
KÖZLEMÉNYEK 

Keserű Bálintnak, 
60. születésnapjára 

Sir Walter Raleigh könyvtára és magyar vonatkozású könyvei. (1) A szegedi egyetemi intézmények 
reneszánszkutatással foglalkozó részlegeiben immár évek óta folyik egy nagyformátumú kutatási 
program: a régi magyar olvasmányok feltérképezése. Célja képet kapni arról, hogy — Keserű Bálint 
megfogalmazásában — „mit olvastak a kb. 1530—1730 közti két évszázadban a magyar társadalom 
különböző osztályaihoz, rétegeihez, korcsoportjaihoz tartozók; mit a három részre szakadt ország 
különböző területein; mit a városi polgár és mit az udvarházak köznemese; mit a férfiak és mit a nők; mit a 
katolikus és mit a protestáns felekezetek által irányított gyülekezetekben, iskolákban. Bízhatunk abban, 
hogy az egész anyag — a kumulatív index segítségével — például a külföldi irodalom és tudomány 
elterjedéséről is az eddigieknél egzaktabban tudósít (a kiadványok .előfordulási gyakoriságáról' — 
egyebek közt hazai fölbukkanásuk idejének vagy a befogadó társadalmi helyzetének függvényében)."1 

Ez a feltáró munka azonban csak akkor nyer valódi jelentést, ha mód van azt kontroll-anyaggal 
összevetni, hiszen a magyarországi olvasmányok mennyisége, milyensége, struktúrája csak külföldi 
példák egy gdanski polgár, vagy egy angliai nemesúr könyvtárának, illetve olvasmányjegyzékének 
függvényében válik igazán értékelhetővé. Ezért vélem rendkívül fontosnak, hogy e nagyszabású program 
munkatársai a Magyarországon talált anyagok — könyvlisták, leltárjegyzékek, stb. — feldolgozása 
közben folyamatosan igyekezzenek tájékozódni a külföldi szakirodalomban publikált hasonló vizsgála
tok eredményeiről; nemcsak módszertani összevetések céljából, de kimondottan azért, hogy a magyar 
anyag európai kontextusba helyezhető legyen a későbbiekben. Ehhez a tájékozódáshoz szeretnék 
hozzájárulni jelen dolgozatommal. 

(2) A szegedi vállalkozás első jelentős hozadéka a „KtF-bibliográfiák" füzeteinek megjelentetése volt.2 

E kiadványtípusnak megtaláljuk megfelelőjét az angol szakirodalomban, s talán nem érdektelen 
összevetni'a kettőt a bennük feldolgozott adatok mennyiségi mutatói szempontjaiból. Sears Jayne 
munkája, a Library Catalogues öfthe English Renaissance először 1956-ban jelentek meg, melyet 1983-ban 
500 példányban (!) újra kiadtak új előszóval és jegyzetanyaggal.3 

Jayne bibliográfiája az 1500—1640 közötti időszakot dolgozza föl, tehát egy korábbi periódust, mint a 
KtF. Összesen 848 könyvlista adatait teszi közzé, ebből 274 az intézményi jegyzék, 574 pedig 
magánszemélyektől származik. Összehasonlításként: a KtF első négy füzete 1533 1721 közöttről 616 
magángyűjteményről tud, az intézményi könyvtárak számbavételére még nem került sor. A jelenleg 
ismert legnagyobb magyarországi könyvtárak a következők voltak: Zsámboky János humanista (1587. 
2618 tétel),4 Dernschwam János Magyarországon letelepedett csehországi német kereskedő, utazó, 

1 KKSKRH Bálint (ed). Adattár XVI—XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11: A magyar 
könyvkultúra múltjából (lványi Béla cikkei és anyaggyűjtése sajtó alá rendezte Herner János és Monok 
István). Szeged: JATE, 1983, 605. (A kiadó jegyzete) 

2 MüNOK István (ed). Könyvtártörténeti füzetek: Magángyűjtemények Magyarországon. I. Szeged: JATE, 
1981; II. Szeged: JATE, 1982; III. Szeged: JATE, 1983; IV. Szeged: JATE, 1985. 

