 286 a 
mélanges szakban. 
406 Gondolunk itt a „Lettres" szak vegyes rendszerére, ahol a fiktív levelezések keverednek valós személyek 
levelezésével, vagy az „Histoire"-ral kapcsolatban felmerülő hasonló problémára, nem beszélve a „Mélanges" 
kategória valóban vegyes rendszeréről. 
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beszerzések üteme és a különböző olvasmányok iránti érdeklődés.407 

Egy-két éwel a katalógus elindítása után, 1792-ben folytatták legközelebb a leltári 

adatfelvételt. Ebből látszik, hogy a katalógus készítése nem napi feladat volt, vagyis a 

könyvtár állományát ilyen módon nem tartották szükségesnek rendszeresen számba venni. 

Mivel ez a legrövidebb időszak két beírás között, ezen mérhető le legjobban, hogy átlagban 

milyen ütemű volt a könyvek felhalmozása: összesen körülbelül száz új művet tudtunk 

összeszámolni. Közülük sorrendben legtöbb a regények, a levelezések, a történelem és a 

filozófia, végül a költészet szakban szerepel. Mindössze három a „Dictionnaires et Voyages", 

kettő a „Fables" csoportjában. Ezután megint több mint tíz évig nem történt semmi, mert 

csupán 1806 táján folytatódik a munka, de már új kézírással.408 Kétszázra tehető az ekkor 

bejegyzett művek száma, de az eltelt időt figyelembe véve ez inkább kis mennyiségnek 

mondható. A korábbi időszakokkal összevetve meglehetősen lanyhult a könyvek vásárlásának 

üteme. Ez pedig egybevág a beszerzésekkel kapcsolatos kutatásaink már ismertetett 

eredményeivel. Az egyes területek közötti megoszlás lényegében ugyanolyan, mint korábban, 

azzal a különbséggel, hogy a regények száma még kiugróbb, harmadik helyre a költészet jött 

fel, míg utolsó helyen a filozófia szerepel. Ezek a változások a gyűjtő érdeklődése mellett az 

általános hangsúlyeltolódásokra is visszavezethetők. A franciául megjelenő filozófiai művek 

számának visszaesése érthető, hiszen a 19. század fordulójára a felvilágosodás filozófusainak 

két nagy generációja is kihalt már, és a filozófia vesztett népszerűségéből. Ezzel szemben a 

történelem szak azért tartotta magát, mert a francia forradalomhoz kapcsolódó megannyi 

politikai művet is ide sorolták. 

Utoljára 1807-ben vagy 1808-ban az egész gyűjtemény eladását megelőzően beszerzett, 

mintegy hatvan könyvet írták be. Ez a mindössze egy - másfél év alatt felhalmozott 

mennyiség nem is olyan kevés. Az érdeklődés irányában sem történt változás, viszont fele-

fele arányban találjuk meg az egészen új és a lényegesen régebbi kiadású munkákat. Az 

újdonságok iránti fokozott érdeklődéssel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy bár a francia 

könyvek gyűjtésének teljes 50 éves időszakát jellemzi, mégis mutat némi csökkenést az utolsó 

években409. Ennek magyarázatát elég könnyű kitalálni emberi tapasztalataink alapján, azaz 

nem másban, mint a gyűjtő idős korára megváltozott érdeklődésében keresendő. 

Az alábbiakban az egyes szakok ismertetése következik. 

407 Az olasz költészet 8 tételét például mind az első időszakban írták be. 
408 Megjegyeznénk, hogy ezalatt az időszak alatt, vagyis 1803-ban hagyta el Erdödy Júlia a könyvtár feltételezett 
otthonául szolgáló Homonnát. 
409 Az 50 évet az első 1759-es, Csáky Istvántól származó könyvbejegyzéstől számítjuk a katalógus alapján 
kiszámítható utolsó megjelent könyvekig, 1807-ig. 
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Histoire 

A 340 tételből álló, 894 kötetet kitevő szakcsoport alá besorolt művek legfőbb közös 

jellemzője, hogy nagyrészük címében benne van az „histoire" szó. Az histoire -történelem -

történeti műfaj fogalmát, a kor felfogásának megfelelően elég szélesen értelmezték. Néhány 

esetben azonban semmi más szempont nem vezethette a könyvek szétválogatását végző 

személyt, mint a címben található támpont: ezért találkozunk ebben a szakban az Histoire 

générale de la marine 1744-es kiadásával, vagy Buffon Histoire naturelle générale et 

particulière (1769) 14 kötetes természettudományos munkájával, és rögtön utána Frères 

Parfaict Histoire du théâtre français (1735) 15 kötetével. Leszámítva a felsoroltakat és az 

Histoire littéraire des Troubadours (1774) valamint az Histoire des Chevaliers Hospitaliers 

de Saint Jean de Jerusalem (1742) történeti műfajjal határos köteteit, az első kb. harminc tétel 

alapján már az a benyomásunk támad, hogy egy laza tematikai rend szerint követik egymást a 

művek. Ezeket a tematikai csoportokat nagyjából végig nyomon lehet követni az első 

időszakban beírt könyveknél. A világtörténelemmel foglalkozó munkák, mint Lambert 

Histoire générale, civile... de tous les peuples du monde című műve (1750) vagy Constant 

Dorville Histoire des différens peuples du monde című kötete (1770), illetve Voltaire 

filozofikus világtörténete az Essai sur les Moeurs (1780) után, az ókori Egyiptom (Histoire 

ancienne des Egyptiens Rollintől), az antik Görögország (Histoire de la Grèce), a Római 

birodalom történetével kapcsolatos néhány cím következik. Ez utóbbinál már feltűnik az 

egész szakra jellemző tendencia, a komoly tudományos művek keveredése a régi korokat is 

érintő botránykrónikák új, népszerű műfajával410. Az egész katalógusban alig találunk 

teológiai illetve egyháztörténeti könyvet. Itt, a szak elején kettő is szerepel: az Histoire sacrée 

suivant le texte de l'Ecriture-X Brianville-től (1763) és az Histoire du vieux et du nouveau 

Testaments-X Royaumont-tól (1764)411. 

A szakok felépítéséből gyanítjuk, hogy az elejére a legelőször vásárolt könyveket tették. Az a 

néhány mű ugyanis, amit bizonyíthatóan Csáky István vett magának, mindig a különböző 

szakok első tételei között szerepelnek, így például a fenti Lambert féle Histoire générale is. 

Ebből arra következtetünk, hogy még jó néhány könyv, főleg az első időszakból, az ő 

választása volt, különösen a történelem szakrendjében. így valószínűleg hozzá köthetők a 

felsorolt vallásos témájú művek is. 

410 Lásd: Les impératrices Romaines, ou histoire de la vie et des intrigues secrettes des femmes et des XIII 
Césars par Mr. De Serviez, 1758. 
411 Valamint egy könyv a jezsuita rend történetéről: Histoire générale de la naissance et des progrès de la 
Compagnie de Jesus. 1761. 
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Tematikusan az egyes országok történetével kapcsolatos művek következnek: Svédország, 

Dánia, Oroszország, Svájc, Németország, Ausztria, Magyarország. Az összes felsorolt 

országhoz az újabban megjelent, francia szerzőtől származó művek tartoznak. A mi 

számunkra különösen érdekesek, hogy Ausztriáról milyen könyveket vettek meg: Essai sur 

l'Histoire de la maison d'Autriche (1778), Histoire de François Eugène Prince de Savoye 

(1739), Mémoires et Négotiations Secrettes de F.B. Comte de Harrach Ambassadeur (1720), 

Mémoires de la Reine de Hongrie ou les evenemens ... arrivés...après la mort de l'Empereur 

Charles VII. (1745). A magyar vonatkozásúak közül, az elsőről az Histoire des Révolutions de 

Hongrie (1737) már szóltunk Csáky István könyvei kapcsán. Ezt követik sorrendben Sacytól 

az Histoire général d'Hongrie depuis la première invasion des Huns (1778), Histoire de la 

Moldavie et de la Valachie (1777) Carra-tól, Testament poltique et moral du Prince Rákóczy 

(1751) és végül a Mémoires historique du Comte Bethlen Miklós... (1736). 

Az országonkénti tematika szerint Spanyolország, Portugália, India majd hat tételen keresztül 

Itália (Nápoly, Firenze, Korzika) régi és újkori története következik. Ide tartozik például 

Tomasi La vie de Cesar Borgia című müve is (1756). A jól követhető kis, tematikus 

csoportokat időnként megszakítja valami egészen más, mint például Sabathier de Castres 

Abrégé historique de la vie de Marie-Thérèse-e, hogy utána folytatódjék a sorozat mégpedig 

Anglia és az angol uralkodók történetével412. Az angol-francia viszonyt taglaló művek 

vezetik be a Franciaország történetének tárgykörébe sorolható könyvek hosszú sorát. Először 

az uralkodók története (Charles VIII, Louis XI, Henri III, Henri IV, Louis XIV, Louis XV), 

azután memoárok (Richelieu, Sully, Duc de Rohan, Comte de Brienne, Roger de Rabutin), 

majd egymást követően az olyan könyvek, mint Voltaire Siècle de Louis XIV (1774) és Siècle 

de Louis XV-e (1772), valamint a Moufle d'Angerville-nek tulajdonított, botrányt kavaró 

röpirat a Vie privée de Louis XV (1781). Megtaláljuk még Ange Goudartól a Les Fastes de 

Louis XV, de ses ministres, maîtresses, généraux et autres notables (1782), illetve Nóugaret 

Anecdottes du règne de Louis XVI című, nem kevésbé pikáns művét is 1778-ból. Ez is jól 

illusztrálja Robert Darnton híres tételét a magas röptű és alantas irodalom, a filozófusok és a 

libellisták egymás mellett éléséről, egyenrangúságáról az olvasók szemszögéből nézve.413 Ez 

a tendencia az Erdődy gyűjteményben különösen a történelmi tárgykörbe sorolt műveknél 

figyelhető meg. 

A francia történelem tematikailag a híres francia uralkodónők414 (La reine Marguerite, 

412 Köztük például Hume Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules Cesar-}& (1745). 
413 Robert Darnton: „Dans la France prérévolutionnaire : des philosophes des Lumières aux «Rousseau des 
ruisseaux»" In: Bohème littéraire et révolution. Éd. du Seuil, Paris, 1983, 7-41. 
414 Mémoires historiques, critiques... des Reines et des Régentes de France, 1776, 194. 
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Catherine de Médicis, Marié Leczynska) majd a híres-hírhedt kegyencnők, egyéb nagy 

nőfigurák memoárjaival, róluk szóló anekdotagyűjteményekkel, levelekkel, botránykrónikák 

sorozatával folytatódik (pl. Mme Henriette d'Angleterre, Melle de Monpensier, Jeanne d'Arc, 

Melle de Beaumont, Mme de Maintenon, Mme la Marquise de Pompadour, Mme la Comtesse 

du Barry). Ez a sorozat azt is érzékelteti, hogy ebben a szakcsoportban nem csak tematikailag 

találunk rendező elvet, hanem kronológiailag is többé-kevésbé sorba tették a könyveket. Az 

utolsóként említett Mme du Barryról szóló két könyv, az Anecdotes sur Madame la Comtesse 

du Barry (1776) és a Précis historique de la vie de Mme du Barry (1764) közül az Anecdotes 

Franciaországban a második legnépszerűbb könyvnek számított.415 

Körülbelül eddig, azaz a 140.-ik tételig tart a művek belső logikát követő jegyzéke. Ezután 

már csak elszórtan lehet felfedezni valamilyen összefüggést az egymás után következő címek 

között. Ugyanakkor feltűnik, hogy egyre inkább a frissen megjelenő könyvek kerülnek 

fölénybe. Eddig ugyanis a könyvek megjelenési idejük szempontjából széles skálán 

mozogtak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy miután gyűjtőink beszereztek minden számukra 

fontos vagy érdekes művet, ami a 18. század első évtizedeitől az 1770-es évekig terjedően 

megjelent, áttértek az aktuális olvasmányokra és a frissen megjelenő kiadványokra. Ez 

magyarázza azt is, hogy egyre inkább a megjelenés éve az egyetlen közös a felsorolt 

könyvekben. Elérkezve tehát a gyűjtők jelenéhez, jól nyomon követhetők az elsősorban 

Európát érintő aktuális politikai események, mert ezekkel kapcsolatosan, ha nem is mindent, 

de sok mindent beszereztek. 

Előfordul, hogy egy szerző több műve is egy csokorban szerepel, mint például Raynal abbé 

három könyve416, majd nem sokkal alább műveinek gyűjteményes kiadása 1784-ből. Ez arra 

enged következtetni, hogy akkor éppen Raynal munkássága különösen felkeltette a gyűjtő(k) 

érdeklődését. Az 1787-ben megjelent könyvek sorozata például így fest: Vie de Turgot, Essai 

historique et politique sur le gouvernement de Hollandé, Frédéric le Grand, La vie de 

Voltaire, Description historique, chemique et médical des Eaux et Bains d'Europe (sic!), Vie 

de ceux que la fortune a combié de ses faveurs. Ezek a könyvek jól illusztrálják a történelem 

szakcsoport műfaji és tematikai heterogenitását, de egyben érzékeltetik az újdonságra éhes 

olvasói attitűdöt, és az aktualitása miatt érdekes könyvek népszerűvé válását. 

A kereszténységgel, az egyházzal kapcsolatos történeti tárgyú művek nagyon ritkán 

bukkannak fel, akkor is inkább olyanok, mint az Histoire de l'abolition de l'ordre des 

415 Robert Darnton: The Corpus of clandestine Littérature in France 1769-1789. New York, 1995. 
416 Histoire du parlement d'Angleterre (1751), Histoire de Stadhoudérat depuis son origine (1750), Révolution 
de l'Amérique (1781) 
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Templiers (1779), vagy az Histoire des inquisitions (1769), ahová Erdődy Júlia utólag 

beszúrta , hogy „manuel". Szélsőséges példát is találunk, az aligha történeti műfajúnak 

mondható La Papesse Jeanne című 1777-ben megjelent antiklerikális és szabados verset 

Charles Bordes-tól. Érdekes azonban, hogy a két következő művet viszont kihúzták, vagyis 

nem találták a leltár ellenőrzésekor: Histoire des Dieux ou histoire poetique par Melle Julien 

(1785) és Histoire du Ciel ou l'on recherche l'origine de l'idolâtrie (1771). 

Egy csokorban találjuk a magyar reformer nemesség körében népszerű II. Frigyesre 

vonatkozó műveket, ami a Sans Souci kertet megépítő Csáky házaspár szempontjából érthető, 

hogy elég szép számú gyűjtemény417. 

Hogy elérkeztünk a francia forradalomhoz, az a témával kapcsolatos első könyvcímből derül 

ki: Histoire de France pendant trois mois ou relation exacte impartiale (1789), ezt követi a 

Remarques historiques sur la Bastille et sa démolition (1789). 

A forradalomról szóló és a forradalom idején megjelent gazdag és sokszínű politikai 

irodalomból számos munka megtalálható Erdődy Júlia gyűjteményében. Korábbi nézetünket 

módosítva és Eckhardttal vitatkozva azt látjuk bizonyítottnak, hogy nem ő, hanem vevője, 

Vörös Ferenc gyűjthette a nagy mennyiségű forradalmi röpiratot, mert ezek viszonylag kis 

számban szerepelnek a katalógusban. Egyébként is a forradalom eseményeinek irodalma 

sokkal szerényebben képviselteti magát ebben az állományban, mint például az Orczy 

könyvtárban. Néhány vonást kiemelve felhívjuk például a figyelmet Mably műveinek gazdag 

sorozatára, akit Raynal mellett a forradalom másik nagy példaképének, „előkészítőjének" 

tartottak.418 A monarchia ellenes irodalomból megtaláljuk a Bastille-al kapcsolatos könyveket, 

mint Linguet Mémoires sur la Bastille-éX (1789), és a La Bastille dévoilée, ou recueil des 

pièces authentiques-oX, az Histoire d'une détention de trente ans dans les prisons d'Etat-X 

(1787), a Le Despotisme dévoilé-X (1790). A „Vie privée"-k, vagyis a botránykrónikák mellett 

megjelennek az első összefoglalások a forradalmi eseményekről, mint a Confédération 

nationale ou récit exact... de tout ce qui s'est passé à Paris le 14 juillet 1790. A jakobinus 

köztársaság idejéből Barruel Mémoires pour servir à l'histoire des jacobins-jét (1792) és a 

Collections des meilleurs ouvrages qui ont été publié pour la défense du Roi Louis XVI-X 

(1793) lehet csak kiemelni. A monarchia értékelésével, hanyatlásával, foglakozó könyvek is 

417 Mirabeau: De la Monarchie prussienne sous Frédéric le Grand. Atlas de la Monarchie prussienne. Comte 
Herzberg: Mémoires historiques sur la dernière année de la vie de Frédéric II. roi de Prusse. Vie de Frédéric II. 
Roi de Prusse. Mirabeau: Mémoires secrets de la cour de Berlin. Mémoires par le Roi de prusse Frédéric le 
Grand. 
418 Gabriel Bonnot de Mably: De la manière d'écrire l'histoire. Observations sur les Romains. Parallèle des 
Romains et des François par rapport au gouvernement. Le droit public de l'Europe: Des principes des 
négotiations pour servir d'introduction au Droit public. De l'étude de l'histoire. 
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előfordulnak. 

