
Dinicu Golescu é lmé nyei Pesten é s Budán
Nemzetisé gi köryvkiadás a budaí  Egqeterni Nqomdában

A budai Egyetemi Nyomdánakl mint, a soknemzetisé -
g  Magyarország legjelent sebb könyvnyomtató in-
té zmé nyé nek termé szetszerú en megvolt a maga jelen-

t sé ge a nem magyar né pek m vel dé sé nek fej)eszté -
sé ben is, Már a XVIL század vé gé n felké szült arra,

hogy a nem magyar né pek nyelvé n is adion ki m ve-
ket, Mindent megtett annak é rdeké ben, hogy idegen
nyelv  könpei is eljussanak az o]vasókhoz: könlvka-
talógust adott ki árjegyzé kkel, szé les kör  bizomány-
hálóZatot SZeí VeZett nemcsak Magyarországon, ha-

nem nemzetisé giek lakta területeken is,
Hatókörük az ország határain tú Ira is kiterjedt.

l829-ben pé ldáui, amikor a román fe|edelemsé gek
politikai hí rlapjai napvilágot láttak, a budai nyomdá-
tól ké í tek Havasalföldre szakembereket é s bet anya-
got, A nyomda m ködé se során körülbelül ké tszáz ro-
mán m vet jelentetett meg, Az Egyetemi Nyomdában
nvomtatták ki Alexandru Beldiman'é s aZ o]té niai bojár
í á, Olnicu C,olescu' ,,Í nsemnarea cdldtoriei mele" (Utazása-
im leí í ása) cí m  nagy siker  könyvé t. A legtöbbet az

Egyelemi Nyomda rorrán kön),",/einek lerieszlé ,e é r
dé ké ben Zaharia Cartalethio Tetle dki egesz Havasa|-
fö]dön é s Moldvában árusí totta azokat,

Dinicu Golescu a XIX, századi modern európai kul-
tú ra egyik els  román felfedez je, ,,Bele van plántálva
az emberi termé szetbe a vágy, hogy ha másnál valami

iót meglát, azt magának is megszerezze, nem rablás
árán, hanem önnön lé nyé t ké nyszerí tve arra, hogy el-
nyerie azt, ami a maga poí tálán í ossz, azt lóra fordí t-
Sa; senki nem illethet hát engem szemrehányássai
azé rt, hogy minden megtett lé pé semben, hazámra
gondolva, é rte]memmel is mé rlegeltem mindazt, amit
láttam" - í gy sommázza ú tinaplójának lé nyegé t.
Golescu kor- é s eszmetáIsa, B löni Farkas Sándor az er-
dé lyi magyar utazó, í gy vallott ugyanerr l az l830-aS
é vek elejé n: ,,Új é let derül fe] annak, ki maga gyönyö-

r sé gé re s tanú ságára, távol é s mí velt országokba in-
dul utazni. Ezer remé nyek é s é rzelmek valósí tása s

ezer ú j ismeretek szerzé se derengenek el tte kedves
homályban, s megnyí lt szí wel indul messze ú tjának,
hogy a jeJent minden nemben öröm közt használja, s

keresztül egé sZ é ]eté re em]é kezeté nek tárházat gy jt-

sön,"
A romantikus pátosz é s tú lzások ellené re az ulazá-

sok, az ú tikönyvek nem csupán í omantjkus lobogást,
hanem cé ]szer  realizmust is ieientettek, Szerz ik
mindenké ppen a löV  el tt, é S a jöV  nevé ben kí ván-
tak utat tapoSni hazájukban,

Dr. Beré nyi Márla a Magyarorczági Románok Kutatóinté ze,
té nek igazgatóia, ké t nyelven, hagyarul é s románul publikál,
kolt . versiit legú tóbb 98/l., tanülmányát 9915. számünkban
közöltük.