3 JAYNK, Sears. Library Catalogues ofthe English Renaissance (Reissue with New Préface and Notes). 
Foxbury Meadow: St Paul's Bibliographies, 1983. 

* KtF 1, 29. Cf. GULYÁK Pál. Sámboky János könyvtára. Budapest, 1941. 
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humanista (1575: 651 tétel, 1162 könyv, kb. 2100 mű),5 és Mossóczi Zakariás nyitrai püspök, jogtudós, 
humanista (1587: 952 tétel).8 

Végigtekintve Jayne katalógusán azt látjuk, hogy a magyarországinál összehasonlíthatatlanul 
fejlettebb kulturális háttér (egyetemek, főiskolák nagy száma s ezekben igen tekintélyes intézményi 
könyvanyag) ellenére (vagy éppen ezért?) a 16. századi angol magánkönyvtárak nem különböznek 
lényegesen a hazaiaktól. Kapásból kiválasztva néhány jelentősebbnek tűnő gyűjtőt, a következő 
adatokat találjuk: Martin Collins yorki kanonok (1509: 150 nyomtatvány); Gerald Fitzgerald, Kildare 9. 
lordja (1531: 159 tétel, nyelvek szerint 64 latin, 47 francia, 29 angol, 19 ír); Thomas Cranmer, 
oanterbury érsek (1553:49 kézirat, 350könyv); Reginald Pole, kardinális, európai hírű humanista (1555:5 
kézirat, 128 könyv; számla, nem teljes könyvtárjegyzék); John Parker, Matthew, későbbi canterbury 
érsek apja (1560: három listán (a) saját könyvei 86 MSS, 650 könyv — latin, angol, francia, olasz és 
spanyol nyelven, (b) Matthew fiának 850 latin, 300 angol és 50 francia könyv, (c) Richard fiának 19 MSS és 
150 könyv); Matthew Parker canterbury érsek (1574: különféle listákon 482 MSS és 1045 könyv); Cox 
kapitány, Convetryből (1575: 33 románc, 14 filozófiai mű, 4 dráma, 1 orvosi könyv, 7 ballada, 3 almanach 
„és még 100 más"); John Dee matematikus, asztrológus és hermetikus filozófus (1583: 170 MSS és 2500 
könyv); Thomas Lorkin cambridge-i fizikaprofesszor (1591: 172 MSS, 580 könyv). 

A fennmaradt könyvjegyzékek tekintélyes része származik a két egyetemi városból, s többségében 
egyetemi emberek tulajdonát képezték. Jayne ezt az anyagot vizsgálta át tüzetesebben, s tapasztalatait a 
következőképpen összegzi: „Bármilyen tudományos, vagy egyéb tárgykörben, mely iránt az Erzsébet
koriak érdeklődtek, a könyvlisták biztosítják a leggyorsabb és legbiztosabb utat olvasmányaik 
rekonstruálására. . . . A listák gyönyörűen tükrözik például az ellentétet a konzervatív, skolasztikus 
Oxford és a református, humanista Cambridge között."7 Bizonyos tendenciák azonban úgy látszik — 
általánosak. Bármelyik egyetemen az átlagos tudósnak 20 könyve van a század elején, 50 évvel később 
már 70 körül. A 167 cambridge-i katalógusból csak féltucat van, mely 10 könyvnél kevesebbet 
tartalmazna, 200 tételen felüli gyűjtemény viszont csak 2-3 akad. Jayne féltételezése szerint a cambridge-i 
kumulatív index (ha egyszer majd elkészül) kb. 3000 művet fog felsorolni. 

Érdekes megfigyelni, hogy sokkal feltűnőbben, mint a magyar anyagban 1600 után ugrásszerűen 
megnövekszik a magángyűjtemények mérete. Mindjárt a 17. század elejéről ilyen listákat találunk: 
ismeretlen tulajdonos ( 1605: 2600 tétel, témák és méret szerint csoportosítva); ismeretlen ( 1606: gondosan 
katalogizált 2000 tétel); John Rainolds, az oxfordi Corpus Christi College elnöke (1607: 1800 tétel); John, 
Lord Lumley (1609: 400 MSS, 2600 könyv); Richard Bancroft canterbury érsek (1612: 352 MSS, 5769 
könyv), etc. 