Jóval több az 1801 után megjelent mű. Köztük jónéhány foglakozik Napóleonnal és 

működésével. Ilyen az Histoire de Bonaparte (1803), a Code Civil (1804) a Le Sacre et le 

couronnement de l'empereur Napoleon (1805), La vie et les triomphes du général Bonaparte 

(1799). 

A leltár végéhez közeledve továbbra is túlsúlyban varrnak a frissen megjelent művek, de fel-

fel bukkan egy-két régi kiadású kötet, így az utolsó tétel például egy 1764-es mű, a Pieces 

relatives aux lettres, mémoires et negotiations particuliers du chevalier d'Eon. 

Franciaország 18. századi történetét, különösen a második felét tekintve szépen nyomon 

követhetnénk az Erdődy gyűjtemény alapján. Az érdeklődés töretlen maradt az aktuális 

események iránt, de az utolsó időkben a régebben kedvelt témák, főként az uralkodók, mint 

(XVI Lajos, II. Frigyes) vagy hírességek (Mme de Maintenon, Voltaire) magánéletét taglaló 

művek fordulnak elő újra. 

Összegezve az „Histoire" szakban található gazdag anyagról kialakult benyomásunkat, azt 

mondhatjuk, hogy itt a saját koruk, főként az európai nagyhatalom Franciaország politikai és 

közéleti eseményeinek naprakész ismerete vezérelte a gyűjtőket a művek kiválasztásában. 

Ehhez viszont mindenképpen hozzátartozott az elsősorban Európát, másodsorban az egész 

világot érintő újabb kori történelmi folyamatok és változások alapos ismerete is. 

Philosophie 

A 178 tételt és 429 kötetet számláló filozófia szakcsoport kisebb, de homogénebb része a 

gyűjteménynek. Szinte minden felvilágosodáskori filozófiai irányzat és szerző megtalálható 

benne, ezért az anyag ismertetése is egyszerűbb feladat. Műfaji átfedésre, keveredésre is 

kevesebb példát találunk. 

A szakcsoport felépítése hasonló jellegzetességeket mutat, mint a történelemé. Az első 

beírásnál találjuk a legrégibb könyveket, de azok sem korábbiak az 1720-as éveknél. Itt is 

feltételezzük, hogy akár Csáky István is lehetett ezek beszerzője. A nagy filozófus 

„generáció" 1778-1785 közötti halálát követő újra kiadások és összkiadások után, a 

következő generáció műveivel találkozunk ugyan, de már lényegesen szerényebb 

mennyiségben. Az érdeklődés a szakterület iránt is egyre csökkenő tendenciát mutat, és hogy 

nem volt valamire való francia filozófus a század fordulóján, azt mi sem bizonyítja jobban, 

mint a visszatérés Platónhoz, Ciceróhoz és Szókratészhez. E három antik filozófus franciára 
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fordított műveivel zárul a szakcsoport.419 

Szimbolikusnak is tekinthető, hogy az első tétel Voltaire összes művének első kiadása 1757-

ből 17 kötetben. A második és harmadik helyen is ő áll: a Nouveaux mélanges 

philosophiques, historiques et critiques (1765) és a Questions sur l'Encyclopédie (1771). 

Ezután Rousseau következik, hogy szimbolikusan a rangsor is folytatódjék: összes művének 

1769-es kiadása, egy Mélanges 1781-ből, Supplément a műveihez, a Les Confessions suivi 

des Rêveries (1782), majd az Emile (1780). Mind Voltaire-nek, mind Rousseau-nak több 

műve is megtalálható még elszórtan a katalógus későbbi részeiben420. 

Csak felsorolásszerűen említenénk Diderot, Hume, Fontenelle, St. Real, Montaigne, 

Montesquieu, Frédéric II, Schaftesbury, Bonnet, Locke, Levesque de Pouilly, Condillac, 

Maupertuis, Boyer d'Argens, Abbé de la Roche, és Mably nevét, akiknek gyűjteményes 

kötete, vagy legismertebb műveiknek kiadásai fordulnak elő. 

A legszembetűnőbb a materialista filozófusok műveinek arányaiban messze kimagasló 

jelenléte, és általában az antiklerikális iratok meglepő sokasága. A sor d'Holbach Le 

Christianisme dévoilé-jával indul (1777), majd vallásellenes értekezéseinek és szatíráinak 

sora következik: a Système de la nature (1777), a Le militaire philosophe (1768) és a Traité 

des trois imposteurs (Mil). Egy csomóban vele Helvétius, La Mettrie, Fréret összes műve, 

amit közvetlenül az Enciklopédia 'Ateizmus' szócikkének 1764-es különkiadása követ. Ebben 

a sorozatban találjuk Voltaire Evangile du jour-)át is (1769), és olyan beszédes című műveket, 

mint a Tableau naturel des rapports qui existe entre dieu, l'homme et l'univers (1782) vagy a 

La nature en contraste avec la religion (1773) Delisle de Sales De la philosophie de la 

nature-jétöl kezdve „Theophrastus Redivivus" Faussetés des Miracles-)án át a De 

l'imposture sacerdotale ou recueil des pièces sur le clergé című műig mindenféle szigorúan 

tiltott mű megtalálható. A materialista filozófia köré csoportosítható, vegyes műfajú 

kiadványokból összeállítható ez alapján egy olyan lista, amelyiknek túlnyomó többségét a 

francia felvilágosodás irodalma iránt érdeklődő magyar arisztokraták körében általában 

megtalálunk. Az Orczy könyvtárban magunk is találkoztunk velük, de erről Eckhardt Sándor 

A francia forradalom eszméi Magyarországon című könyvében is bőséges információkkal 

szolgál421. 

Ennél a szaknál az aktuális eseményekhez, nevezetesen a forradalomhoz kötődő 

419 De la République et du gouvernement de Cicerón (1798). La République de Platon ou du juste et de l'injuste 
(1787). Les entretiens mémorables de Socrate traduit par Levesque (1786). 
420 Voltaire valláskritikai vitairatai közül van, ami két példányban is (L'Examen important de Milord 
Bolingbroke, La Bible enfin expliquée ) 
421 Bp.; 2001, 90-99. 
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olvasmányokról kevésbé, inkább átvitt értelemben beszélhetünk. Ennek ellenére találunk 

olyan könyvet is, ami konkrétan kapcsolódik a forradalomhoz: De la religion á l'Assemblée 

Nationale. Discours philosophique et politique (1790) vagy itt szerepel Necker Du pouvoir 

executif dans les grands états című politikai elmélkedése is (1792), nem beszélve a 

forradalom egyik legfőbb ideológusának tekintett Sieyes Oeuvres-)érö\. Ebben a szakban van 

az Examen de la declaration des droits de l'homme et du citoyen (1790) is. Kronológiailag az 

utolsó művek Alexis de Ségur Les femmes, leur condition et leur influence dans l 'ordre social 

(1803), a Code civil (1804), ami vagy kétszer volt meg, vagy két helyre is beírták, és Meister 

Etudes sur l'homme dans le monde-ja (1805). 

A filozófiai tárgyú művek azonban ennél jóval nagyobb számban képviseltetik magukat a 

gyűjteményben, mert számos összkiadás és egyéb filozófia könyv is került a „Mélanges" 

szakcsoportba. A számunkra sokszor nehezen követhető, de annál érdekesebb megfontolások, 

hogy mit hova soroljanak be, nem teszik egyelőre lehetővé, hogy a mai felfogásunk szerinti 

képét megalkothassuk az egyes területek, témakörök képviseletének. Ebből a gyűjtők által 

filozófiaiként definiált anyagból azt a következtetés vonhatjuk le magunknak, hogy a 

forradalom idején szerepet vállaló filozófusok művei már nem nagyon érdekelték a 

gyűjtő(ke)t (Destutt de Tracy, Laromiguiére, Cabanis, Garat). Ahogy a történelmi tárgyú 

könyveknél is megállapítottuk, a század fordulójára fokozatosan lanyhult az aktuális és 

radikális eszmék iránti vonzódás. 

Dictionnaires et Voyages 

Ez a címében is meglepő szakcsoport a legkisebb, 90 tételből áll. A könyvek címében 

szereplő „Dictionnaire" szó alapján kiválasztható könyvek száma csekély. A szak nagyobbik 

hányada a „Voyages", vagyis útleírás és földrajzi témájú könyvek gyűjteménye. Itt is 

érvényesül a művek cím alapján történő szétválogatásának tendenciája, amiből arra is 

következtethetünk, hogy a katalógus készítője, és/vagy annak irányítója a könyveket kézbe 

véve nem mindig tudta, hogy az pontosan miről is szól. Jó példa erre Swifit Voyage de 

Gulliver en divers pays (1727) című műve, vagy a Voyage de Figaro en Espagne. Fikció és 

valóság, irodalom és tudományos értekezés elkülönülésének és megkülönböztetésének 

problémáját ez az egyszerű jelenség is tükrözi. Hasonlóképpen keveredik a valós és a 

képzeletbeli utazás is: Prévost Histoire générale des voyages 76 kötete mellett ugyanúgy 

megtaláljuk a Voyages imaginaires 36 kötetét is. Ezek az elképesztő kötetszámok, ami jól 

látszik a szak 359 darabot kitevő összállományából is, az útleírás műfajának nagy 
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népszerűségét mutatja. Utazás helyett útleírásokat, sőt útikönyveket olvastak az emberek. Ez 

utóbbiból egy szép sorozat található a Csáky-Erdődy gyűjteményben: Description historique 

de la ville de Paris (1765) tíz kötetben, egy másik Description de la ville de Paris (1752) 

négy kötetben, Versailles immortalisé par les merveilles parlantes des bâtimens, jardins. Les 

délices de France ou description des provinces (1728). Les délices de la Hollande ou 

description des provinces du pays (1728). Nouvelle description des châteaux, Paris, 

Versailles, Marly (1713), és végűi a Mémoires de Paris et de ses environs (1749). 

A többi úti irodalomból felsorolásszerűen az úticélok szerint megemlítenénk Robert Lade 

afrikai, ázsiai és amerikai utazásait (1744), a többféle itáliai és svájci, valamint angliai 

utazásokat, Cook kapitány több könyvét (Voyage au Pôle austral et autour du monde, 

Troisième voyage de Cook ou voyage à l'Océan Pacifique, Troisième voyage de Cook ou 

journal d'une expédition). Az időrendben későbbiek közül azokat említenénk, amelyek az 

érdeklődés szélesebb spektrumára és tényszerű ismeretekre engednek következtetni: Voyages 

à la Louisiane et sur le continent 1794-98 (1802) , Second voyage à la Lousiane (1803) 

Recueil des cartes géographiques (1789), Voyages dans les déserts du Sahara (1792). 

Végül néhány érdekesség, a szentimentalizmus térnyerésének bemutatására: Gallet-tól a 

Voyage moral, sentimental de Paris (1801) és a Voyage pittoresque et sentimental (1806). 

Röviden bemutatva a nem túl nagyszámú lexikongyűjteményt, elsőként azt kell jeleznünk, 

hogy ellentétben Eckhardt állításával, nem a Csáky-Erdődy gyűjteményből került Aradra az 

Encyclopédie 1780-as berne-i kiadása, hanem az is valószínűleg Vörös Ferenc tulajdona volt. 

A sorrendben első könyv jelképesen is első fontos „Dictionnaire"-je a felvilágosodásnak: 

Bayle Dictionnaire historique et critique-jának 176l-es kiadása. Ezután viszont a 

legkülönfélébb szakterületek lexikonjai következnek: Valmont de Bomare Dictionnaire 

raisonné universel d'hisoire naturelle (1769), Abbé Ladvocat Dictionnaire historique portatif 

(1760), Dictionnaire abrégé de la Fable ou de la mythologie (1758), Dictionnaire portatif des 

beaux-arts: Architecture, sculpture (1759), Dictionnaire philosophique de la Religion (1772), 

Dictionnaire des gens du monde historique et littéraire (1771), Dictionnaire historique 

portatif des femmes célèbres (1769). Megtaláljuk még Rousseau Dictionnaire de Musique-jét 

(1769), de evvel lényegében le is zárul a lexikonok gyűjteménye. 
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Poésie 

A 18. századi francia irodalomban nem a költészet volt a műfaji kísérletezés, az izgalmas 

újítások táptalaja. A Csáky-Erdődy gyűjtemény azonban a műfaj töretlen népszerűségéről 

tanúskodik, bár erősen a prózai szakcsoportok mögött sorakozik fel. Ugyanakkor a szakrend 

tartalmát megvizsgálva az az érzésünk támad, hogy aligha lehetett volna ennél több 

költészettel kapcsolatos művet megvenni, ennél többet fellelni a francia könyvek piacán. Ez 

még akkor is így van, ha a költészet címszó alatt találjuk meg a katalógusból első ránézésre 

legjobban hiányzó színmüveket is. 

Ezt a több, mint 300 tételt számláló állományt csak vázlatosan tudjuk bemutatni, mivel ha 

elmerülnénk a részletekben, akkor voltaképpen a 18. századi francia költészet és színház 

fejlődéstörténetét kellene végig kísérnünk, annyira teljesnek tekinthető az anyag. 

Az időrendi sorrend meghatározza ugyan a szak felépítését, de nem ez a legfontosabb 

szervezőelv. Az első 244 tételt magába foglaló korszak készítője több csoportba rendezte a 

műveket. Az elején a legfeltűnőbb csoportot a szabados, erotikus és olykor pornográf versek 

képezik: Montesquieu Le Temple de Gnide-jének híres, 1770-es illusztrált kiadásával 

kezdődik a sorozat, majd egymás után következik Voltaire-től a La Pucelle d'Orléans (1764), 

De Pezaytől a Nouvelle Zélis au Bain (1768), Imberttől a Jugement de Paris (1772), a Les 

nuits clémentines (1779) és Dorat-tól a les Baisers (1770). A pornográfia körébe tartozó 

munkák közül elsőként Du Laurens abbé Étrennes aux gens d'église ou la chandelle d'Arras 

című antiklerikális és obszcén szerzeményét említjük, majd a Carquois d'Apollon ou le 

Jésuite écrasé (1760) következik, de ide tartozik a Parapilla (1776), Charles Borde több 

kiadást megért kötete, vagy a Les quatre heures de la toilette des dames. A magát gálánsnak 

vagy erotikusnak definiáló kötetek közül néhánynak csupán címét közöljük: Le tableau de la 

volupté (1771), Mes revêries, contenant Erato et l'amour (1771), Anacreon, Sapho, Bion et 

Moschus suivie de la veilléé des fêtes de Vénus (1773), végül a Les oeuvres galantes et 

amoureuses d'Ovide (1771). 

A költészet szekciónak következő egysége az egyes költők műveiből készült gyűjteményes 

kiadások sorozata. Itt olyan szerzőkkel találkozunk, mint Milton, Pope, Young, Rochon de 

Chabane, Regnier, Piron, Chaulieu, Dorat, Scarron, Gresset, Grécourt, Voisenon, St. Foix, 

Palissot, La Harpe, Crébillon, Regnard, Nivelle de la Chaussée. 

Ezután rögtön a drámaírók műveire tér át a leltár Racine és Corneille után Diderot 

színdarabjainak kiadásával (1763). Felsorolásszerűen ismertetve a korban, stílusban 

meglehetősen széles skálán mozgó szerzőket, itt találjuk Gugot, Moissy, Molière, Terentius, 
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Mercier, Quinault, Fagan, Marivaux, Mme Riccoboni, Báron Bilefeld nevét. Ezután legalább 

harminc különböző komédia következik, köztük Voltaire, Marmontel, Voisenon, Mercier, 

Boissy stb. tollából. Itt szerepel Beaumarchais első drámájának első kiadása, az Eugénie 

(1767), és később a Figaro házasságának második (1785-ös) kiadása. Ezek között találjuk a 

már emlegetett, Csáky István bécsi tartózkodása alatt vásárolt szövegkiadásokat is. 

Innentől kezdve megszűnik a felsorolt tételek valamilyen szempontot követő elrendezése, 

ezért a verseskötetek és színdarabok tengeréből mi is csak egy-két érdekességre tudjuk 

felhívni a figyelmet. Ilyen az ifjúsági irodalom egyik első szerzőjének egy bizonyos Arnaud 

Berquinnek jó néhány műve, aki Rousseau hatása alatt állt és meglehetős népszerűségnek 

örvendhetett: L'ami des enfans (1782, 1783), L'ami de l'adolescence avec suite (1786), 

Romances. Kíváncsiak lennénk, kinek vették, ki olvasta ezeket a műveket, hiszen 

megjelenésük időpontjában már nem élt Csáky István és Erdődy Júlia egyetlen gyermeke. 

Mindvégig jellemző tendencia maradt az erotikus, gáláns költészet újonnan megjelenő 

köteteinek beszerzése: a Les petites maisons du Parnasse című munkát kétszer is megvették. 

Felhívnánk a figyelmet a kertművészet szempontjából fontos két könyvre, De Pezay Le jardin 

anglois című költeményére (1788), amelyet a Marly melletti Prunay kastélyról készült 

illusztrációk egészítenek ki, valamint Le Roy de Lozembrune Matinées de Lanschitz című 

kertleíró versére a cseklészi Esterházy kastélyról. 