Beré nqi Mdia

Golescu el bb Oroszországba, maid l824-ben,
1825-ben é s l82ó-ban nyugatra: Pesten é s Pozsonyon
ái AuSZtIiába, É szak-ltáliába, Dé l-Né metországba é s
Svájcba tett utazásokat. Ezeknek az é lmé nyeib l í tt
köni,ve emelte Dinicu Golescut a modern román iro-
dalom alapí tói, s egyben a Golescu család, az egyik
legnagyobb hagyományokkal rendelkez  boiári di-
nasztia jelesei kózé ,

Golescu utazásai gyakorlati cé lt is szolgá]takl né gy
fiát kí sé rte e] külhoni iskolákba: Radut é s Alexandrut
Münchenbe, §tefant é s Nicolaet Genfbe. Meggy z -
dé ssel vallotta, hogy a fiataloknak már zsenge koruk-
ban, nyiladozó é rtelemmel világot kell látniuk, külföl-
di iskolákban kell tanulniuk, hogy tudásban, erkölcs-
ben, jellemben megeí  södve, tapasztalatokkal gazda-
godva nagyobb hasznára ]ehessenek szü l hazájuknak,
Jó né hány f városban tanulmányozta a különböz  is-
kolatí pusokat (naplójában fel is sorolja  ket), de a
közigazgatás megszervezé sé re, a köziólé ti alapí tvá-
nyokra (kórházakra, árvaházakra), m vel dé si inté z-
mé nyekre (mú zeumokra, szí nházakra) figye]t. Igyeke-

zett megismerni az idegen társada]mak é leté t, külö,
nösen a közné p helyzeté t.

A csillogó felü]etet dí csé ri, a császárok, é s királyok
jóságái már-már né pmesei naivsággal ecseteli, A má-
sutt jó, otthon minden rossz kontrasztia (melynek re-

ális alapia nyilvánvalóan a szerencsé sebb tájak gazda,

sági gyarapodása é s HaVaselve török áJtali kiszipolyo,
zottsága, a bo|árok é s hivatalnokok é l sködé sé vel te-
té zve) önvizsgálatra ké Sztette. Sokszor nemcsak ön-
maga, hanem osztálya nevé ben is, Né ha ú gy t nik,
hogy ez az ú tinapló nem is annyira a bejárt tájak ra|za,

mint inkább Havaselve elmaradott társadalmi helyze-
té nek, szokásainak, erkölcseinek é s m vel dé sé nek
vádirata,

Rornán irodalyni szalon

Dinicu Colescu egyetlen irodalmi alkotása, az insem-
nare a cálátoriei mele, harmadik nyugati utazásáról
Brassóba visszaé rkezve, l82ó,ban jelent meg a budai
Egyetemi Nyomdában, amelynek köZismerten nagy
szerepe volt a román felvilágosí tók, els sorban az er-
dé lyi triász munkáinak közzé té telé ben, Golescu több-
ször járt Pesten, nagyon jóban volt Atanasiu Gra6ov-

szlZy macedoromán keresked vel, aki ké s bb nemesi
rangot kapott, Nagy mecé nás hí ré ben álló Grabovsky,
Vórömarty té ri házában, román irodalmi szalont nyi-
tott, lde iártak az Úgynevezett Erdé lyi lskoia Í rói,

Samuil Micu C]airr, Petru Mdio]" é s Gheorghe §in.ai,
Munkásságuk kibontakozásában fontos szerepet iát-
szott a budai Egyetemi Nyomda, amelynek a román
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könyvek cenzoraiké nt valamennyien alkalmazottai
voitak 1804-182l között. Grabovsky irodalmi szalon|át
meglátogatták a pesti egyetemen tanuló ifjú  tehetsé -
gek is, í omán é rtelmisé giek, í rók, mint Eftimie Murqlr,
St.P. Neagoeó, loan Teodorovici1 , Emanuil COid 3, é s má-
sok, Go]escu ismeretsé get kötött velük, s talán ezzel
is magyarázható, hogy a budai Egyetemi Nyomdánál
je]ent meg ú tinaplóia. M ve nagy sikert aratott hazá-
jában is, mert é szrevé teleit a haladásban való bizako-
dás hatotta át, Könyvé ben kité r pesti tartózkodásai-
nak esemé nyeire, s kedvez  ké pet fest Pestr l é s Bu-
dáról, melyet most hosszabban idé zünk,