Jayne a szegedi projektum résztvevőihez igen hasonlóan látja a könyvjegyzékek feldolgozásának 
jelentőségét. A listák mindenekelőtt eloszlatnak egy mítoszt, mely a reneszánsz anyanyelvű irodalom 
frontáttöréséről beszél. ,,A Biblia kivételével a listák szinte egyáltalán nem tartalmaznak angol könyvet. 
Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a tanulás és kultúra nyelve az Erzsébet-korban a latin volt. Aki 
egyáltalán tudott olvasni, biztosan olvasott latinul is, s tulajdonképpen minden értékes olvasmányt eleve 
latin nyelven várt. A mai tudósok hajlamosak azt hinni, hogy teljesen megérthetik az Erzsébet-kort 
annak angol nyelvű publikációin keresztül. E hitük az egyik oka annak, hogy még olyan sok földeríteni 
való van erről a korról."8 A listák tehát jól tükrözik az éppen divatban lévő, sokakat foglalkoztató 
olvasmányanyagot, a kurrens tudás alapszövetét. Ezekből lehet a legbiztosabban külföldi szerők 
recepciójára vonatkozó következtetéseket levonni. Hiszen más dolog tudni, hogy 1561-ben Castiglione Az 
udvari embere megjelent angol fordításban, s megint más tudni, hogy az olasz eredetit már 1530-tól 
vásárolják és olvassák. 

5 KtF 1,16. KKSKR Bálint (ed). Adattár. . . 12: A Dermchwam könyvtár (Közreadja Berlász Jenő, sajtó 
alá rendezte Keveházi Katalin és Monok István). Szeged: JATE, 1984. 

6 KtF I,'28. Kiadva Adattár. . . 11. (1. sz. jegyzet), 451 484. 
7 JAVNK 1983 (3. sz. jegyzet), 51 52. 
M m . , 53. 
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Ugyancsak rendkívül fontos információ-forrás, ha a könyvjegyzékek jelzik, hogy mely művek kerültek 
egy kolligátumba. Sokat elárul az ideológiai diszpozícióról az a megfigyelés, hogy az Erzsébet-koriak 
előszeretettel tartották együtt Boethiust Porphüriosszal, Cicerót Platónnál, Apuleiust Hermésszel. Végül 
még egy idézet Jayne-től: „Finomabb, vagy durvább felbontásban, de az Erzsébet-kor ideológiai és 
kulturális életének alapvető anyagai fellelhetők a kor könyvtárjegyzékeiben, s e katalógusok bármi 
másnál jobb eszközül szolgálhatnak a kor általános jellegének, a ,korszellemnek' feltárására."9 

(3) A korszak egyik legizgalmasabb, s egyben tulajdonosa társadalmi osztályára igen jellemző 
katalógusa Sir Walter Raleigh után maradt fenn. Ezt nemcsak azért érdemes alaposabban szemügyre 
vennünk, mert a főúr életútja, sőt, még érdeklődése is párhuzamba állítható egyes magyarországi 
könyvgyűjtőkével, elsősorban Batthyány Boldizsárral, de azért is, mert Raleigh magánkönyvtárában — 
a fennmaradt katalógus szerint néhány magyar vonatkozású könyv is volt, ez pedig a magyar—angol 
kultúrkapcsolatoknak, de legalábbis a két nép egymás iránti érdeklődésének újabb figyelemreméltó 
dokumentuma. 

Mielőtt e magyar vonatkozású könyvekre rátérnénk, ismerkedjünk meg a könyvkatalógus, illetve a 
hajdani könyvtár izgalmas, s morbid elemeket sem nélkülöző történetével. 

Sir Walter Raleigh életrajzi adatai jól ismertek. Erről a ragyogó pályát befutott, majd életét a 
vérpadon végző kalandor-arisztokratáról sokszor mondják, hogy tipikus reneszánsz főúr volt, s valóban, 
biográfiája kimeríti Fortuna istenasszony le-föllendülő kerekének a 16. században elképzelhető 
valamennyi mozgását. 