A forradalom eseményeit megéneklő alkalmi versek, himnuszok közül eggyel sem 

találkoztunk. A forradalmat túlélő, vagy azután színre lépő költők közül az egyik kedvenc 

Delille volt. La Pitié, vagy L 'homme des champs című kötetei több kiadásban illusztrálva is, 

valamint összes müve megtalálható. De felsorolhatnánk még Vadé, Esmenard, Parny, Rosny 

nevét is, ugyanakkor a nagy költő André Chénier nevével, sőt egyetlen művével sem 

találkoztunk! Utoljára pedig a műtörténeti fejlődést követve, a melodráma műfajába tartozó 

színdarabok sora zárja a szakcsoportot. 

Lettres 

A levél vagy levelezés formájában megírt művek gazdag gyűjteményének ismertetése azért 

nehezebb, mint a többié, mert egy narratív szerkezet alapján összeválogatott állomány, 

tartalmilag rendkívül heterogén anyagával találjuk magunkat szemben. Ez lényegében a 

történelem, filozófia és regény szakcsoportból a levélforma miatt kiemelt válogatás. Ha jól 

szemügyre vesszük a prózai műfajok többi csoportját is, akkor megállapíthatjuk, hogy a 

rendezésnek egy sajátos irodalmi megközelítése érvényesült, hiszen a könyvek rendszerezője 
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igyekezett az elbeszélő műfajokat bizonyos formai és tartalmi jegyek alapján szétválogatni, 

ami véleményünk szerint újszerű kezdeményezésnek számít. A regény meghatározását nem 

lehet pusztán formai kritériumokra leegyszerűsíteni, de többé-kevésbé leszűrhető egy, a 

katalógus kiötlőjének felfogását megközelítő definíció, amiről később szólunk majd. A mese 

(fables, contes et histoires) kategóriájában pedig mi egyértelműen a rövidebb terjedelmű és 

meseszerű, tehát nem valószerű elbeszélések gyűjteményét véljük felfedezni. 

De visszakanyarodva a levélre, nehéz ma megérteni, hogyan lehetséges, hogy ebben a 

műfajban 288 tételt találunk. Ez csupán a műfaj 18. századi olvasóinak körében 

megfigyelhető mérhetetlen népszerűségét bizonyítja, ami egyaránt vonatkozott a fiktív és a 

dokumentum jellegű, valóságos levelezésekre. A valóságos levelezés körébe elsősorban az 

irodalmi levelezés tartozik, ezek között persze Voltaire levelei, levelezései voltak a 

legismertebbek422. Rousseau levelezésének későbbi 1803-as kiadása is természetesen 

megtalálható. Itt említenénk meg csak a példa kedvéért Mme de Maintenon, Mme de 

Pompadour, Mme du Bocage levélgyűjteményét. De vannak történeti, dokumentum jellegű 

levelezések is, illetve olyanok, amik levél formában megírt, lényegében az emlékirathoz 

hasonló írások: Lettres ou mémoires historiques sur les troubles populaires de Paris (1789), 

vagy a Correspondance du Marquis et de la Marquise de Favras pendant leur détention 

(1790), illetve a Lettres originales de Mirabeau écrites du donjon de Vincennes pendant les 

années 1777-80 (1792), Lettres sur la Révolution françaises (1793), és a folytatásokban 

megjelent Lettres historiques, critiques politiques sur les événemens qui se sont passés depuis 

1778. Ezek főként az aktuális franciaországi eseményekkel, és a forradalommal foglalkoznak, 

de találunk más témaköröket is423. A best-sellerek között található levelezés formájában írt 

botránykrónikák a L'Espion Anglais ou correspondance secrète, és folytatása Pidansat de 

Mairobert-től (1781), a VEspion turc Ange Goudartól (1742), vagy a L'Espion chinois 

(1766), hogy csak az ismertebbeket idézzük, szép sorjában foglalnak helyet a katalógusban. A 

filozófiai levelek széles palettájáról szintén csak néhányat emelnénk ki: Rousseau Lettres 

écrites de la Montagne (1764), Boyer d'Argens filozófiai elmélkedést és zsurnalizmust 

vegyítő Lettres juives-je (1742), Lettres cabbalistiques-ya (1742), Voltaire-től a Lettres 

chinoises (1766), Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.J. Rousseau, Lettres au très 

honorable Edmund Burke au sujet des réflexions (1791), stb. Még bőven lehetne folytatni a 

sort, de ezek mennyisége elhanyagolható a szakcsoport legjavát kitevő levélregényekhez 

422 Lettres de Voltaire à Monsieur l'Abbé Moussinot, son trésorier publiées par M. l'Abbé D. (1781), Jacob 
Friedrich Bielefeld: Lettres (1767). 
423 Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionaires (1717) vagy az 
egyházkritikai Lettres sur le célibat des prêtres (1789). 
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képest. 

A levélregény műfajának népszerűsége termékenységében is megmutatkozott, de nem az 

egész 18. századra jellemzően, hanem annak második felében, amikorra önálló 

regényformává vált. Az olvasók körében aratott sikerét az magyarázza, hogy ez a forma 

garantálta leginkább a regénytől akkoriban elvárt valószerűséget, és emellett az érzelmekre is 

erőteljesen hatott. Ugyanakkor a levél társasági életben betöltött szerepe óriási volt. A 

levélírás napi feladata folyamatos gyakorlást igényelt, és a modellül szolgáló 

levélgyűjtemények után a levélregények vették át a minta szerepét is424. A levélforma 

predesztinálva volt a szerelem ábrázolására. Az emberi természet és a szenvedély 

nyelvezetének sokféleségét könnyebben tudta kifejezni, mint bármely más forma. A leírt 

élményeket a kor olvasói annyira valóságosként élték meg, hogy elsősorban nem, mint 

irodalmat olvasták. Nem csoda, ha éppen a női olvasók körében váltottak ki olyan nagy hatást, 

és nem csituló lelkesedést a mai szemmel mesterkéltnek, és egymástól alig 

megkülönböztethetőnek tűnő szerelmi levelezések. A műfaj népszerű művelői között sok a 

nő, akik egyébként nagy sikereket is arattak. Nemcsak sokan adták írásra fejüket, hanem egy-

egy nőíró meglehetősen termékenynek is bizonyult. 

Számot adni erről az irodalomról jelen dolgozatunk keretei között nem lehetséges, de bátran 

kijelenthetjük, minden megvolt a gyűjteményben, ami maradandó belőle. Mindazonáltal a 

levélregények között legalább ugyanannyi mű szerepel, ami mára teljesen feledésbe merült. 

Kronológiailag is követhető a levélregény fejlődése a szakcsoport alapján, de kiválóan 

szemléltethető belőle a műfaj 50-es évek körüli, majd 70-es évekbeli aranykora425. 

A könyvek között megtaláljuk Mme de Graffigny Lettres d'une péruvienne című regényét, 

amely az egyik legnagyobb könyvsiker volt Franciaországban az említett időszakban. A műfaj 

fejlődésének állomásaiként számon tartott művek, mint Crébillon fils Lettres de la Marquise 

de M au Comte de i?...című műve nem első kiadásban (1782), de megtalálható. A 

katalógusban, mintegy tematikus csoportként, Rousseau Nouvelle Héloise-át (1770) az 

„Héloi'se és Abélard" levelezés más feldolgozásai előzik meg426. A polifonikus levélregények 

nagy klasszikusai egy helyen vannak: Laclos Liaisons dangereuses-ének első, 1782-es 

kiadása, Dorat-tól a Les sacrifices de l'amour (1772) és a Les malheurs de l'inconstance 

(1772). Constant d'Orville, Imbert, Guillaume Desfontaines manapság kevésbé ismert művei 

424 Itt is találtunk levélminta-gyűjteményt: Les plus belles lettres françaises sur toutes sortes de sujets tirés des 
meilleurs auteurs. (1737) 
425 Laurent Versini: Laclos et la tradition. Paris, 1968,251. 
426Dom Gervaise: Les véritables lettres d'Abeilard et d'Héloise d'un ancien manuscrit latin...(1723) Dorât: Le 
nouvel Abeilard ou lettres de deux amants qui ne se sont jamais vue en Suisse (1779). 
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után egy csomóban találjuk a számtalan női szerzőt, köztük jó néhány angolbol fordítót: Mme 

de Beaumont, Mme Riccoboni, Mme Beauharnais, Mme Beccary, Mme de Malarme, Mme de 

Charrière, Mme Daubenton, Mme Gacon-Dufour. A sor Mme de Genlis és Mme de Staël 

műveivel zárul, és benne a szentimentális műfaj összes variánsa megtalálható. A két nagy 

klasszikus angol minta sem hiányozhat francia fordításában, vagyis Richardson Pamela-ja 

(1771) és a Clarisse Harlowe (1766). A németet anyanyelvi szinten beszélő gyűjtők úgy tűnik 

kíváncsiak voltak Goethe Werther-énék francia fordítására, mert itt ezt is megtaláljuk. 

Elisabeth Blowe, Elizabeth Helme, Richard Cumberland, William Heyley angol szerzők 

művei az 1780-as évek végéről, és a később jelentkező francia szerzők is felvonulnak: 

Nougaret, Lesuire, és természetesen Restif de la Bretonne, akinek több regényét is ide 

sorolták (pl. Le paysan perverti ou les dangers de la ville), és összes levél formájú, a 

nőnevelés kérdéskörébe sorolható művét: a Le Pornographe (1791) a bordélyházak 

szabályozásáról, a Les Gynographes (1777), és a La Mimographe (1770) a színésznők 

életének szabályozásáról. 

Fables, Contes et Histoires 

Cím, rövidség vagy tartalmát tekintve nem valószerű elbeszélés - ezek azok a kritériumok, 

amelyek alapján a fenti szakcsoport műveit meg tudnánk határozni. A mese, mint rövid műfaj, 

szintén a 18. század egyik nagy kedvence. De rövidsége is relatív, ezért találunk számos címet 

itt, amit mi regénynek gondolnánk, mint például La Morliére Angola című libertinus regényét. 

Regény és mese megkülönböztetése szintén nem volt a kor olvasói számára egyértelmű, de ez 

aligha jelentett problémát. A „fable" és a „conte" viszont egyszerűbben, a tanító célzat és a 

szórakoztatás, egység és sokféleség ellentéte alapján különíthető el egymástól. 

A 191 tételt számláló leltárban a műfaj minden válfaját megtaláljuk. A nagy klasszikusokkal 

kezdődő felsorolás, ezúttal is azt a benyomást kelti, hogy tudatos a rendezés, és a gyűjtő a 

teljességre törekedett ebben a műfajban is. Boccaccio meséi (1779) után Mme d'Ussieux 

Decameron franqais-ya (1772), Marguerite de Navarre elbeszélései (1780), majd XII. és XIII. 

századi állatmese-gyűjtemény (1779), La Fontaine Fables-jai (1728, 1771) és Contes-jai 

(1703), Dorat Fables-jai szintén két kötetben (1773, 1774), végül Voltaire Romans et contes-

jai (1778) következnek, ez zárja a klasszikus bevezetőként is felfogható sort. 

Vadé, Swift, Marmontel, Bastide, Mme de Beaumont, Caylus, Perrault erkölcsi és 

„erkölcstelen" meséinek gyűjteményei keverednek, amit egy hosszú sorozat tündérmese 
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követ: ezek között első helyen Mme d'Aulnoy áll, de vannak gáláns tündérmesék is, például a 

Les illustres fées, contes galantes (1749). Szép gyűjteménye van az ezeregyéj és más keleti 

mesegyűjteményeknek, valamint az egy csokorba szedett ún. „contes à rire", és „contes 

amusantes", azaz mulatságos/szórakoztató és főleg pikáns történeteknek is427. Az egész 

szakban se szeri se száma a mese vagy olykor „nouvelle"-ként, azaz elbeszélésként emlegetett 

gyűjteményes köteteknek428. 

A gáláns meseként aposztrofált, de valójában regény formájú libertinus müvek igen nagy 

számban fordulnak elő: Crébillon fils-től az Ah quel conte{\135), a L'Ecumoire ou Tansaïet 

Neardné, histoire japonaise (1779) a Le Sopha (1742), Duclos-tól az Acajon et Zirphile 

(1776), Mme Campan-tól a Le Palais de la Frivolté (1773), La Morlière-tôl az Angola, és 

Diderot-tól a Les Bijoux indiscrets. 

Az elbeszéléskötetnek nevezhető szabados, sőt olykor obszcén művek sem hiányoznak: Abbé 

Dulaurens Le Compère Matthieu-je, az Histoires secrètes des femmes galantes de Vantiquité, 

a Les quarts d^heures divertissants ou bibliothèque galante (1742), az Honny soit qui mal y 

pense ou histoires des filles célèbres du XVIII siècle ( 1766) valamint a Les milles et une folies, 

contes français (1771). 

Nem szóltunk még a műfaj történetének 18. századi újításáról: a filozofikus meséről, 

amelynek megteremtője és legjobb művelője Voltaire volt. Meséinek és regényeinek 

gyűjteményes kiadásról már esett szó, de volt, amit önálló kiadásban is megvettek. Itt találjuk 

a Candide-ot, és a Le taureau blanc-t (1774), valamint a műfaj követőinek egy-egy kötetét: 

Hipparchie, et Cratés Conte Philosophique renouvelé des grecs par un habitant de Potsdam 

(1787), Le palais du silence, conte philosophique (1744). 

A szakcsoport vége felé megszaporodnak az erkölcsös meseként meghatározott könyvek: 

Colette, ou la vertue couronnée par Vamour, conte moral (1775) Mme de Campantól a Les 

veillées du château, ou cours de morale (1784). Mes délassements ou recueil choisi dé contes 

moraux et historiques Mme de Merville-től, a Les Soirées amusantes, ou recueil choisi de 

nouveaux contes moraux (1783), vagy például Mme de Genlis-tól a Nouveaux contes moraux 

et nouvelles historiques (1805). 

Az utolsó két leltárba vett mű pedig hűen érzékelteti az életkorral változó olvasási szokásokat: 

Contes non immoraux Rigaud de Montmeyant-tól (1806), Les matinées du hameau ou contes 

427 Les milles et une heure, conte péruvienne; Apologues et contes orientaux (1784); Nourjahad, histoire 
orientale; Les milles et une nuits. Contes arabes (1745), stb. 
428 Les veillées amusantes, ou recueil des nouvelles historiques d'anecdotes...; Bibliothèque choisie de contes de 
facéties, de bons mots, ou nouvelles folies sentimentales.; Lecture du soir ou nouvelles historiettes en prose 
(1782), stb. 
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d'un grand père à ses petits enfants (1804). 

A „megszelídült" ízlésnek ennél frappánsabb kifejeződését keresve se találnánk a 

gyűjteményen belül! 

Mélanges historiques, philosophiques, critiques et amusans 

Mint a címből is kiderül, ebben a szakban a vegyes műfajú(?), vagy a kor olvasója számára 

nehezen eldönthető műfajú könyveket találjuk igen nagy mennyiségben, 383 tételben. A mai 

szóval „egyéb" névre keresztelhető szakcsoport sokféleségéből következően egyelőre nem 

sikerült rendszereznünk az itt található műveket, annál is inkább, mivel a mi fogalmaink 

szerint többségük besorolható lenne a gyűjtő által felállított többi kategóriába is. Valóban 

történeti, filozófiai, szépirodalmi, politikai műveket találunk itt, mégpedig olyanokat, 

amiknek a többsége a 18. századi francia könyvtermés legprogresszívebb gondolatait 

fogalmazták meg. Nagy részükre a legmegfelelőbb a 18. századi könyvkereskedők által 

használt „livre philosophique"- gyűjtőnév lenne, ami alá lényegében a tiltott müvek korpuszát 

sorolhatjuk. Talán ez az egyik magyarázat arra, hogy miért volt olyan nehéz helyet találni 

számukra a többi szakcsoportban. De éppen ez az, ami olyan izgalmassá teszi az anyagot, 

hiszen a kor emberét foglalkoztató legaktuálisabb problémákat, érzéseket, véleményeket 

kifejező művekkel van dolgunk. 

Az állomány hihetetlen gazdagságára és sokszínűségére való tekintettel itt most csak arra 

vállalkozhatunk, hogy aláhúzzuk néhány, szerintünk fontos mű jelenlétét, megálljunk néhány 

érdekes tematikai egységnél, vagy felhívjuk a figyelmet bizonyos tendenciákra. 

Hogy képet alkothassunk a szak változatos anyagáról elég felsorolnunk az első tíz itt szereplő 

könyv címét: Dorât: Coup d'oeil sur la littérature (1780), Mercier: Tableau de Paris (1782), 

Ange Goudar: L'espion français à Londres (1780), Theophilus Lindsay: Le partagé de la 

Pologne, Ange Goudar: Le procès des trois rois (1781), L'influence du despotisme de 

l'Angleterre sur les deux mondes (ismeretlen szerző), Du Laurens: L'Arretin moderne (1776), 

Mercier: L'an 2440 (1772), Imbert: Rêveries philosophiques de M. Imbert (1778), Marmontel: 

Les Incas (1777). 