Pest

,,Magyarország szé p városa; é rdemes szemügyí e Venni
sok olyan dolgoké rt, melyek iakóinak tanulmányait, a
város é kessé gé t é s a közné p nyugalmát szolgáliák.
lgen nagy é pületekben m ködnek itt az iskolákl ha va-
laki akarja, vé gighallgathat|a az el adásokat mind-
egyik tudományban, az orvosi tudományokban is. Az
oí VoSi tanulmányok tanulása Vé gett mú Zeumban Iát-
hatók viaszból ké szült különfé le emberi testré szek,
melyek semmiben sem különböznek az eredetiekt l,
valamint nagy ú vegedé nyekben, spirituszban igazi
gyermekek, torzszülöttek, egyben tt ikrek é s ezekhez
hasonlók, Mindezen iskolák t ké je oly nagy, é vente
majdnem hogy né gyszázezer forint jövedelmet hoz, é s
ezt teljessé gé ben minden é vben csupáncsak az isko-
iákra kóltik, Ez a pest nem hasonlí tható össze craiova
városával sem - jövedelmeit illet en vagy más egyé b
té ren -, annyi pé nzt fordí tanak itt a tanuláSra,
mennyir l a mieink nem is álmodhatnak, mivelhogy
nálunk az uralmon lé v k sokszor mé g a lé tez  kicsiny
iskolákat is szándé kosan leromboltatták, nehogy a
né p öntudatra é bredien, az isko]ák kicsi iövedelmé t
Szintú gy elorozták, másegyé bre költötté k, mintsem a
haza hasznára. Egy másik é pületben megint csak szá-
mos terem, tele könyvekkel, legtöbbjük nagyon ré gi
könyv, magya1 latin, né met, közé pkori latin, ógörög é s
francia nyeiven, Nagy teremben különfé le é rmé k, a ré -
gi id kt l napjainkig, idegen é s magyar é rmé k, Ma-
gyarország alapí tásától mindaddig, mí g kapcsolatba
lé pett AusztriáVal, Hasonlóké ppen Vannak itt török
fegyverek, igen változatosak é s a mostaniaktól nagyon
különböz ek, valamint sok más egyé b ]átnivaló, me-
lyek felsorolása is igen hosszú  id be telne.

Szintú gy megtekinthet  itt Bonapafie hadi ielvé ,
nye, az aranyozott ölW, melyet a magyarok gy ztes
csatában zsákmányoltak, Láthatók különfé le é rcek,
ásványok, valamint a Magyarországon honos vala,
mennyi állatfa|ta b re, földön, föIdben, leveg ben é s
tengerben é l  állatok, a legnagyobbak is, egy ré szük
spirituszban, más ré szük olyan szé pen kitömve, hogy
semmiben sem különböznek az é l kt |: id k telté vel
megkövesedett tárgyak, fábóI, föIdb l, ví zcseppekb l,
egy mú mia, továbbá igen nagy áIlatok csontjai,

Pestnek hat tere van, egy pediglen oJy nagy, hogy
Ausztriában egyetlen más városnak sincs ehhez ha-
sonló; a né gy közül egyik oldalát lé pteimmei megmé r-
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tem, s ú gy vé lem, a té r megvan valami nyolcszáz öl,
nyi, Ezen a té ren tartiák a szokásos katonai szemlé ket
is. melyekre gyakran el|ön a nádor  fensé ge, a császár
után a második embel, ki Budán lakik;   a magyaror-
szági hadak parancsnoka, egyben pedig politikai kor-
mányzó is, hat másik tanácsossal egyetemben. Egy
igen nagy kaszárnya (Il, József é pí tette, kit é rdemes
megemlí teni), köröskörbe megvan hatszáz ölnyi, bent
ezerné l több szoba, mind,mind tüzé rek laknak ben_
nük, az udvar belsejé ben körben ké tszázötvenné i több
ágyú  é s rengeteg ágyú golyó, Né gy sarkában né gy ka-
pubejárat; er s, vastag fal veszi kórül, ebben megint
csak szobák vannak é s istállók a tüzé rek lovainak, ké t
másik kaszárnya is van a városban, é rdemes megte-
kinteni egyiket, melyben katonák ]aknak; másik ka-
szárnya nyolcszáz szobájában pediglen invalidusok,

Van egy nagy szí nház, vagyis komé diások háza, igen
tágas é s szé p, egyszerre háromezerné ] több ember fé r
el benne, szí npadán pediglen lovas katonák, ágyú kkal
egyetemben.