Emlékeztetőül: 1552-ben született, s felemelkedése Erzsébet királynő első kegyencévé üstökösszerűen 
látványosan történt, hiszen még nemesember sem volt, s bár néhány évig tanult Oxfordban, az egyetemet 
is diploma nélkül hagyta el. Pályájának elején a protestáns neoplatonisták intellektuális köréhez 
vonzódott, s Leicester pártfogását kereste. Írországban tüntette ki magát először, mint Philip Sidney 
apjának, az írországi kormányzónak rettenthetetlen katonája. Mikor 1581-ben bemutatták az udvarban, 
különösebb neveltetés nélkül is olyannyira tökéletesen testesítette meg a Castiglione által megálmodott 
udvari embert, hogy Erzsébet többet nem is engedte el maga mellől. Intellektusa, titokzatos természete 
mindenkit elhomályosított. Sikeres tengerentúli expedíciói elismeréseként a királynő „Az óceán 
pásztora" címmel tüntette ki, válaszul Raleigh szerelmes verseket írt Erzsébethez, a királynőt Cynthia, 
vagyis a hajósokat és a költőket vezérlő holdistennő alakjában allegorizálva. Raleigh valóban 
rendkívülien sokoldalú érdeklődésről tett tanúságot: az Areopagus költőivel barátkozott, Spensert ő 
hozta Írországból az udvarba, mire az viszonzásul neki dedikálta a The Faerie Queene első kiadását. 
Feljegyezték róla, hogy arheológiáról vitatkozott Camdennel, s alkímiát tanult John Dee-nél. Ezekben az 
években tartózkodott Angliában a későhermetikus filozófia zseniális képviselője, Giordano Bruno, akinek 
művei nagy hatást tettek Deere. Bruno vendéglátója Londonban a francia követ, Mauvissiere, Marquis de 
Castelnau volt, akinek házában a „hamvazószerdái lakoma" is lejátszódott. Raleigh bejáratos volt a 
követ házába, s Mauvissiere egy 1585. szeptemberi leveléből „Monsieur de Raglay" konkrét 
vacsorameghívásáról is tudunk.10 

Raleigh tehát egy olyan körből indult, ahol a harmóniaeszmény, a lojalitás, a világ misztikus 
egységéről vallott nézetek uralkodtak, s ugyanakkor a tolarencia!" A nyolcvanas évek végén azonban 
kegyvesztett lett (nem szokatlan dolog Erzsébet udvarában); a királynő engedélye nélkül kötött 
házasságáért rövid börtönbüntetést szenvedett, majd visszavonultan élt vidéki birtokán, s lassan 
filozófussá érett. A büszke, páváskodó udvaronc, akiről feljegyezték, hogy egyik sikeres amerikai kalóz
expedíciója után az udvarban megjelenve cipőjét több uradalmat megérő gyémántokkal borította be, 
most egészen különös embereket gyűjtött maga köré. Közöttük a „garabonciás" Earl of Northumberland 
alkimista kísérleteiről volt híres,12 míg a „School of Night" matematikusai Thomas Harriot és Walter 

9 I. m„ 54 55. 
10 HKNDKRKON, Philip. Marlowe. London: Harvester, 1978, 44. 
11 Vö.: YATKS, Frances A. Giordano Bruno and the Hermetie Tradition, London: RKP, 1964, 177 8. 
12 WILLIAMS, Neville. All the Queens M en. London: Cardinal, 1974, 249. 