A felsorolt művek nemcsak népszerűségüket tekintve álltak első helyen a francia könyvek 

olvasóinak körében, hanem merészségüket tekintve is a korszak könyvtermésének 

leglényegesebb vonásait tükrözik: szabadosság (L 'Espion), obszcenitás (L 'Arrétiri), 

társadalomkritika (Le Tableau, L'an 2440), államellenesség (Le procès). Ugyanakkor 

megtaláljuk ezek között az aktuálpolitikai kérdéseket (L'influence,Le partagé), 
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irodalomkritkát (Coup d'oeil) és a regényt is (utóbbira jó példa Mercier utópikus regénye). 

Először kiemelnénk néhány szerzőt, akiknek neve a leggyakrabban szerepel az állományban, 

a katalógus keletkezésének összes időszakában. Első helyre mindenképpen Voltaire-t kell 

tennünk, akinek a többi szakból hiányzó művét itt javarészben megtaláljuk. Ugyanakkor 

népszerűségét igazolja az is, hogy az ún. Voltaire-ellenes írások és Voltaire mellett 

állástfoglalók is felsorakoznak429. A többi gyakran felbukkanó szerzőben az a közös, hogy 

korban a felvilágosodás íróinak a fiatalabbik generációjához tartoztak. Gondolunk itt 

Mercier-re, Linguet-re, Mirabeau-ra, Chevrier-re, és az egyik legtöbbször előforduló 

Neckerre430. Ezektől a szerzőktől vegyesen, mindenféle írásukat megtaláljuk: Mirabeau-nak 

nemcsak L 'Ami des hommes-jáX, a közgazdasági irodalom egyik fontos munkáját, hanem a 

Des lettres de cachets et des prisons d'états-jáx (1782) a hatalom elnyomó eszközeiről, a 

börtönök rémséges állapotáról, valamint Erotika Bibiion (1783) című pornográf művét is. A 

könnyed szórakoztatás köréből Caylus grófot, Crébillon fils-t, Marquis de Viliette műveit 

említhetnénk, illetve a számtalan Amusements című válogatáskötetet a maguk pikáns, olykor 

frivol történeteivel431. Az egész állomány talán legtekintélyesebb részét a különböző 

szórakoztató műfajú anekdotagyűjtemények teszik ki, amelyek politikai, közéleti, irodalmi 

témákat egyaránt érintenek.432 Itt említenénk meg az irodalmi folyóiratokat és almanachokat 

is433. 

Az igazán botránytkavaró vegyes műfajú írások legjava sem hiányozhat: Például Fougeret de 

Monbron Le cosmopolite ou le citoyen du monde című könyvének 1750-es első kiadása, mely 

izgalmas, emlékiratot, útirajzot, pamfletet, pikáns anekdotát vegyítő munka. Egy másik, nem 

429 Travenol: Voltairiana, ou éloges amphigouriques de Voltaire (1748), Charles-Louis Richard: Voltaire parmi 
les ombres (1776) ,Voltaire de retour des ombres (1776) 
430 Mercier.: Mon Bonnet de nuit (1784), De J. J. Rousseau considéré comme l'un des premiers auteurs de la 
révolution (1791), Le nouveau Paris, Fictions morales (1792) Songes philosophiques (1768); Linguet: Oeuvres 
de Mr. Linguet aussi bien ses mémoires et ses plaidoyers (1774), Annales politiques, civiles... du XVIII. siècle, 
Mélanges de politique et de littérature extraits des Annales de M. Linguet (1787), Mémoires sur la Bastille 
(1783) Collection complette des oeuvres de Linguet contenant son appelle à la postérité, Oeuvres de Mr. Linguet 
aussi bien ses mémoires et ses plaidoyers (1774); Mirabeau: Sur Moses Mendelsohn, sur la réforme politique 
des juifs (1787), Aux bataves sur les Stadhouderat (1788) Facéties du Vicomte Mirabeau à la Côte Rôtie de 
l'imprimerie de Boivin Discours de Mirabeau sur l'éducation nationale (1791), Collection complète des travaux 
de Mirabeau l'ainé; Chevrier: Almanach des gens d'esprit par un homme qui n'est pas sot (1763), Oeuvres 
complètes (1774), Le colporteur; Necker: Compte rendu au roi, Coll. complète de tous les ouvrages pour et 
contre Necker, Sur les bonheurs des sots, Supplément à l'administration des finances de Mr. Necker (1785) De 
l'importance des opinions religieuses, Sur l'administration de Mr. Necker, Dernières vues de politique et de 
Finance (1802) 
431 Amusemens de la campagne, ou nouveau ruses innocentes (1753), Amusemens des eaux d'Aix la Chapelle 
(1756), Amusemens des eaux de Schwalbach des bains de Wiesbade et de Schlangenbad (1738), 
432 Magazin récréatif pour servir de ressource contre l'ennui, Choix d'anecdottes curieuses, Anecdottes grècques 
ou aventures secrettes d'Aridée (1731), Anecdottes historiques singulières et intéressantes du règne de Louis XIV 
(1770), Anecdotes historiques sur les principaux personnages qui jouent un rôle en Angleterre (1784). 
433 Journal littéraire dédié au Roi par une société d'académiciens. (1776), Le Babillard, feuille périodique, 
(1778) Almanach littéraire ou étrennes d'Apollon. 
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kevésbé izgalmas műve, a La Capitale des Gaules, botrányt kavaró durva szókimondással 

jeleníti meg a párizsi élet sötétebbik oldalát, a társadalom legaljára csúszottak 

életkörülményeit. Ilyen a Vie privée ou apologie du duc de Chartres (1784) is a másik 

„alvilági firkász" tollából, Thévenot de Morande-éből, obszcén szatirikus írás a legfelső körök 

viselt dolgairól. Itt említenénk meg a rendre minden szakban felbukkanó antiklerikális 

irodalom termékeit, amik közül talán ebben találjuk a legszélsőségesebb hangvételűeket: a 

szerzetesek, apácák bűneinek, lelki gyötrelmeinek bemutatása, amely a filozófia maszkjában a 

zárdák hírnevét mocskolta be, kedvelt témája a francia irodalomnak: Vie privée des 

ecclésiastiques Jacques Antoine Dulaure-tól (1791), a La chasteté du clergé dévoilé című 

dokumentumgyűjtemény (1790) Darimajou-tól, vagy Du Laurens abbé Compère Matthieu-ye. 

Ebben a sorozatban szerepelnek jezsuitaellenes ellenes írások is.434 

Kiugróan nagy számban fordulnak elő, több sorozatban, de mindig egy csomóban a 

szabadkőműves mozgalommal kapcsolatos könyvek435. Csáky István esetleges 

szabadkőműves kapcsolatainak semmi nyoma nem maradt. Feltételezzük, hogy az általános, a 

szabadkőművesség iránt megnyilvánuló érdeklődésen túlmenően, az erre vonatkozó irodalom 

gazdagsága a grófné, Erdődy Júlia behatóbb érdeklődésére utal. 

Ha eddig hiányoltuk, most aztán bő ízelítőt kapunk a forradalom idején megjelent röp- és 

gúnyiratokból, politikai értekezésekből, dokumentumgyűjteményekből. Ezek száma több 

tucatra tehető. A legtöbbjük 1790-9l-es megjelenésű. Különösen sok foglakozik az 

Alkotmányozó Nemzetgyűlés tevékenységével. Monarchiaellenes és a monarchikus 

államformát támogató írások egyformán megvannak436. 

Feltűnően kevés az 1794/95 és 1799 között megjelentetett írások száma. A jakobinus diktatúra 

alatt megjelent vagy arról szóló kiadványok mintha már kevésbé érdekelték volna a gyűjtőket. 

De éppen a forradalommal kapcsolatos könyvek azok, amiknek állományát számba véve, 

tartalmilag elemezve további következtetésekre juthatnánk a gyűjtő(k) érdeklődését illetően. 

Mint már említettük, korántsem a forradalom minden korszakára és teljes irodalmára kiterjedő 

állománnyal van dolgunk. 

434 Sur la destruction des jesuites en France (1765), Les jesuites mis sur l'echaffaud pour plusieurs crimes 
capitaux, Les jésuites criminels de Leze Majesté dans la théorie et dans la pratique (1760). 
43 Les Francs Maçons écrasés, suite du livre intitulé l'ordre des francs maçons trahis (1762), Recueil des 
discours prononcés en diffèrens époques dans la véritable et très ancienne loge française La Roye. York de 
l'amitié (1787), Essai sur les mystères et le veritable objet de la confrerie des Francs-Maçons (1776), Les secrets 
de l'ordre des Francs-Maçons dévoilés et mis au jours (1745), Le plus secret mystère des hautes grades de la 
Maçonnerie dévoilée ou le vrai rose croix, Manuel Franches Maçonnerie d'adoption à Philadelphie (1783), 
L'étoile flamboyante ou la société des francs-maçons à l'orient chez le Silence, La vrai maçonnerie d'adoption 
suivie de cantiques maçonniques dédiés aux dames par un chevalier de tous les ordres maçonniques (1785). 
436 Triomphe prochain de la royauté et de la monarchie française (1791), illetve a Les crimes des rois de France, 
vagy a Les crimes constitutionnelles de Fance acceptée par l'esclave Louis XVI le 14 septembre 1791. 
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Röviden ezeket a fő témaköröket, műfaji csoportokat tudtuk kiemelni ebből a gazdag 

anyagból. Sokszínűsége miatt leginkább a művek szinte egyenkénti bemutatása lenne a 

leghelyénvalóbb módszer. 

Romans 

Elérkeztünk az egész francia gyűjtemény legterjedelmesebb szakához, amelyik 567 tételével, 

és összesen 990 kötetével egyedülálló a maga nemében. 

Az előző szakok tartalmából láthattuk, hogy mai értelemben vett regényeket ott is találunk 

szép számban. Felvetődik tehát a kérdés, hogy akkor milyen kritériumok alapján válogatták 

ebbe a csoportba ezt a tetemes könyvmennyiséget, mi lehetett az a „közös nevező", ami 

elvezetne minket a szakrendszer kitalálójának és a könyvek rendszerezőjének regényről 

alkotott elképzeléséhez. Nincs könnyű dolgunk, hiszen már a fentiekből is kiderült, minden 

definíció megkérdőjeleződik a műfajok közötti átfedések, keveredések, és az olvasói 

elvárások bonyolult rendszerében. 

Annyi azonban biztos, a gyűjtő maga által elkülönített legnagyobb állománya olyan művek 

összessége, amik mindenek előtt szórakoztatni akartak. A nehezen definiálható műfajnak egy 

olyan korpuszát ismerhetjük itt meg (megengedve a számos kivételt), amelyik egész 

Európában egy új olvasó publikum megteremtéséhez, kialakuláshoz járult nagymértékben 

hozzá, köztük első helyen a női olvasóközönség tömeges megjelenéséhez. Bátran 

kijelenthetjük, hogy az olvasástörténetben „érzékeny" vagy „empatikus" olvasás néven 

emlegetett jelenség táplálékául szolgáló irodalmat minden ízében tanulmányozhatjuk ebben az 

állományban.437 Az olvasás e fajtája „a mindent legyűrő szükség, hogy a nyomtatott oldal 

mögött a való élettel kerüljön kapcsolatba", egy teljesen új, addig ismeretlenül intenzív 

bizalmat teremtett az irodalmi termék és befogadója között. 

Könyvek felsorolásából persze még nem vonhatunk le messze menő következtetéseket azok 

recepciójára. De meggyőződésünk, hogy egy állomány összetétele egy válogatás 

eredményeképpen jön létre, vagyis annak súlypontjai, a belőle kibontható tendenciák, a 

tematikus egységek igenis közelebb visznek a recepció kérdéséhez. Nem véletlenül éppen a 

regények kapcsán tartottuk fontosnak megismételni ezt a nézetünket, mert itt érezzük 

leginkább, hogy kitapintható a gyűjtőnek, mint olvasónak a jelenléte. 

A 18. század regényértelmezésén felülemelkedve, a katalógusban felsorolt művek láttán, 

ennek a legkevésbé korlátok közé szorítható műfajnak magával a 18. századi 
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fejlődéstörténetével is megismerkedhetünk. Jóllehet néhány klasszikusnak számító, nagy 

elődöt, egészen az ókori irodalomig visszamenőleg megtalálunk, ez azonban elenyésző a 18. 

századi regénytermés elsöprő jelenlétéhez képest. A francia és angol regényirodalom 

hullámhegyei és hullámvölgyei egyaránt lemérhetők belőle, többek között a másodrangú 

művek megszaporodásával. Ezek talán még több információval szolgálnak a recepcióról és az 

elvárási horizont változásairól. A másodvonalbeli szerzők akkor esnek egybe az 

olvasóközönség pontos elvárásaival, amikor sikeressé válnak. Amint ez az igény megszűnik, 

attól kezdve tekintjük őket másodrangúnak.438 Ezeknek a szerzőknek és műveiknek a 

megismerésével lényegében eljuthatunk az irodalomhoz való egykori hozzáférésnek, a 

kedvelt műfajoknak, a művek terjesztésének és elismerésnek a problémáihoz. 

Az állomány felvonultatja a francia regénytermés javát, de a könyvek megjelenésének ideje 

elárulja, hogy a gyűjtés a század utolsó harmadában kezdődött, vagyis a század első felének 

nagy klasszikusai nem eredeti, hanem jóval későbbi kiadásokban voltak meg. Ez magyarázza 

azt is, hogy a könyvek sorrendje az első adatfelvételig nem a keletkezésük szerinti kronológiát 

követi. Később egyre inkább a frissen megjelenő könyvek kerülnek túlsúlyba, és a leltár vége 

felé jórészt a legújabb könyvtermésből válogatott regények szerepelnek. 

1792-ig 429 művet vásároltak, vagyis kb. húsz év alatt szerezték be és alapozták meg a 

század regényirodalmát felölelő törzsanyagot. Ha megpróbálunk valami rendet teremteni a 

művek felsorolásának ebben a meglehetős összevisszaságban, kezdhetnénk az ókori elődök új 

francia fordításaival, amiket ráadásul egymás mellé helyezve találunk: Les amours de 

Théagénes et Chariclée (1757), Les amours de Sapho et de Paon (1775) Les amours de 

Daphnis et Chloé (1779). Ezeken a nagy klasszikusokon kívül a regényműfaj 17. századi 

változatai: D'Urfée, La Calprenéde, Melle de Scudéry, Desmarets terjedelmes heroikus 

regényei alig érdekelték már a gyűjtőt, csupán néhány címet találunk, mint például Georges 

de Scudéry Ibrahim ou l'illustre bassa című regényének 1723-as kiadását. Mme de la Fayette 

Princesse de Cléves-je (a kiadás éve ismeretlen), valamint Fénelon Les aventures de 

Télémaque-ja, késői 1753-as kiadásban megvolt, de ezek nélkül egy regénygyűjtő könyvtára 

elképzelhetetlen lett volna. Kronológiailag a 18. század elejének gáláns történeteire, 

kalandjaira specializálódott műfajból Mme Gomez-t emeljük ki, akinek neve már más 

szakokban is felbukkant. Itt három kötettel szerepel, de szintén nem első kiadásban.439 Ebből 

a meglehetősen homogén, a 17. század ízlését és divatját továbbvivő termésből szintén nem 

437 Reinhard Wittmann: I.m. 331. 
438 Marie-Emanuelle Plagnol-Diéval: „ Le cas des minores", Dix-huitième siècle 1998, No.30. 90. 
439 Les journées amusantes (1757), La jeune Alcidiane (1733) Anecdotes persanes. 
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találunk túl nagy mennyiséget. Jelentős viszont az újítók, a nagy klasszikusként számon tartott 

szerzők előfordulása. Kezdhetnénk Le Sage-al, művei egy sorozatban, de új kiadásban voltak 

meg440. Folytathatjuk a francia regény első nagy áttörésének és megújulásának szerzőivel, 

olyanokkal, akik először állították műveik középpontjába a kortárs Franciaország szereplőit és 

miliőjét. A katalógus első időszakában bejegyzett, vagyis 1792-ig beszerzett regények 

korpusza elsősorban azt az olvasói igényt fejezi ki, amelyik a regénytől a jelenkor 

problémáinak, társadalmi jelenségeinek, visszáságainak valósághű bemutatását várja, és 

amelyik újfajta viselkedési jegyek elemzését kínálja: a csábítás, a vágy, a perverzitás és a 

szenvedély viszonyát az erkölcshöz és a kötelességhez. Gondolunk itt elsősorban Prévost-ra 

és Marivaux-ra, valamint Chevalier de Mouhyra, Mercier-re, Marmontelre akik szép számú 

művel képviseltetik magukat441. Emellett feltűnnek a libertinus regény decens és frivolabb 

változatát képviselő szerzők is, mint Crébillon fils, Duclos, Restif de la Bretonne, Nougaret, 

Fromaget, Nerciat, la Morliére, Godard'Aucour442. Legtöbbjük műveivel már találkoztunk, ők 

a többi elbeszélői műfajt felsoroló szakcsoportnak is kedvelt szerzői. A libertinus irodalom 

szélesen értelmezhető köréből, beleértve a pornográf műveket is, számos olyannal 

találkozunk, amelyek a maguk idejében hírhedtté és keresetté váltak, de szerzőjük gyakran 

máig ismeretlen maradt. 