Az egé sz városban a házak legtöbbje nagy é s szé p, az
é pí té Szet tudománya szerint emelt, egyik-másik közülük
ötvenezer forintnál is több jövedelmet hoz é vente,

Fürd é pület olyan rendkí vüli, nem csupán é n nem
láttam ehhez foghatót, de sok országot meg]árt uta-
zóktól is hallottam, hogy ilyen szé p é s tiszta fürd t
nem látni sehol. Nagy é pület, né gy sarokkal, körös-
körbe szobák, mindegyikben egy vagy ké t fürd kád fá-
ból vagy ré zb l; egy fürdé s ára harminc kraicártól
százhú szig terjed; a legdrágább szobák é ppen ú gy be
vannak rendezve dí ványokkal é s szövettel borí tott szé ,
kekkel, mennyezett l a padlóig é r  tükrökkel, mint a
legnagyobb é s leggazdagabb földesurak házai, a pad,
lózaton igen drága sz nyegek, a fürd köpenyek is kl-
váltké ppen jók é s tiszták - a fürd kád, melybe az em-
ber belé p, szintú gy vé kony vászonnal bevonva, erre
engedik a vizet. A földszinten lé v  fürd szobák fölött
más szobák, elé ggé  szé pek é s dí szesek, Az egé sz udvar
nagyon csinosan e]rendezett kert, közé pen kicsi ha-
Iastó, szök kú ttal, körben a szobákig Sé tányok, füZek
között virágok, bokrok, a sé tány beszórva borsószem
nagyságú  kavicsokkal, melyeket mintha egyenké nt vá-
logattak volna. Három dolog vonzza az embereket eb,
be a fürd be: a kádak é s köpenyek tisztasága, a szo-
bák szé psé ge é s ez a kicsi kert, hová sokan csak sé tál-
ni |önnek el, mivelhogy nem is fürd znek.

A kereskedelem igen é Ié nk, mivelhogy minden áru itt
halad át Bé csbóI, Lipcsé b l é s más helyekr I
Havaselve, Moldva é s a Török Birodalom felé , Ezen or-
szágokból pediglen megint csak Bé cs felé  é s mé g to-
vább itt szállí tják a különfé le árukat, pé idának okáé rt
marhab rt, gyapjú t, viaszt é s sok egyebet, hol szeké rka-
ravánnal, hol haióval a Dunán, Dicsé rné m a pesti
templomok szé psé gé t is, de ki oroszország templomait
látta, aZ ta]án csak Róma templomainak szé psé gé t tar-
taná mé g emlí té sre mé ltónak. Pest lakóinak sáma elé ri
a harmincötezer f t, a katonaság lé tszáma a tizenké tez-
ret, Ugyanazokat a nöVé nyeket termesztik, mint máSutt:
bú zát, zabot, rozsot é s kukoricát; hajdinát egyáItalán
nem; gyümölcs é s zöldsé g közül is a szokottakat, csak



többet, Van itt elegend  fiáker vagyis batár é s hintó,
reggelt l estig a tereken állnak, s ha valaki eI akar iutni
valahová, a városba vagy a városon kí vül, közelre vagy
távolra, megalkuszik a kocsissal, é s indulhat is,"

Buda

,,Ez a válos Magyarország szé khelye, várában lakik a ná-
dor  fensé ge, kir l azt mondiák, igen jó indulattal visel-
tetik az emberek irányában, Meg kell vallanom, hogy
ké ré sé vel senki sem fordul hozzá hiába, A nádor egyike
annak a hé t tanácsosnak, kiknek dönté sé t l függ Ma-
gyarország egé sz kormányzása; e hé t tanácsoson kí vül
van mé g másik tizenkett , ezen tú l mé g másik száz,
egyik ré szük Budán lakik, más ré szük Pesten. Budán é l a
nem egyesült keleti egyház egyik püspöke, A város,
fentr l alá, tele van forró viz  ásványví zfürd kkel. Egy
meglehet sen magas hegyen áll a csillagászati megfi,
gyel állomás, ahol egy professzor lakik, Az idé n el ször
lehetett itt látni aZ üstököSt, mely az é gen meg|elent, E
ké t város között folyik a Duna, hajóhí d köti össze  ket,
mely é vente hatvanezer forint iövedelmet hoz Budának,
ugyancsak hafuanezer folintot Pestnek. Nagyon szé p
látvány nyí lik Budáról Pestre, miké ppen Pestr l is Bu-
dára, Enné l is csodálatosabb átsé tálni a hí don, honnan
]átszik mind a ké t város, hasonlóké ppen a hí d fölött é s
alatt nagy é s kicsi kalmátbárkák, é ppen í gy az egyik vá-
rosból a másikba igyekv  járókel k é s utasok sokasága,
Le]ki örömé t leli az embet ha alkonyat tá|ban vé gigsé -
tál a haióhí don. Buda lakóinak száma majdnem hú sz-
ezet a katonáké  ötezel, Ugyanazokat a nöVé nyeket é s
gyümö]csöket termesztik mint másutt; a sz l mí velé s
feilett, mivelhogy egymást é rik a hegyek,