5 Magyar Könyvszemle 1989/2 
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Warner Bruno tanainak követői voltak, s a kopernikuszi rendszert propagálták; Harriot pedig filozófiai 
elmélkedéseiben még deista nézetekig is eljutott."1 Raleigh másik barátja, a költő Chapman misztikus 
hermetikus műveket írt.14 

A Raleigh köréről terjengő pletykák annyira felkeltették a hatóságok figyelmét, hogy 1594 
márciusában egy bizottság ült össze a Dorset megyei (lerne Abbasban, hogy kivizsgálja Sir Walter 
heterodox nézeteit. A bizottság főleg a környék lelkészeit hallgatta ki, de a tanúk semmi olyasmit nem 
tudtak mondani, mely alapján az eretnekséget bizonyítani lehetett volna.15 A vizsgálat befejeztével nem 
indult eljárás Raleigh ellen; elérte viszont végzete Erzsébet halálakor. Raleigh Stuart Arabellát szerette 
volna az angol trónra segíteni, s amikor Jakab lett a király, ellenségei azonnal befeketítették előtte 
Raleigh-t. Összeesküvését perbe fogták és halálra ítélték. A bíróság elnöke ismét felmelegítette az 
ateizmusra vonatkozó régi vádakat. Az ítéletet mégsem hajtották végre, ehelyett Raleigh 14 évet töltött a 
Towerban, Jakab börtönében, s itt írta legjelentősebb műveit is. A börtönből publikálta 1614-ben 
világtörténetét (The llistory ojthe World), mely háromnegyed millió szóban a teremtéstől Kr. e. 130-ig 
követi nyomon a gondviselés működését a történelemben. Raleigh 1616-ban kiszabadult, s újabb 
expedíciót vezetett Dél-Amerikába, hogy Jakab kegyét megszerezze. A vállalkozás katasztrofálisan 
végződött. Spanyol hajókkal való összetűzés miatt újra börtönbe vetették, s végül 1618-ban kalózkodás 
címén kivégezték. 

A már említett hivatalos vizsgálat tanúvallomásai, illetve a halálos ítéletet kihirdető bíró szavai miatt 
a kultúrtörténészeket azóta is foglalkoztatják Raleigh vallásos és filozófiai nézetei. A mendemondák és 
fennmaradt művei azonban élesen ellentmondanak egymásnak. Állítólag egyszer kitépett két lapot a 
Bibliából, s ezekbe sodorta dohányát, hogy rágyújthasson. Halálos ágyán meg azt mondta volna, hogy ha 
majd meghal, ő legszívesebben felvinné a lelkét egy magas hegyre, onnan legurítva ráeresztené a Jót és a 
(ionoszt, vigye, amelyik eléri." Mások ezt úgy interpretálták, hogy Raleigh tagadta a Menny és a Pokol 
realitását, kijelentvén, hogy „úgy halunk meg. mint az állatok, s mikor kimúlunk, emlékünk sem 
marad. "" Ralph Ironside tiszteletes, aki részt vett Raleigh egyik filozófiai beszélgetésén így idézte 
vendéglátója nézeteit a lélek halhatatlanságáról: 

. . .valaha Oxfordban is tanultam, egy bakkalaureátus alatt vizsgáztam, beszélgettem sok 
teológussal, de ideáig egy sem tudta értelmesen megmondani, hogy mi az emberi lélek. 

E szelíd filozófiai szkepticizmus a vizsgálóbíró interpretációjában már fertelmes eretnekséggé változik: 

A világ úgy taksál téged, mint a legpogányabb és leggyalázkodóbb nézetek védelmezőjét . . . Ne 
vigyen téged semmi gonosz arra a meggyőződésre, hogy nincs örökkévalóság a mennyekben! Mert 
ha így gondolkodói, a pokol tüzén találod majd meg az öröklétet."1 

Raleigh műveit vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy ateista semmiképpen sem lehetett, s ha egyes 
kortársai így nevezték, ez csak abból fakadt, hogy akkoriban az ateizmus terminust sokkal tágabb 
értelemben használták, gyakorlatilag mindenfajta radikálisabb eretnekségre. Csakhogy Raleigh 
munkáiban még tételes eretnek gondolatokat sem találunk, megfigyelhetjük viszont a tolerancia-igényt. 

, s HKNDKRNON 1978 (10. sz. jegyzet), 47. 
14 KRACH, W. Elizabethan Erotic Narratives. New Jersey: Princeton. 1977, 116. Ld. még YATKS, F. A. 