Ennek az irodalomnak közismert darabjaiból álljon itt néhány példa: La belle allemande, ou 

les galenteries de Thérèse (1776) Antoine Bret-től, Mirabeau Ma conversion, ou le libertin de 

qualité (1783), Les confessions d'une courtisane devenue philosophe (1784), Milot-tól az 

École des filles, és az Aventures galantes de quelques enfants de Loyola (1782). Ezeken a 

példákon és fent felsorolt szerzők művein kívül, a mára javarészt elfeledett, egykor tömegével 

keletkezett másodvonalbeli libertinus, pornográf irodalom termékei is igen nagy számban 

fordulnak elő. 

Az egész katalógust megismerve kijelenthetjük, hogy a Csáky-Erdődy gyűjteménynek nem a 

felvilágosodás-kori szélsőségesen pornográf, obszcén, szatirikus stb. művei adják a 

440 Le bachelier de Salamanque ou les mémoires et les aventures de Chérubin de la Ronda (1767), Le diable 
boiteux (1759), Histoire de Gil Blas (1759). 
441 Marivaux: La vie de Marianne (1750), Oeuvres diverses (1765) ; Prévost: Le monde moral ou mémoires pour 
servir à l'histoire du coeur humain (1760), Mémoires et aventures d'un homme de qualité (1751) Mémoires et 
aventures d'une dame de qualité (1751), Mémoires d'une honnête femme, Le doyen de Killerine (1760), Le 
philosphe anglais ou histoire de Cleveland (1744); Chevalier de Mouhy: Les délices du sentiment, La Mouche 
ou les aventures de M. Bigaud (1736), Les dangers des spectacles (1780), La paysanne parvenu (1740). 
442 Crébillon fils : Oeuvres complètes (1779) La nuit et le moment (1781) l e hazard au coin du feu (1763), Les 
amours de Zeokinizul (1764); Godard D'Aucour: Thémidore (1781): Duclos: Histoire de Mme de Luz (1782); 
Nougaret: Suzette et Perrin ou les dangers du libertinage (1777-78), Les sottises et folies parisiennes (1781), 
L'indiscret ou les aventures parisiennes (1779), Fromaget: Le cousin de Mahomet (1770), La promenade de 
Saint Cloud (1738) Nerciat: Felicia ou mes frédaines (1777); Restif de la Bretonne: Le quadragénaire (1777), 
L'école des pères (1776), Le pied de Fanchette, ou l'orpheline française (1769). 
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legjellemzőbb vonását. Habár ennek a könyvtermésnek elég sok darabja megtalálható, ez 

teljesen belesimul egy felvilágosult, mindenre nyitott, új olvasási igényekkel fellépő gyűjtő 

könyvtárába. 

Egy másik ezzel párhuzamosan, sőt még szélesebb körben olvasott irodalom a női irodalom 

volt. Mennyisége a Csáky-Erdődy gyűjteményben a „Lettres" szakcsoport nőirodalmával 

együtt arányaiban a legnagyobb a szépirodalmi korpuszon belül. Nemcsak hihetetlen 

gazdagsága, hanem a mai ismeretlensége miatt is lehetetlen részletesen bemutatni. A 

levélregény műfaján kívül a nőírók másik kedvence az emlékiratba oltott regény volt. Ezeken 

a formai jellegzetességeken túl azonban a többségük a szentimentális regény nagy családjába 

sorolható. A nagy nevek jelenlétéhez a gyűjteményben kétség sem férhet: Mme Riccoboni, 

Mme de Tencin, Mme Le Prince de Beaumont, MMe Villeneuve, Mme d'Épinay, Mme 

Benoist, Mme Bédacier, Mme Robert, Mme Puisieux, Mme Beccary, Mme de Beauharnais, 

Mme Genlis, Mme Malarme, Mme de Souza, stb. 

A többé-kevésbé kronológiailag felsorolt szerzők névsora nem teljes, de a fentiek gyakran 

több művel is szerepelnek. 

Szoros összefüggés van a szintén jelentős számú angolból fordított regények és a női irodalom 

között. Nemcsak azért, mert többen, mint Mme Riccoboni is előszeretettel nyúlt angol 

mintához, vagy fordított maga is angol regényeket, hanem mert maguk az angol írónők is 

egyre gyakrabban bukkanak fel a katalógus utolsó oldalain, vagyis a századfordulón443. 

Eckhardt 250-re teszi az angol fordításirodalom jelenlétét, és bár számítását nem tudjuk 

ellenőrizni, mivel ezeket a műveket nehéz, az amúgy is sokszor pontatlan címleírások alapján 

egytől-egyig számba venni, mégis nagyjából ennyi lehet a számuk. Néhány fontos művet 

kiemelve, megvolt Defoe: Mémoires et aventures de Moll Flanders, Les aventures de 

Robinson Crusoe (1769); Fielding: Amélie, Histoire de Tom Jones (1759), Julien l'Apostat 

(1782); Oeuvres complètes de Laurent Sterne (1803).Ezek mellett egyre nagyobb számban 

jelennek meg az ún. gótikus regények.444 Legismertebb írói között, akik több művel is 

képviseltetik magukat a Csáky-Erdődy gyűjteményben Horace Walpole-t, Ann Radcliffe-ot, 

Clara Reeve-et említenénk.445 Általában megállapíthatjuk, hogy a századfordulóra, 

lényegében tehát az 1790-es évek végére teljesen eluralják a terepet a sokat eláruló című 

443 Mrs. Haywood: L'Etourdie ou histoire de Miss Betsy Tatles (1754), Ophélie , Les confessions d'un anglais . 
Mémoires de Sir Charles Simpson Miss Bemett: Rosa, ou la fille mendiante. (1798) 
444 Le champion de la vertu ou le vieux baron anglais. Histoire gothique., Le revenant de Berezule imité de 
l'anglais (1802) 
445 Horace Walpole: Le chateau d'Otrante..Clara Reeve: Le vieux baron anglais, Anne Radcliffe: La fôrqt ou 
l'abbaye de Saint-Clair (1798), Eleonore de Rosalba ou les confessions des pénitens noirs (1797) Julia, ou les 
souterrains de Mazzoni (1798) 
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kísértethistóriák (Taboureau de Montigny: L'homme sorti du Sépulcre 1803), érzékeny, 

komikus (Les aventures comiques et plaisantes d'Antoine Varnisch) szenvedélyes (Adolphe et 

Zenobie, ou les crimes de la jalousie 1803), mágikus (Mystères sur mystères ou les onzes 

chevaliers), rabló- haramia- és lovagregények ( Lisnarde de Grèce. Roman de Chevalerie, 

Geralvood, ou le voleur et l'enfant trouvé, Pauline de Ferrière ou histoire de 20 jeunes filles 

enlevées ), egyszóval különösen a női olvasók körében hódító divatirányzatok. 

De ne felejtkezzünk meg a francia regény századvégi fejlődéséről, legismertebb művelőiről 

sem: Bernardin de Saint-Pierre (Paul et Virginie 1789), Louvet de Couvray (Six semaine de la 

vie de du Chevalier de Faublas, Une année de la vie de Faublas ), Pigault-Le Brun (Les 

barons de Felschheim 1798, Mon oncle Thomas 1802, Monsieur Botte 1803, La famille 

Luceval, ou mémoires d'une jeune femme 1806) stb., sőt Chateaubriand Atala című regénye 

(olasz kiadásban), Jacques Cazotte-tól az Oeuvres badines et morales hét kötete, Mme de 

Staël műve a Corinne, ou l'Italie (1807) egyformán megtalálható az utolsó tíz év könyvei 

között, ha még oly különböző képviselői voltak is a műfajnak. Jóllehet az utolsó évtizedet 

eluralták a századforduló népszerű szentimentális vagy gótikus regényei, amelyek ismét a 

hosszú, bonyolult kalandokat, a valóságos élettől elrugaszkodó regényes történeteket 

favorizálták, de például Pigault-Le Brun kimagasló jelenléte arra utal, hogy a gyűjtő, élete 

vége felé kedvelte a vidám szórakoztató történeteket is. Pigault-Le Brun regényei ugyan 

megelőlegezik a 19. század társadalmi regényeit, de alapvetően szórakoztató céllal íródtak. 

Ezek a könyvek a fent említett szerzőket leszámítva tehát, mind az egyforma sémára épülő, 

tömegesen előállított szórakoztató irodalom körébe sorolhatók. 

Végezetül még két érdekességre hívnánk fel a figyelmet: egyrészt a két magyar vonatkozású 

könyvre, mégpedig Fekete János Mes Rhapsodies, ou Recueils de différens essais de vers et 

de prose... (1781) című híres kötetére, és a Mémoires de François B. de Trenck cousin de 

Friedrich B. de Trenck-te (1788). Másrészt az angol mellett érthető módon szerényebb 

mennyiségű, de mégis elszórtan fellelhető német fordításirodalomra, mint amilyen Joachim 

Heinrich Campe Le nouveau Robinson (1779), Johann-Heinrich Pestalozzi Léonard et 

Gertrude ou les moeurs villageois(\l%2>), Johann Martin Miller Siegvart (1783), Meisner 

Alcibiade, és Johann Pezzl Faustin ou le siècle philosophique (1784) című művei. 
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3. Gyűjtő és gyűjteménye: kísérlet a könyvek befogadásának feltárására 

Elérkezve a Csáky házaspár hétköznapi életmódjának, könyvgyűjtő és egyéb alkotó 

tevékenységének bemutatását tárgyaló fejezet végére, befejezésül és összegzésül 

megkíséreljük az eddig külön tárgyalt témaköröket a könyvek mentalitásra és életformára 

gyakorolt hatása alapján összekapcsolni. Eljutva tehát a végponthoz, megismerkedve a 

gyűjtők személyével, majd pedig gyűjteményük tartalmával, most arra törekszünk, hogy újra 

elindulva megkeressük azokat a pontokat, ahol véleményünk szerint gyűjtő és 

gyűjteményének, vagyis olvasó és könyveinek kapcsolata direkt vagy indirekt módon 

megragadható. Ezzel az eljárással azonban csak kiegészíteni és pontosítani szándékozzuk a 

már részletesen tárgyalt gyűjteményre vonatkozó felvetéseinket, hiszen minden a 

beszerzésekkel, a könyvtár létrejöttével és történetével, valamint a katalógus tartalmával 

összefüggő kutatási eredményünk indirekt módon számos ismeretet tárt föl a recepcióra 

vonatkozóan is. 

Módszerünk megértéséhez röviden ismertetni szeretnénk azokat a gondolatokat/elméleti 

kérdésfelvetéseket, amelyek mindvégig meghatározták eljárásunk menetét, és most elérkezve 

a kutatás konklúzióihoz, szükségesnek tartjuk felidézni. Munkánk során szem előtt tartottuk 

Henri-Jean Martin gondolatát: „Az olvasás története egyszerre vonzó és kényes területe a 

kutatásnak, mivel egy olyan szokásforma/ gyakorlat történetét próbálja felvázolni, amelyik 

alig hagy maga után közvetlen nyomokat."446. Túl kell jutni a könyvtár állományának 

számbavételén, létrejöttének feltárásán, el kell jutni az olvasás folyamatának, az olvasási 

szokásoknak a problémájához, amit egy kulturális és társadalmi szokásformaként foghatunk 

fel. A könyvek előállításának és birtoklásának statisztikai tanulmányozása csak közvetett 

jelzéseket nyújt az olvasói mentalitás megértéséhez. Egy könyv jelenlétéből még nem 

következtethetünk arra, hogy olvasták is, legfőképp arra nem, hogy hogyan olvasták. 

A szöveget nem lehet a recepciójával azonosítani. A befogadási folyamatok birtokbavételi 

folyamatok is egyben: újraértelmezik és meghaladják azt, amit befogadnak.447 Nem lehet 

azonnali következtetéseket levonni a megvásárolt és olvasott irodalom alapján az olvasók 

véleményéről és attitűdjéről. Az olvasói mentalitást rekonstruálni csak akkor sikerülhet, ha 

megkeressük az olvasó produktív olvasásának nyomait és következményeit, figyelembe véve 

a birtokbavételi folyamatot azon, amit olvasott, az egyszerű bejelölésektől a saját mű 

446 Henri-Jean Martin:,,Pour une histoire comparative du livre .Quelques points de vue." In: Histoires du livres. 
Nouvelles orientations. (Sous la direction de H.-E. Bödeker), Paris, 1995,418. 
447 Hans -Erich Bödeker: „D'une histoire littéraire du lecteur á l'histoire du lecteur." In: Histoires de la lecture. 
Un bilan de recherche. Paris, 1995, 114. 
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kiadásáig.448 Össze kell tehát szedni és rendszerezni minden apró jelet, ami az olvasással 

kapcsolatos benyomások kifejeződésére utal. Az azonosítható olvasói megjegyzések egy 

könyvben mindig az első és legfontosabb kifejeződései az egyéni olvasói megnyilvánulásnak. 

„Az olvasóra irányuló történeti kutatásoknak metodológiai és forráskritikai vonatkozásban is 

meg kell sokszoroznia törekvéseit"449. 

A Csákyakról szóló kutatás módszertanilag erre az „intelemre" próbált egyfajta választ adni. 

Korántsem biztos, hogy a választott metódus minden tekintetben elfogadható, de 

végrehajtásakor mindig a fent vázolt szempontok betartására törekedtünk. 

A Csáky házaspár, mint könyvgyűjtők esetében alig beszélhetünk a könyvek befogadási 

folyamatának végpontjaként megnevezhető önálló írói tevékenységről. De amellett, hogy 

Csáky István tett néhány lépést az írói alkotói pályán, mindkettőjük esetében beszélhetünk 

más jellegű alkotói tevékenységről, ami kiegészítve a hétköznapi életformájuk 

megismerésével már közelebb visz mentalitásuk feltárásához és megértéséhez. Mindehhez 

pedig a könyvgyűjtemény szolgál háttérül, állományának vélhető vagy valós kapcsolódási 

pontjaival az egyes alkotói tevékenységekhez. 

1. Az első ilyen kapcsolódási pont a Sans Souci kert kialakítása és az erről szóló irodalmi 

leírások. Sans Souci mintaszerűségében, és idealisztikus megoldásaival számos előzményre 

vezethető vissza, rengeteg irodalmi, művészeti hatás kimutatható rajta. 

Mind a kert, mind pedig irodalma olyan gazdag és kiaknázatlan kutatási terület, hogy ebben 

az új, recepcióelméleti szempontot felvető megközelítésben is csak vázolni lehet a 

vizsgálódás irányait. 

Az első, és egyben a legközvetlenebb hatásmechanizmust vizsgáló irány a gyűjteményben 

található, kertesztétikai könyvek és a kertleíró versek irodalmának számbavétele, elemzése az 

illésfalvi Sans Souci-val és leírásaival összevetve. A francia kert és az angol táj kert jegyeit 

egyaránt magán viselő Sans Souci megálmodóinak francia könyvgyűjteményében ez a 

kettősség szintén megfigyelhető: egyszerre találunk kertművészeti könyveket Versailles-ról, a 

Tuillériákról, valamint de Pezay Le jardin anglois című költeményét a Marly melletti Prunay 

kastély parkjának illusztrációival (1788), és Le Tourneur hasonló című Le jardin anglois ou 

variétés tant originales que traduites (1788) című munkáját450. Izgalmas kutatási téma lenne 

Sans Souci létrejöttének filozófiai háttereként megvizsgálni az angol felvilágosodás olyan 

«•ÜÜ 
449Uo. 117. 
450 Tegyük hozzá, hogy a korabeli kertelméleti szakirodalom java németül jelent meg, amelynek beszerzéséről és 
meglétéről nincs adatunk. 
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nagy alakjainak munkásságát, mint Locke és Shaftesbury451. Műveik, amelyek megtalálhatók 

a könyvtárban a felvilágosodás irodalmára és művészetelméletére is nagy hatást gyakoroltak, 

és előkészítették az utat az angol kertművészeti stílus számára452. Az ő természetrajongásuk 

nyomán bölcselők, költők, esztéták a természetesség jelszavával alapították meg az új 

parkstílus elméletét. Ehhez szorosan kötődik a Sans Souci park legszentimentálisabb 

létesítménye, a remetelak, amelyet a melankólia, az érzékeny lélek lakhelyeként ábrázolnak a 

leírások készítői, és szintén nemcsak kertművészeti, hanem filozófiai és irodalmi hatások is 

érték. Végül ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy itt az Ermitage-ban „a költők dalait és a 

vidéki élet csábjait" megéneklő könyvek, és különböző feliratok között, az olvasó és 

olvasmányairól elmélkedő gróf képével találkoztunk.453 

A természetrajongásnak egy másik izgalmas megnyilvánulása a tátrai túrázások újszerű 

tevékenysége és a „Kárpátok alatti fürdő" kialakítása. Ez a tudományos, természeti 

érdeklődést a vad természet kihívásainak legyőzésével ötvöző formája már egészen 

romantikus mentalitásra utal. 

A második irány a Sans Souci kertleírásokhoz hasonló művek feltárása a magyar és európai 

irodalomban, ami persze szorosan kapcsolódik az első vizsgálódási irányhoz is454. A 

leginkább rokonságot mutató, időben előzménynek tekinthető Bessenyei György féle 

„Esterházi vigasságok", egy Rohan herceg tiszteletére rendezett 1772-es ünnepséget örökít 

meg. Ebből következően sem a kert francia jellege, sem a versnek ihletet adó alkalmi 

esemény nem hasonlítható a Sans Souci leírások szellemi hátteréhez és tematikájához. 