A ké t város lakói nagyon szelí dek, a hatóságok sem
er szakosak; nem hallani civakodásokat, nem látni
verekedé seket, nem háborgatiák a bé ké s idegeneket,
a rend rsé g nem hurcol el mindegyre valakit a töm-
löcbe, miké nt más városokban láthattam, hol a hata,
lom igen seré ny, igaz, hogy az emberek is több rosszat

tesznek. A pestieket é s budaiakat mintha csak a csön,
des bé csiek taní tanák erre az é letmódra, mivelhogy
Bé csben mindenkinek Iegf bb gondja é s kötelessé ge,
nehogy valamivel megbántson valakit,"

IEcYzETEK

l Az Egyetemi Nyomdát l577-ben, Nagy§zombatban, egy-
házi kiadványok el á|lí üására alapí tották. Itt ielentek meg az
els  magyar ké tnyelví í  kalendáí lümok ls. ló3r-ben a Páznány
Pé ter által alapí tott e8yetemhez csatolták 1777-ben az egye-
temmel együtt Budára költözt€tté k. 1923 ütán a pesti egye-
tem Mú zeüm körú tt é pületé ben helyezté k el, maid l950-ben
össz€vonák a Foí ás Nyomdával é s a pe§tl Dohány utcába ke-
rült.

3 Alexandru Beldihaft í 1760-182ó) moldvat í ró é s orsátbí -
í ó. Több fordí há§a az Egyetemi Nyomdában ielent meg.

3 Dirli.l Goles.u |l777-1a7o| havasalföldt boiát csa|ádból
sálmazott. Apia bán volt. A .omán felvllágosodás nevezetes
í ú |a.

4 zahaf1L caf.aleckí  |17E4.1E ó) az Egyeteml Nyomda
könyvteriesztó|e, konektora é § szelkeszt ie. Egy td ben Pe§-
ten volt könyvüzlete. Az Egyetehi Nyomdában ké §zült az álta-
la szerkesztett els  román lolylólrat, a Biblí oteca Rolfra/r',eascá
l821-1834 között.

5 aftí uie Mli.fgtr |l8o5-| 8?0) bánságt §átnazású  ronán ta-
nái pesten vé tez iogot, í orradalml-demokrata polltlkus,
Ré szt vesz az l840-es havasa|í öldt tltkos szervezkedé sbeí .
l848-ban a pe§tl fotradalom ideié n szabadul a büdai börtön-
bóí l. ké s bb országgyí i|é st ké pvtsel , magánügyvé dt trodát
tart fenn pesté n halálátg.

6 qtefun P. Neagole a pesí | román lskola taní tó|a. A budal
Egyetemi Nyomdában román kalendá.lumokat ad ld.

7 loan Teodoí ovici, Pesten román ortodox lelké §z. Petru
Mator halála uán   a Cologt-fé le tofián 9zótáí , a [-,erí coll
Budelse beí eiez ie. Ez a münka volt az Egyeteml Nyomda
é gylk legktemelked bb publtkáctóiá, az el í tzet k között
nemcsak románokat, hanem szerbeket, né meteket, gtb. talá-
lunk.

8 Ena ull coldu |l8o2-1a?o| hacedolomán srÁí í iazásí r
pe§tt ügyvé d, polltlküs, püblicista- A Biblloteca Romaxeas.á
münkatársa. Tehet§é ges ügyvé d lé vé n hamat nagy vagyoua
tett szert. Deák Ferenccel barátl vl§zonyban van, ennek polltl-
káiát követt. Több é via országgy |é st ké pvlsel , a í els ház
tagia, Egé sz vagyonát a román tanu|ó ií iú ság iskoláztakí sá.a
hagyia. Halála után lé treiön a ,,Gozsdu Alapí tvány", a monal-
chla egytk legnagyobb magánalapí tványa.

Buda lóEó-os látké pe
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