A harmadik irány Csáky István írói-műfordítói, illetve kiadói szerepének vizsgálata455. 

Jóllehet Csáky István írói munkásságáról aligha beszélhetünk, mégis fontos számbavenni 

minden ilyen jellegű próbálkozását. Első helyen azt a gesztust és erőfeszítést kell értékelnünk, 

ami a saját kertjéről készült első leírás magyarra fordításában fejeződik ki. írói alkotói 

tevékenysége azonban nemcsak ebben a fordításban nyilvánult meg, hanem önálló munkában 

is. Kéziratos formában fennmaradt tőle egy igen terjedelmes latin nyelvű „Opus 

Oeconomicum", amelyikből 1772-ben széjjel is osztott intézőinek néhány példányt. Egy 

bőrbe kötött példány maradt fenn belőle a levéltárban456. A gróf gazdasági érdeklődéséhez 

451 Oeuvres de Schaftesbury (1769), Dialogue entre Lord Schaftesbury et Locke (1765), Locke: Essai sur 
l'entendement humain. 
452 Adrián von Buttlar: Az angolkert. Bp., 1999, 13-14. 
453 Vő: Demkó János Sans Souciról készült latin leírásának idézett részleteivel. 
454 A Csáky házaspár francia gyűjteményében az állomány francia nyelvűsége folytán csupán Le Roy de 
Lozembrune Matinées de Lanschitz-Át találtuk meg, amelyik a cseklészi Eszterházy kastélyt és kertet írja le 
levelek formályában. 1778-ban jelent meg, vagyis a Sans Souci leírások után. 
455 Kiadói szerepe alatt a többi Sans Souci kertleírás már említett lőcsei megjelentetését értjük. 
456 MOL P73. R.sz. 9. fasc.10. No 27. Érdemes lenne lefordítani és alaposan tanulmányozni ezt az eddig 
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nem fér kétség, különösen a gazdálkodás mikéntje foglalkoztatta. A francia gyűjtemény ez 

irányú szakállományát szintén fel kellene tárni457. Jóllehet nehéz elkülöníteni a gróf francia 

könyveit, a gazdálkodás tekintetében pedig Erdődy Júlia sem lehetett közömbös az ilyen 

témájú könyvek iránt, mégis egy olyan mű esetében mint a Le Socrate rustique Hirzel svájci 

közgazdász tollából biztosak lehetünk abban, hogy Csáky István szerezte be magának. 1774-

ben érkezett ez a könyv neki címezve, még néhány másik társaságában458. Az először 1761-

ben megjelent művet főleg francia nyelvű kiadása tette ismertté, amelynek Csáky István az 

1764-es zürichi kiadást vette meg. A mű teljes címe sokat elárul tartalmáról is: Le Socrate 

rustique ou description de la conduite économique et morale d'un paysan philosophe. A 

könyv lényegében egy mintagazdaságot ír le, és egész Európában nagy hatást gyakorolt. 

Szellemi rokonságban a fiziokratákkal állt szerzője, és személetmódját jelzi, hogy a L 'ami des 

hommes szerzőjének, azaz Mirabeau-nak ajánlotta. Ez utóbbi, nagy népszerűségnek örvendő 

gazdasági munka két példányban is megvolt a katalógus szerint, de évszám hiányában nem 

tudjuk, mely kiadásban. A gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései kedvelt témát 

jelenthettek a gróf számára. Könyvtárának ma ismeretlen állományában volt könyv a 

marhavészről, és egy a méhrajokról egy bizonyos Jantscha Antaltól459. Arról már 

beszámoltunk, hogy a méhészet Sans Souciban és Vitézvágáson is kitüntetett hely és 

tevékenység volt. A marhavészről szóló könyvet pedig a jószágigazgató „kérte ki" a 

„Bibliotheca dominalis"-ból: ezeket a szakkönyvnek tekinthető munkákat tehát használhatták 

az uradalmi alkalmazottak is460. 

2. A második kapcsolódási pont a már szintén érintett, az olvasás színtereiként elnevezhető 

témakör. Az olvasástörténeti kutatások egyik fontos szempontja a könyvek tárolásának, 

mindennapi használatának kérdése461. A 18. századi individuális, csöndes olvasás új 

szokásokat, új olvasási helyzeteket teremtett. Ennek egyik érdekes vetülete, hogy hány helyen 

és hogyan tartottak könyveket, a könyvtáron kívül milyen bútorok szolgáltak az olvasás 

megkönnyítésére. A Csákyak különböző lakóhelyein mindenhol felfedezhettünk a könyvek 

jelenlétére utaló nyomokat. Nem csak a visszavonultan, a szoba magányában olvasó gróf 

illetve grófné képe jeleníthető meg, hanem az olvasásnak egy másik új, kedvelt formája is, a 

\ 

ismeretlen szöveget. 
457 A későbbiekben a müvek tartalmi elemzése után ezek hatását is érdemes lesz megvizsgálni a levéltár 
gazdálkodási kérdéseket felvető irataivall és Sans Souci kialakításával összevetve. 
458 MOL. P73. Rsz. 50. No 21/14. 
459 MOL P 73. Rsz. 50. No 21/81 
460 MOL P 73. R.sz. 50. Diarium 
461 Reinhard Wittmann: I.m. 334-335. Roger Chartier: Lm. 180-185. 
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szabad természetbe való kivonulás. „A társadalomból, az udvar, a város és a mindennapi 

kötelességek elvárásai elől való demonstratív kivonulás a szentimentális magányba valamely 

irodalmi vademecummal csak fokozta az olvasmányélményt a környező valódi idillel és 

képzeletbeli sorsokkal".462 A Csáky házaspár életében ennek egyik ismert színtere volt a Sans 

Souci-beli remetelak. 

3. Befogadás és birtokbavétel fontos megnyilatkozásnak tekintjük a levéltári forrásokban 

fellelhető, a könyvek kölcsönzésével, továbbadásával stb. kapcsolatos reflexiókat.463 Ezek 

véleményünk szerint a könyv és olvasója közötti aktív viszonyt, a produktív olvasást 

feltételezik. Példaként említhetnénk egy esetet, amikor a jószágigazgató a szomszédos 

birtokosnak, Máriássy Xavérnak egy olyan imádságos könyvet küldött át, amit a gróf úr 

ajánlott464. Jóval később, 1808-ban pedig a gróf parancsára Berzeviczy Gergely Zwei Briefe 

allén Protestanten című, 1806-ban Lőcsén megjelentetett mű 15 példányát kellett szétosztani 

az illésfalvi uradalom iskolamesterei, plébánosai és néhány magasabb beosztású alkalmazottja 

között.465 Hogy ennek elolvasását miért tartotta olyan fontosnak, csak találgatni lehet. 

4. Igen nagy terjedelemben foglakoztunk a könyvek beszerzésével és a könyvtár létrejöttével. 

Úgy gondoljuk, hogy ennek a témának a tárgyalása, ha indirekt módon is, de szolgáltat 

információkat a befogadás kérdéséhez. Ebben a fejezetben azt igyekeztük érzékeltetni, hogy a 

levéltári források tanúsága szerint a gyűjtők mindennapi életének szerves részét képezték a 

könyvek beszerzésével, köttetésével, szállításával kapcsolatos, intézkedések formájában 

megjelenő teendőik. A levelek tanulmányozásánál módszerünk arra is kiterjedt, hogy a 

szövegelemzés eszközeivel megvillantsuk a levélíró közléseiből kibontható érzelmi 

megnyilatkozásokat. Ez alapján találtuk azt, hogy a grófnéra, Erdődy Júliára legjellemzőbb a 

türelmetlen várakozás, a sürgetés attitűdje könyveivel kapcsolatban. 

Másrészről pedig pótolhatatlan jelentőségűek a levéltári anyagban található, cím szerint 

említett könyvek. A Csákyak esetében ezek azért olyan jelentősek, mert egytől-egyig annak a 

gyűjtőnek, Csáky Istvánnak a könyveiről tanúskodnak, akit nem tekinthetünk a saját 

kastélyában őrzött, ma ismert könyvgyűjtemény tulajdonosának és első számú gyűjtőjének. 

Ellenben éppen a levéltári források tették világossá számunkra, hogy a francia gyűjteménynek 

van egy Csáky István saját könyveiként kiemelhető része, noha ennek teljes állományáról 

462 R. Wittmann: I.m. 334. 
463 A könyvek kölcsönkéréséröl külön ejtünk szót. 
464 MOLP 73. Rsz. 50 Diarium, 1776. január 2. 
465 MOL P73. R.sz. 55. No 21. 
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valószínűleg soha nem fogunk tudni számot adni. Másrészt azt is biztosan állíthatjuk, hogy 

jócskán lehettek még nem francia nyelvű könyvei(k), amelyekről talán a kutatás 

folytatásában még sikerül többet megtudni. 

Csáky István saját könyveinek korpuszához tennénk most néhány kiegészítő megjegyzést. A 

megrendelt könyveknek, mint már említettük mindössze két listája maradt fenn. Az első, egy 

levélszövegbe iktatott felsorolása 7 darab frissen kötött könyvnek, amelyet a grófnak küldött 

el a jószágigazgató: 1. Beschreibung von Arabien. 2. Youngs Reisen 2.Theil. 3. Alexanders 

medizinische versuche. 4. Opuscules de feu Mr. Rollin 2.theil. 5. Le Socrate rustique. 6. 

Natürliches zauberbuch 2.theil. 7. Neuer Schauspiele. 6. theil466. A már idézett Le Socrate 

rustique-en kívül egyetlen francia cím van köztük, és szerencsére ezt is megtaláltuk a 

katalógusban. A „Philosophie" szak 42. tételeként, vagyis a leltár elején található, 1772-ben 

megjelent könyvről van szó. Ahogy a többi példa is mutatta, saját francia könyveit rendre 

besorolták a gyűjteménybe. Átfutva ezt a könyvlistát a komoly olvasmányok vannak 

túlsúlyban: két útleírás, két természettudományos munka, két filozófiai jellegű mű, és egy 

színműkötet. 

A második lista a lőcsei könyvkötő egyetlen megmaradt számlája 1777-ből. Ezen 18 tétel 

könyv szerepel, amelyek közül három német nyelvű a többi francia. A lista egyaránt 

tartalmazhatta Csáky István és Erdődy Júlia könyveit, ezért most nem térünk ki rá külön, 

annál is inkább, mivel Eckhardt Sándor első, 1917-es tanulmányában közölte és elemezte a 

listát.467 

1777-ben kifejezetten a grófnak ajánl fel a lőcsei könyvkötő, valószínűleg Kollár és Hőfer két 

könyvet megvételre: A Ratio Educationis-X 3 Rft.-ért és II. József utazásait 1 Rft. -ért468. Ezek 

a müvek is beleillenek a gróf eddig ismert könyvei alapján előttünk kibontakozó 

érdeklődésébe. 

Az 1780-as évek végén, a Strohmayer pesti kereskedőnek német könyvekre leadott 

rendelésekből szintén a komoly könyvek iránti érdeklődés, vagyis a „hasznos" olvasás 

felvilágosodás korára jellemző olvasmánytípusaira akadunk, de különösen feltűnik a 

művészeti tárgyú könyvek meglepő túlsúlya. Ezekből négy is szerepel köztük: Kunst 

Kupferstiche zu illuminieren, Bildende Künste für Frauenzimmer, Reinholdt Zeichen und 

Wasserschule, és az azonosított Schübler Zimmermanns-kunst című könyve. Van még két 

466 MOL. P73. R.sz. 50. No 21/14. 
467 Eckhardt S: Az aradi közművelődési palota. 22-23. 
468 Mivel ez utóbbit latinul írja körül a levélíró, ezért csak találgatni lehet melyik könyvről van szó. Talán Mayer 
Monsieur le comte de Falkenstein ou les voyages de l'empereur Joseph II en Italie, en Bohême, et en France. Ez 
a mű 1777-ben jelent meg. 
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útleírás (Neueste Reise durch England, durch Scottland, durch Nederland, durch Spanien, 

Briefe eines Reisenden franzosen durch der oesterreichische Niederlaendé) és három 

filozófai-történeti jellegű kötet (Merkwürdigkeiten Friedrichs II., Geschichte der Meinungen 

aelter und neuer Völker, Newtons Abhand und Versagung) . Az Isabella von Mirando, a Julié 

von Rosenbaum, és a Leben Kyan minden bizonnyal szépirodalmi alkotások 

A kor másik jellegzetes, az új olvasópublikumot meghatározó szokása a folyóiratok olvasása 

volt469. A napi aktualitások, a politikai és egyházi, irodalmi és gazdasági eseményekről szóló 

publicisztikai tudósítások iránti sóvárgás széles körben terjedt. Csáky gróf, mint láttuk 

egyszerre több, különböző nyelvű és beállítottságú újságra is előfizetett. Az 1770-es évek 

közepétől lényegében haláláig felbukkannak az újságelőfizetésekkel kapcsolatos megbízások. 

Az első és hosszú ideig járatott lap a Wienerisches Diarium volt, amelyik később Wiener 

Zeitung néven élt tovább470. Ez az abszolút monarchiákra jellemző hivatalos, 

privilégiumokkal rendelkező lap irányító szerepet töltött be a birodalom egyes országainak 

sajtójára nézve is. Hírei nagy részben külföldi újságok híreinek utánnyomata volt, és csak kis 

mértékben közölt eredeti jelentéseket, például a bécsi udvarról vagy a különböző háborús stb. 

eseményekről. A lap hírszolgálatát szigorú cenzúrának vetették alá471. 1794-ben a Magyar 

Kurírt is járatta a gróf. A hetente kétszer megjelenő újságot Szacsvay Sándor szerkesztésében 

a 90-es években a felvilágosodás eszméit nem feledő, de nemzeti célokért is síkraszálló irány 

jellemezte. Éles hangú írásaiért Szacsvayt 1792 végén leváltották, utána, Decsy Sámuel 

szárazabb és érdektelenebb stílusban szerkesztette tovább a lapot472. Csáky István olvasott 

cseh és szlovák, valamint más német nyelvű újságokat is, de nem tudjuk pontosítani, hogy 

melyeket. Az utolsó előfizetett újságja a Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, amelyik 

kifejezetten a fejlődésnek indult főváros német polgárságának lapja volt473. 

Szó esett már a számtalan kalendáriumról is, amelyek elsősorban szórakoztató, az idő 

eltöltésére szolgáló kedves olvasmányai voltak a grófnak, olyannyira hogy a rejtvényes 

kalendáriumokat, meg a nőknek szólókat is külön beszereztette. Ezek iránt érdeklődése 

különösen idősebb korára, az 1800-as évek elején nőtt meg, amikor előfordult, hogy egyszerre 

4-5 félét is megrendelt Bécsből. 

5. A források feltárása és elemzése után elérkeztünk a könyvek kézbevételével lehetővé váló 

469 R. Wittmann: I.m. 340. 
470 MOL P73. Rsz. 53. No 87/7. 1794. augusztus 3. 
471A magyar sajtó története. Szerk. Kókay György. Bp., 1979,1. 30,54. 
472 Uo. 124-125. 
473 MOL P 73. R.sz. 55. No 6/ 1806. 
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legközvetlenebb olvasási nyomok feltárásához. A könyvek birtokbavételéről tanúskodó jelek 

nagyon sokfélék lehetnek, és csak ritkán van dolgunk a produktív olvasást eláruló lapszéli 

jegyzetekkel, vagy más, a mű inspirálta gondolatok rögzítésével. A Csáky házaspártól 

egyelőre sem magánlevelezés, sem napló vagy más személyes, írásos emlék nem ismert 

előttünk, ezért a könyvek recepcióját illetően olvasóként legközvetlenebb nyomukat 

könyveikben kell keresnünk. A kézírásos bejegyzések igen értékes adatnak tekinthetők a 

recepciókutatás szempontjából, de rögtön felvetődik a kérdés, hogy vajon hogyan lehet 

azonosítani a beírás készítőjét? Az írásminták összevetésén túl ennek bizonyítására valóban 

kevés eszköz áll a kutató rendelkezésére. A Csáky gyűjtemény esetében előszöris a házaspár 

maga által gyűjtött könyveinek állománya egyértelműen meghatározható. Másodszor a lehető 

legrészletesebb kutatást végeztük ahhoz, hogy megismerjük a gyűjtemény későbbi történetét, 

amiből az derült ki, hogy bár több kézen ment át, ezeket a könyveket kevesen forgatták az 

azóta eltelt kétszáz év során. A könyvekben talált mindenfajta kézírásos bejegyzésnek egy kis 

hányadáról a fenti kutatások alapján meg tudtuk állapítani, hogy a Csákyak idejéből, netán 

valamelyikük tollából származik-e. A nagyobbik felénél azonban nem mertünk ilyen 

feltételezésekbe bocsátkozni, tehát ezeket azonosítatlan bejegyzőkként ismertetjük. 

Elsőként Csáky István saját könyveivel kezdenénk, mert ezekből ha kevés is van, de biztosan 

tudható róluk, hogy az övéi voltak. Ezek a könyvek arról tanúskodnak, hogy tulajdonosuk 

figyelmesen elolvasta őket, és ahol fontosnak tartotta belejavított a szövegbe. Az Histoire des 

révolutions de Hongrie második kötetében, amelyik Bethlen Miklós emlékiratát tartalmazza, 

felfigyelt például arra, hogy 1678-ban, amikor Thököly Imre Pozsonyt készült bevenni, és 

terve meghiúsult, akkor tábornokai mást gondolván mint ő, elküldtek egy különítményt, a 

szöveg szerint Moldáviába, amit Csáky István, jól felismerhető írásával kijavított Moravie-ra, 

azaz Morvaországra. 

Egy másik típusú beírás, de szintén a figyelmes olvasásról tanúskodik, a nyomdahiba 

korrigálása. Ezt példázza Calmet könyve a Traités sur les apparitions des esprits et sur les 

vampires, ahol a második kötet címlapján egy hiányzó betűt írt be474. Ehhez hasonló a Prévost 

abbé Le philosophe anglais, ou histoire de M. Cleveland 2. kötetének végén lévő, az Avis au 

relieur című oldalon található egészen apró hiba javítása: a negyedik kötet egyik 

illusztrációjának oldalszámát nyomtatták el, ezt a gróf gondosan átszámozta. 

A legterjedelmesebb, és kifejezetten tartalmi észrevételnek tekinthető lapszéli jegyzeteket egy 

olyan könyvben találtuk, amelyikben nincs a felsorolt kötetekhez hasonló possessori 

474 ,ftvec une lettre de Monsieur le Marquis Maffei lur la Ma ié\ így szól a mondat, amibe gondosan beírták a 
hiányzó g betűt. 
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bejegyzés Csáky Istvántól, de éppen a jegyzetek kézírásából következtethetünk arra, hogy 

egyértelműen az ő saját könyve volt. Lambert Histoire générale, civile, natúrelle, politique et 

religieuse de tous les peuples du monde című, 1750-ben megjelent 15 kötetes történeti 

munkájáról van szó, amelynek 2. kötetében Magyarországról és Törökországról ír a szerző. A 

„De la Haute Hongrie" című fejezetben érdekes megjegyzéseket olvashatunk, lényegében a 

szerző pontatlanságainak, hiányos vagy téves ismereteinek korrigálását. Amikor azt olvassuk, 

hogy a pozsonyi székesegyház részben a jezsuiták fennhatósága alá tartozott, a lap alján 

csillaggal jelölve ez a megjegyzés áll: „asteur non car il ia un Cure dans set Cathedrale". 

Ennek a nehezen értelmezhető mondatnak az egyik érdekes üzenete, hogy szerzője, vagyis 

Csáky István milyen gyengén tudott franciául. Ez a mondat arról árulkodik, hogy egy olyan 

ember írta le, aki előbb tanult meg beszélni franciául és csak utána - már amennyire - ími. 

Ezt erősíti meg a „De la Basse-Hongrie" című fejezetben, Veszprém kapcsán olvasható 

lapszéli jegyzete: Lambert azt írja, hogy a veszprémi érsek a magyar királynők kancellárja is 

egyben, és joga van megkoronázni őket. Ezt Csáky így kommentálja: „ne pas vrai me le 

Primat de Hongrie pus couronner avec le Palatin et il ne pas Chancelier l'Eveque de Vesprin". 

A lényegében fonetikusan író Csáky gróf egyedül a tisztségeket tudta pontosan leírni. A 

lapszéli jegyzetek arról is árulkodnak, hogy a hagyományos történeti érdeklődésbe 

belevegyült az a kíváncsiság és érzékenység, amivel a francia nyelven Magyarország 

történetéről, helyzetéről szóló könyveket fogadták. Az ami számunkra szőrszálhasogatásnak 

tűnik, egy akkori magyar főnemesi származású, művelt olvasót különösen érzékenyen 

érinthetett, főleg, ha ezek a felületes ismeretekre épülő megállapítások a magyar királyságot 

érintő ősi szokásjogokra vonatkoznak. 

6. A Csáky-Erdődy gyűjtemény könyvei közül mintegy 100 művet tudtunk kézbe venni, 

esetleges bejegyzések után kutatva. Ezek átnézése után nem vonhatunk le következtetéseket 

az egész gyűjteményre nézve. Most csupán annyit tehetünk, hogy csoportosítjuk és 

rangsoroljuk a különböző jelöléseket, evvel mintegy meghatározva a további kutatás 

szempontjait. 

A könyvek olvasására utaló, birtokbavételük „foka" vagy lenyomata alapján felállítható 

három csoportból az első a használtságuk miatt kiemelhető köteteké. Tapasztalatunk azt 

mutatja, hogy egyes könyvek nem az idő pusztító hatását, hanem a „rongyosra" olvasás 

jegyeit viselik magukon. Ezek a többihöz hasonlóan bőrbe kötött könyvek szétesett, vagy 

legalábbis erősen használt állapotukkal, piszkos, sokat forgatott lapjaikkal hívják fel magukra 

a figyelmet: D'Holbach Le christianisme dévoilé-ja és De l 'imposture sacerdotale-ja, a La 
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chasteté du clergé dévoilé, Linguet Mémoires sur la Bastille-ja, Louvet de Couvray Six 

semaines de la vie du chevalier de Faublas-a, Crébillon fils Les égaremens du coeur et de 

l'esprit-je, valamint Rousseau Nouvelle Héloise-a tartozik az átnézettekből ezek közé, és talán 

nem véletlenül. 

Egy olvasatlan könyv legbiztosabb jele, hogy nem vágták fel. Erre egy példát találtunk: 

Rousseau Oeuvres posthumes-jénék 9 kötetéből kettő érintetlen maradt. 

A második csoportba a könyvkötőtől vagy mástól származó megkülönböztető jelöléseket, és a 

nem írott, véletlenszerű nyomokat soroljuk. A könyvkötő kötés előtti jelölései, átnyomódott 

betűjelzések, számok, esetleg a vásárláskor beírt ár maradványai az olvasás előtti fázis 

lenyomatai, de mindenképpen fontos ezeket is számba venni. A véletlenszerű nyomok között 

a tintapacákat, a bennfelejtett könyvjelzőket, egyéb papírfecniket tartjuk számon. Ezekből is 

találtunk egy-két példányt, de eredetüket még nehezebb igazolni. 

Az olvasásra utaló jelölések harmadik, és egyben legfontosabb csoportja a szöveggel 

kapcsolatos bármiféle jelzéseké, javításoké netalán írott megjegyzéseké. A rangsor végén a 

nyomdahibák, oldalszámok elírásának javításai állnak. Ezek minél eldugottabb helyen vannak 

a szövegben, annál inkább feltételezhetjük, hogy alapos olvasótól származik. Kitűnő példa 

erre a L'Apocalypse de la raison (1800) című valláskritikai munka 27. fejezetében a „donc" 

szó kijavítása tollal „dont"-ra. Az aprólékos és pedáns olvasóra valló javítás Imbert 

Chronique scandaleuse-ében a második kötet végén, egy epigrammában a lemaradt zárójel 

gondos beírása. 

A rangsor elején olyan típusú lapszéli jegyzet áll, mint amit már Csáky Istvántól idéztünk. 

Ennél már csak az olvasmányt értékelő, személyes hangvételű kritikai megállapítás, 

érzelemnyilvánítás árul el többet a produktív olvasás milyenségéről. Ilyen jellegű értékelő 

megjegyzésekkel eddig átnézett köteteinkben nem találkoztunk. A leggyakoribb, de egy 

fokkal közvetettebb olvasói megnyilvánulásra, szövegbeli aláhúzásokra, szöveg melletti 

jelölésekre viszont többször is rábukkantunk. Ezek nem a szépprózai műfajú könyvekben 

keresendők, amelyek olvasása elsősorban a kikapcsolódást, a képzelet világába való 

menekülést jelentették, és nem kívántak reflexiót. Ilyenkor az olvasás kiváltotta érzések, 

benyomások a legszemélyesebb jellegűek. Két kivételt tudunk felhozni, Rousseau Nouvelle 

Hélo'ise-áX és Choderlos de Laclos Veszedelmes viszonyok című regényét. Mindkét kötet 

eredetileg a Csáky - Erdődy gyűjteményé volt. Elhasznált, sokat forgatott példányok. Közös 

bennük, hogy többféle, ceruzával és tollal (kék, piros tintával) készült jelölésekkel vannak 

tele. A bekezdések mellett pici vonal, vagy kereszt is előfordul, amiből ara következtettünk, 

hogy több olvasótól származnak. Emellett viszont halvány ceruzával beírt német szavak, 
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kifejezések is előfordulnak, a két különböző műben nagyon hasonló módon. A német 

szavakat összevetve a francia eredetivel rájöttünk, hogy az illető egy fordítási gyakorlatot 

végzett olvasás közben. Mindkét mű esetében ugyanúgy hosszában, az aláhúzott szó mellett, a 

lap szélén találjuk a német kifejezéseket. Egyik jelölést vagy írást sem lehet azonosítani, de az 

mindenképpen tanulságos, hogy ha több évszázadot magába foglalóan is, de eddigi 

tapasztalataink szerint ezeket a könyveket forgatták a legtöbben nagy buzgalommal, tollat 

ragadva, és ki tudja milyen okból egyes részeket bejelölgetve. Egy mű recepciójának sajátos, 

de izgalmas vetülete, ha belőle nyelvet tanulnak, főleg, ha két olyan műről van szó, mint 

Rousseau és Laclos levélregénye. A műfaj két csúcspontját jelentő regényből a francia 

társalkodási nyelv minden szépségét, ékesszólását, rafinériáját és a kifejezésben rejlő 

legkifinomultabb képmutatást, mesterkéltséget lehetett elsajátítani: ez utóbbiakat abból a 

Laclos műből, amelyik lényegében a Nouvelle Hélotse hatására, de egyben annak 

ellenpólusaként jött létre. 

A reflexiót kiváltó művek a filozófiai, történelmi témájú könyvek között keresendők inkább. 

Bekezdések melletti halvány vonalkákat találtunk La Mettrie Oeuvres philosphiques-jának 

L'art de jouir című művében. Az érdekesség kedvéért, kommentár nélkül idézünk két olyan 

bekezdést, amit a könyv olvasója bejelölt: „Quand une belle s'est rendue, qu'elle ne vit plus 

que pour celui qui vit pour elle" és „N'être belle que pour soi, c'est l'être pour le tourment des 

hommes". 

Már Eckhardt Sándor említette azokat az ugyanilyen apró vonalkákkal jelölt szövegrészeket, 

amiket Mme de Pompadour leveleiben talált. Egyenesen Erdődy Júliának tulajdonította a 

papokról tett csípős megjegyzések melletti jelöléseket. Charles-Pinot Duclos Mémoires 

secrets sur les règnes de Louis XIV et Louis XV című művében is ugyanilyen típusú 

jelöléseket találtunk, de egyelőre nehezen megfejthető, hogy milyen gondolatmenet szerint 

tette ezt az olvasó. 

Annak ellenére, hogy egyforma jelölésmód jellemzi mind a három könyvet, ráadásul a 

bejelölt részek szellemisége, és maguk a művek sem állnak távol egymástól, mégsem 

mernénk Eckhardtéhoz hasonló egyértelmű következtetéseket levonni arról, hogy kitől 

származnak, csupán azért, mert feltételezzük a szellemi kapcsolatot az olvasó és a mű között. 

Ez az a pont, ahol az olvasás kutatójának nagy óvatosságra kell intenie magát, még ha olyan 

csábító is lenne a jól egymáshoz illeszkedő részleteket összerakni. Az 5160 kötetes 

gyűjtemény megmaradt aradi állományában még bizonyára lehet izgalmas felfedezéseket 

tenni, amik talán majd közelebb is visznek minket a „megfejtéshez", de aligha tudunk a végén 

teljes bizonyossággal Erdődy Júlia olvasói élményeiről közvetlen bizonyítékokat felmutatni. 
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7. A magánkönyvtárak történetét és használatát feltáró tanulmányokkal szemben általában az 

az egyik fő elvárás, hogy fényt derítésen arra, kik, hányan, és hogyan használhatták, volt-e 

hatása, szellemi központ jellege, egy eldugott helyen álló kastély magángyűjteményének. 

Ezekre a kérdésekre válaszolva lényegében azt lehetne bebizonyítani, hogy egy olyan 

gazdagságú és szellemi kincsként definiálható könyvállomány, mint például a Csáky-Erdődy 

gyűjtemény nem pusztán a gyűjtők saját szellemi igényeinek kielégítésére, szórakozására jött 

létre, hanem közügyet is szolgált, vagyis hozzájárult a felvilágosult eszmék terjedéséhez, a 

szellemi élet felpezsdüléséhez: ezek feltárásával lényegében azokra a kérdésekre is választ 

keresnénk, hogy hogyan áramlottak a számtalan új könyv által terjesztett eszmék, milyen 

olvasási szokásokat generált egy ilyen lehetőség. 

Akadtak a magyar főurak között olyanok, akikről híres-hírhedt olvasóik miatt tudjuk, hogy 

nyitva állt gyűjteményük mások előtt is. Mint már előző fejezetünkben szóltunk róla, Sztáray 

Mihály titkára, Szentmarjay Ferenc például a magyar jakobinusokról szóló periratok szerint 

munkaadójának könyvtárában szívta magába a veszélyes nézeteket.475 A magyar 

művelődéstörténet elsősorban azokat a példákat ismeri, ahol a könyvtár gyűjtőjének 

alkalmazásában állt egy-vagy több olyan értelmiségi, aki később alkotói pályára lépve feltárta 

az őt ért szellemi hatások eredetét. 

Egy olyan magánkönyvtár, mint a Csákyaké, még ha nem is állt nyitva mindenki előtt, azért 

számos használati lehetőséget foglalt magában. Az uradalmi főalkalmazottaknak kiadott 

gazdasági szakkönyvek már idézett példájától, a hasonló érdeklődésű gyűjtőknek való 

kölcsönzésekig, a maga módján teremtett lehetőséget a könyvek cirkulálására. Ennek azonban 

vajmi kevés nyoma maradhatott fenn, ha egy könyvtár hétköznapjait nem dokumentálták. De 

szerencsére más gyűjtememényben adtak a dokumentálásra, ez tett lehetővé egy új felfedezést 

az Orczy könyvtár kölcsönzéseinek feltárásával476. A dátum és egyéb megjegyzés nélküli 

cédulán, amely az Orczy könyvtárból kölcsönzött könyvek iratai között található, hét darab 

francia könyv szerepel, alatta a könyveket kölcsönkérő személy megnevezésével, aki nem 

más, mint „Gräfin Steffen Csáky". A felsorolt címek pedig a következők: 

1. Collection complette des Oeuvres de M. Crebillon le fills. 7 tome 

2. La Paix de l'Europe, ou project de pacification generale 

3. Henriette Vindantus Ou la Coquette abeste 

475 Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. II. Bp., 1957.63. 
476 A kutatást végző H.Kakucska Máriának ezúton is köszönetet mondok azért, hogy rendelkezésemre bocsátotta 
e becses adatot. Az aradi megyei levéltár Orczy családra vonatkozó iratai között találta a kölcsönzöcetlit. 
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4. Les conversations d'Emilie 

5. L'homme Morál ou l'homme consideré 

6. Le Parnasse libertine 

7. le christianisme dévoilé 

Ez az összeállítás azért izgalmas, mert három olyan művet is tartalmaz, ami megvolt a Csáky-

Erdődy gyűjteményben. Crébillon összes művének 1779-ben, 11 kötetben megjelent 

példányát találjuk meg a katalógus „Mélanges" szekciójának legelején. Ugyanitt, egy 1777-es 

kiadásban szerepel d'Holbach Christianisme dévoilé-ja, végül Levesque L'Homme morál, ou 

l'homme consideré tant dans l'Etat de pure Nature, que dans la société -ja 1775-ös kiadásban 

a „Philosophie" szakban. A meglehetősen hibás címleírásokból, egy kivételével, sikerült 

meghatározni a maradék négy művet477. 

Ez a válogatás tökéletesen egybevág a grófné érdeklődésének már ismertetett területeivel: 

aktuális politkai kérdések, filozófia, valláskritika, nőirodalom, libertinus költészet. A 

katalógusában szereplő könyvekből kiindulva vagy azért kérte kölcsön, mert még nem ismerte 

őket, és miután megismerte, magának is megszerezte, vagy valami más oka lehetett. Mielőtt 

még bárki is azt feltételezné, hogy az Orczy könyvek nem kerültek vissza, és az Erdődy 

gyűjteményt gazdagították, a kutatásaink alapján ezt egyértelműen ki lehet zárni. A Crébillon 

összesnek egy másik sorozata volt meg az Erdődy gyűjteményben, ez a kötetek számából is 

látszik, a L'homme morál... megvan az Orczyanum francia könyvei között, egyedül 

D'Holbach művét nem lehet így igazolni, de a másik két példa alapján talán ebben az esetben 

sem keveredhet Erdődy Júlia gyanúba. Mivel az Orczy könyvtár története, sorsa, állománya, 

mint láttuk még ma is sok tekintetben homályos, ezért az új .kutatási eredményekre várva, azt 

sem merjük egyelőre meghatározni, melyik Orczy lehetett a kölcsönző. Számos izgalmas és 

véleményünk szerint a későbbiekben tisztázható kérdést vet fel ennek a kölcsönzőcédulának 

mind tartalma, mind pedig az a kapcsolat, amit maga a kölcsönzés feltételez az Orczyak és a 

Csáky-Erdődy házaspár között. Ezeket a kérdéseket, azonban egy későbbi kutatás 

eredményeit ismertetve tudjuk csak megvászolni. 

Végezetül a jobb híjján kölcsönzésnek nevezhető folyamat másik irányára szeretnénk felhívni 

a figyelmet, mégpedig a Csáky-Erdődy katalógusból törölt művekből kiindulva. 

Ismertetésüket azért mellőzzük, mert a katalógus szakcsoportjai közötti számos átfedés 

alapján az sem kizárt, hogy egyes könyvek többszöri leltárba vétele miatt került sor 

törlésükre. Ezen anomáliák feltárása és rendszerezése után lehet csak az Erdődy Júlia 

477 Mrs. Charlotte Ramsay Lennox: Henriette Wyndman, ou la coquette abusée (1775), Madame d'Epinay: Les 
conversations d'Emilie (1774), Le Parnasse libertin. Recueil depoésies libres. (1769, 1772, 1776) 
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törlésükre. Ezen anomáliák feltárása és rendszerezése után lehet csak az Erdődy Júlia 

kézírásával készült megjegyzésekből kiszűrni, melyek azok, amiket ténylegesen át kellett 

adnia a gyűjtemény vevőjének, amennyiben később megtalálta őket. Ezekről feltételezhető, 

hogy 1. Erdődy Júlia saját maga vesztette el 2. férje kérte kölcsön és nála maradt, 3. 

kölcsönadta egy harmadik személynek. Az egész állományt tekintetbe véve viszonylag kevés 

ilyen könyv volt, azt azonban nem tudhatjuk, hogy ami megvolt, annak hány kötete hiányzott, 

vagyis ha kölcsönadták, utána hány került hiányosan vissza. A kézbevett könyvek egy 

jelentős része ugyanis csonka, de persze a hiányzó kötetek az évszázadok és hányattatások 

során számos alkalommal elveszhettek. 

A Csákyak könyvszeretetének megannyi lenyomata a kutatás következő fázisában bizonyára 

még továbbiakkal fog bővülni csakúgy, mint a vázlatosan ismertetett műveltségüket 

tanulmányozó vizsgálati módszerek. Az egyik leglényegesebb előttünk álló feladatnak a 

katalógus egyes tárgykörein belüli könyvek és a válogatásukban illetve sorrendiségükben 

rejlő összefüggések feltárását tekintjük. A katalógus szakrendszerének megalkotója, aki egy 

egyszerű alfabetikus, vagy a könyvtár berendezését követő leltár helyett a tárgykörök szerinti 

csoportosításban saját szempontokat vezetett be, megadta a lehetőséget, ahhoz, hogy 

megtegyünk egy fontos lépést gyűjtő és gyűjteménye viszonyának megértése felé. 
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IV. Következtetések 

Disszertációnkban a 18. század utolsó harmadának magyar olvasóközönségét vizsgáltuk, 

középpontba állítva a francia könyvtermés iránt megmutatkozó érdeklődésüket. A művelődés 

különböző, de egymással mégis szoros összefüggésben lévő színtereit és résztvevőit 

elsődlegesen levéltári források alapján kutattuk. A feldogozott témakörök egy-egy 

esettanulmánynak is tekinthetők, ugyanakkor bevezetőnkben már ismertettük a kiválasztott 

területek egymásra épülésének logikáját. 

Minden egyes témakör tárgyalásánál, a cenzúra működésétől a francia könyvek terjesztését 

biztosító könyvkereskedők bemutatásán át a gyűjtőkig, a dolgozat alapkérdéséből indultunk 

ki, vagyis abból, hogy kik, milyen tiltott francia könyveket, és hogyan olvastak? Most amikor 

a konklúzióhoz érkeztünk, feladatunk értelemszerűen a kérdésre adott válasz(ok) összegzése. 

De van-e egyértelmű válasz erre az egyszerűnek tűnő kérdésre? 

Ha statisztikai jellegű következtetéseket, vagy a francia könyvek népszerűségi mutatóját 

vártuk eredményként, akkor a forrásokból levonható tanulságokat összesítve nem adhatunk 

kellően megalapozott választ. Az egyes témák tárgyalásánál meghatároztuk a kirajzolódó 

tendenciákat, amiket össze lehet vetni egymással, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy 

megállapítható legyen belőlük egy általánosan érvényes kép. 

Következtetéseink nem mennyiségiek, és nem azokat az eltéréseket fogalmazzák meg, 

amelyek a művelt rétegeknek a tiltott francia könyvekhez való viszonyában jelentkeztek, vagy 

a könyvek területi elterjedtségében mutathatók ki. Mindazonáltal ezekhez a kérdésekhez is 

szolgáltatnak adalékokat forrásaink. Egyrészt alátámasztják a korszak művelődéstörténetének 

eddigi eredményeit, másrészt árnyalják és bővítik azokat. 

Kutatásaink egyes témakörein végigfutva, összegzésül elsősorban az olvasási szokásokkal 

kapcsolatos benyomásainkat fejtenénk ki. 

A könyvtörténészek egyetértenek abban, hogy a 18. század második felében Európában, ha 

nem is egyformán, de az olvasás egyik forradalma zajlott le. Számos bizonyítékot találtak erre 

Angliában, Németországban és Franciaországban egyaránt. Ezt a könyvtermelés 

növekedésével, az újságok megsokszorozódásával, a könyvek árának lesüllyedésével, és 

olyan intézmények, mint az olvasókörök vagy a kölcsönkönyvtárak ugrásszerű 

megszaporodásával magyarázzák, amelyek a vásárlás nélküli olvasást tették lehetővé. Ezek a 

jelenségek, noha arányaiban szerényebb mértékben, de Magyarországon is érzékelhetők 

voltak. Lehet, hogy egyelőre korai lenne olvasási forradalomról beszélni, amikor a 18. század 
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utolsó harmadát jellemző magyar viszonyokat emlegetjük, abban azonban kutatásaink 

megerősítettek, hogy az olvasás formái az egyre növekvő publikum körében nálunk is egyre 

differenciáltabbá váltak, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Ennek a jelentős 

következményekkel járó folyamatnak egyik részjelensége csupán, de annál izgalmasabb 

vetülete a tiltott francia könyvek által generált új olvasási formák megjelenése. Nem győzzük 

hangsúlyozni az általunk középpontba állított könyvanyag sokféleségét, mégis a francia 

kiadványok összességükben járultak hozzá a modem, szekularizált és individuális olvasáshoz, 

amely az információszerzés, de mindenek előtt az egyéni szórakozás céljából vágyott az új és 

változatos olvasmányokra.1 

A tiltott francia könyvekhez való hozzáféréssel véleményünk szerint - legalábbis abban a 

viszonylag szűknek nevezhető körben, ahol ezeket forgatták - a Magyarországon is 

végbemenő általános mentalitásváltozáshoz képest, még fokozottabban valósulhatott meg az 

olvasásukkal járó önfelfedezés és ítéletalkotás. A hatalom szempontjából a tiltani való francia 

könyvek a legveszedelmesebb módon tágították olvasóik morális és szellemi horizontját. 

Tovább tagolva a vizsgált könyvanyag kínálta olvasási formákat, más, eddig kevés figyelemre 

méltatott jelenségek is előtérbe kerültek kutatásaink során. 

A felvilágosodás ideológiája a „hasznos" vagy „művelt" olvasást propagálta. A felvilágosodás 

műveltségeszményét megtestesítő olvasásmodellt számos kortárs gondolkodó próbálta 

meghatározni Rousseau-tól, Louis-Sebastien Mercier-n át a német felvilágosodás íróiig. 

Ennek lényege a mértéktartás és a válogatás a könyvek javarészt haszontalan tömegéből, 

olyanok kiválasztása, amelyek lehetőséget adnak a reflexióra, mert komoly és hasznos 

gondolatokat tartalmaznak, és az individuális morált építik. Csupán a példa kedvéért 

Kovachich Márton Györgynek, az Egyetemi Könyvtár könyvtárosának idevágó véleményét 

szeretnénk ismertetni. A Merkúr von Ungarn-ban 1786-ban azt írta, hogy egy jóérzésű ember 

hozott neki két könyvlistát azzal, hogy nézze át, mert saját költségén felállítandó 

könyvtárának alapjául szánja. Szomorúan tapasztalta, hogy mindössze két igazi útleírás volt 

köztük, a többi „csupa érzékeny Juliska, Katinka, Lottika, Gondolatok, Észrevételek, 

Eszményi Utazások és efféle zsibáru", melyek tárgya vagy a szerelem, vagy a pápa, a 

szerzetesek, az egyházi szokások stb.2 Kovachich, aki maga a felvilágosodás híve Boyer 

d'Argens-t, Voltaire-t, Rousseau-t, Helvétiust állítja szembe ezekkel az ócskaságokkal.3 

1 Reinhard Wittmann: „ Az olvasás forradalma a 18. század végén?" In: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati 
világban. Bp, 2000. 322. 
2 Idézi Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 2001, 93. 
3 Uo. 
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A „művelt" olvasásról alkotott felfogások eltérő elemeit persze lehetne még taglalni, az egyes 

gondolkodók egyéni álláspontját alaposabban kifejteni, de talán ez is elegendő ahhoz, hogy 

észrevegyük azt a kutatók számára egyébként nem új keletű hasonlóságot, ami a 

felvilágosodás híveinek olvasókkal szemben támasztott elvárásai és más ideológiai 

megfontolásból, de az állami és egyházi elöljárók felfogásának egyes elemei között 

jelentkezett. 

A cenzúrahivatali aktákból megismert revizori jelentések hűen tolmácsolják a felvilágosítók 

hasznos olvasás érdekében kifejtetett propagandájával több ponton is érintkező 

gondolatmenetet, legfőképp, amikor a veszélyes erkölcsromboló könyvek ellen lépnek fel. Az 

erkölcsökre veszélyes könyvek kategóriája, mint disszertációnk első részében kifejtettük, egy 

elég szélesen értelmezett kategória volt, de a könyveket rangsoroló vagy megítélő kortársak 

számára többé-kevésbé minden, pusztán szórakoztató olvasmánynak ígérkező mű erkölcsi 

értelemben gyanúba keveredett. A könyveket faló olvasó megjelenését, az olvasást, mint 

egyéni és bensőséges örömöt jelentő aktust első helyen a regényirodalom elterjedésével 

szokás összefüggésbe hozni. Ennek „mérhetetlen", és egészségkárosító veszélyeitől éppen 

úgy óvtak a felvilágosodás egyes hívei, akik a fiatalság titkos bűnei közé tartozónak 

tekintették a haszontalan, kikapcsolódás végett űzött olvasást, mint a hatalom képviselői, akik 

a bűnbeeséssel azonosították ezt az elharapózó jelenséget, morális és intellektuális értelemben 

egyaránt. Az új olvasópublikum már ellenőrizhetetlen módon evett a tudás fájáról, és hiába 

próbálták meghatározni, mit lehet eléjük rakni, az már nem elégítette ki érzelmi és 

intellektuális, társadalmi vagy privát igényeiket.4 

A tiltott francia könyvek magyarországi fogadtatásán keresztül ezeknek az új olvasási 

formáknak a tanulmányozása is lehetővé válik. Az olvasók új igényeit és átalakuló ízlését 

eltérő szemszögből mutatják be a hitvédők értekezései, a revizori jelentések és a 

könyvkereskedők üzleti könyvei, illetve levelezései. Ezek a szövegek esetenként, ha mégoly 

kezdetleges formában is, de az irodalomkritika sajátos megnyilvánulásaiként is felfoghatók. 

Összegzésünk második helyére a munka folytatását is megelőlegező gondolatainkat tesszük. 

A francia könyvekhez való hozzáférés különböző formáinak számbavétele alapvető feltétele 

az általunk választott olvasáskutatási témának. Ezért a differenciált olvasói szokások 

megismeréséhez szükséges a francia könyvek magyar olvasóinak körét tovább tágítani, a 

középnemesi, értelmiségi, valamint a polgári rétegek felé. Ebben az összefüggésben egy első 

látszatra mellékesnek tűnő problémára hívnánk fel a figyelmet. Az olvasókörökre vonatkozó 

4 Reinhard Wittmann I.m. 346. 

"223 



cenzúrahivatali aktákból a tiltott francia irodalom recepciójának egy eddig egyáltalán nem 

kutatott formájával, a jelentős mennyiségű, német fordításban megjelenő, szélesebb publikum 

számára is hozzáférhető francia könyvállománnyal találkoztunk. De ennek a 

fordításirodalomnak a népszerűségét nemcsak az olvasókörök bizonyítják, hanem a 

könyvkereskedések kínálata és a magánkönyvtárak állománya is. A könyvek fordításban való 

megjelenése elterjedésüknek egyik fontos mutatója.5 A történeti kutatásokban ugyanakkor 

általában alig tulajdonítanak jelentőséget a könyvpiac ezen szegmensének, miközben éppen a 

francia könyveket tekintve, a 18. század utolsó harmadára hihetetlenül megnőtt a fordítások 

száma és az irántuk jelentkező kereslet. Ráadásul a korabeli kiadók, olvasók és kritikusok 

nem tettek nagy különbséget a fordításban vagy eredeti nyelven publikált könyvtermés 

között.6 A további kutatásoknak tehát feltétlenül szem előtt kell tartaniuk ezeket a 

megfontolásokat. 

A főnemesség bemutatásával lényegében a vázolt olvasási szokások térnyerésére bőven 

kaptunk példát, még ha elmélyült tanulmányozásukhoz csak a Csákyak esetében állt 

rendelkezésünkre elegendő forrásanyag. A folytatásban, a francia műveltségből leginkább 

részesülő társadalmi elit könyvekhez való viszonyának sajátosságait és jelentőségét, a 

Habsburg-birodalom többi országának hasonló rangú és műveltségű képviselőivel összevetve 

lesz különösen izgalmas megítélni. Ezek az összehasonlító vizsgálatok a franciás műveltségű 

európai elit körében Spanyolországtól-Oroszországig végzett kutatásokhoz csatlakoznának. 

Ami pedig a Csáky-Erdődy gyűjteményt illeti, meggyőződésünk, hogy ez a 18. századi 

magyarországi francia könyvtár, amely a felvilágosodáskori francia irodalmi könyvtermésből 

egy könyvgyűjtő asszony érdeklődését tükrözve nyújt áttekintő válogatást, csupán egy 

hasonlójellegű, nyugat-európai női könyvtárral összehasonlításban tárja fel igazi jelentőségét. 

5Hans-Jiirgen Liisebrink,: „La traduction, indicateur de diffusion: imprimés français traduits en allemand, 1770-
1815." In: Barbier, Frédéric - Juratic, Sabine - Varry, Dominique: L'Europe et le livre. Réseaux et pratiques du 
négoce de librairie 16-19 e siècle., Paris, 1996,401-402. 
6 Uo. 

"224 



V. Felhasznált források: 

Magyar Országos Levéltár (MOL) 

I. osztály 

C szekció (Helytartótanácsi Levéltár) 

C9 Manuale 1753-1783 
CIO Regestrum, 1784-1786 
C43 Acta secundum referentes 1780-1783 (Előadók szerinti iratok) 

Okolicsányi Imre 
Mandich János 

C60 Departamentum revisionis librorum 1783-1848 

III. osztály 

P szekció (Családi levéltárak és személyi hagyatékok) 

P71-78 Csáky család levéltára 1527-1930: 
P73 Illésfalvi levéltár 
P74 Kluknói levéltár 

Pl059 Vécsey család XVI-XIX. század 
5.csomó 23,24. tétel: Van der Nath család 

Budapest Főváros Levéltára (BFL) 

Pest Szabad Királyi Város Iratai 

Pesti tanácsi iratok 
Csődiratok IV/1202/c Intimata a.m. 272 mellékletek 
(Strohmayer Ignác csődperének iratai) 

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 

Fonds spéciaux 

Le fonds de la Société typographique de Neuchâtel (1769-1798) (STN) 
Weingand, J.M. et Kôpf Libraires - Pest msl229 bis 65 à 98 

Stâtny Oblastny Archiv v Presove 

Rody a Panstvâ 

Sztâray z Michaloviec (1057) (1279-1931) 
Sexus masculini (1057-1819) 
Poesia - Literatûra 18-19. roku 
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I. I l lusztrációk 

1. A homonnai Csáky-Van der Nath kastély. Thomas Ender akvarellje (1860 táján) 
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2. Részlet a homonnai kastély első termének királyképeiböl 

3. Részlet a homonnai kastély Mária Teréziáról elnevezett tennének freskójából 
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4. Illcsfalva, Sans-Souci kertje, 1778. Tusrajz 

4. A Szirmay Tamás Antal féle Sans Souci kertleírás térképmelléklete (1776 !) 

5. A Sans Souci kápolna 2002-ben 

6. A Sans Souci kert területének egy részlete 2002-ben 



7. Schmecks-Ótátrafi ired látképe 1860 körül. Thomas Ender akvarellje 

Anilrá»»y Aladár gráf horoonnai kum.-lvánuk kdnyvtánotoliája. 
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8. A homonnai kastély könyvtárszobája az Andrássyak idejéből 

9. A Csáky-Erdödy gyűj temény katalógusának részlete 