The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. London: RKP, 1979, pasaim. 
l s A vizsgálatot összefoglalja: Bl'CKLKY, (îeorge. Atheism in the English Renaissance. New York: 

Rüssel, 1965, 139 143. 
' • HKNDKRSON 1978, 48. 
17 Ld. THOMAS, Keith. Religion and the Décline of Magic. London: Penguin University Books. 1973, 198. 

Ld. még: LKFRANC. P. Sir Walter Raleigh écrivain. Paris, 1968, 381. 
18 Az egész jegyzőkönyv a Harleian MS. 6849, fol. 187-ben maradt fenn. Összefoglalja Bl'CKLKY 1965 

(15. sz. jegyzet), 144 skk. 
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illetve a szkepticizmus több fajtáját is, s mindez késő-tizenhatodik századi kontextusban azért szemet 
szúr. Híres verse, a ,,Mi életünk? Kijátszott passió" c. 12 soros mintha a mendemondákat 
megerősítendő tagadná a lélek halhatatlanságát. A halálról ugyanis így ír: 

Nézőnk és bírálónk a Menny maga, 
Jegyzi, ha játékunkban van hiba. 
S a sír, ha majd a fénytől elfedez, 
Mint lehulló függöny, véget jelez. 
Végső helyünkre így masírozunk, 
Nem tréfa ez, mert tényleg meghalunk." 

Bár jobbára földrajzi műveket írt, Világtörténetének bevezetőjében ugyancsak föltűnik, hogy vallásos 
megjegyzései mélyén hívő kereszténynek mutatják, ám Istenről konzekvensen nem háromságként 
beszél, s Jézust általában más műveiben sem említi meg. 

A The Skeptick című traktátusa a pürrhónizmus hatását mutatja, s leginkább Agrippa De incertitudine 
& vanitate omnium scientiarumknak a tudomány hiábavalóságát hirdető szkepszisével rokonítható. A 
lélekről szóló húsz lapnyi értekezése mintha az Ironside tiszteletes jelenlétében elmondottak írásos 
összefoglalása volna, de sem Strathmann, sem Buckley nem tudták benne felfedezni Pomponazzi 
visszhangját. Frances Yates a „Treat ise . . ." alaphangját brunoinak nevezte, s az Ironside által felidézett 
filozófiai vitát a „hamvazószerdái lakoma" hangulatához hasonlította. Buckley a fiatal Raleigh-re nagy 
hatást tevő korabeli Franciaország szabadabb légkörében kereste a főúr heterodoxiájának gyökereit, 
amelyek végül is egy orthodox, de a vallási toleranciát mindig súlyponti kérdésként kezelő rendszerré 
szelídültek.20 

(4) Haleigh könyvlistájának felfedezése több szempontból is szenzáció volt az angol reneszánszkutatás
ban: mindenekelőtt választ lehetett várni sok, az eddigiekben érintett kérdésre a költő-filozófus-kalandor 
világnézetét, műveltségét és esetleges forrásait illetően. Ugyanakkor a felsorolt könyvanyagot 
paradigmaértékűnek is lehet tekinteni a Raleigh-hoz hasonló késő-reneszánsz angol főurak érdeklődésé
nek és olvasmányainak vizsgálatánál. 

A könyvlistát 1952-ben fedezték föl a tulajdonos omniáriumában,21 melyben Világtörténete írása 
közben szükséges jegyzeteit, térképvázlatait gyűjtötte össze. Csak 1968-ra sikerült bizonyosan 
azonosítani, hogy a könyvlista maga is Raleigh kezétől származik, s ekkor publikálta Walter Oakeshott 
bibliográfiai szempontból rendkívül izgalmas, a könyvanyagot részletesen leíró, s egyben a könyvek 
sorsát is kinyomozni próbáló tanulmányát.22 

A rendkívüli körülmények azonban, melyek között Raleigh használta ezeket a könyveket lehatárolják 
a megteendő következtetések körét. A lista ugyanis valamikor 1608 és 1611 között készülhetett, s Raleigh 
könyvei közül csak azokat sorolja fel, melyeket bevihetett Towerbeli börtönébe, hogy segítségükkel a 
Világtörténeten dolgozhasson. Oakeshott azt is kiszámolta, hogy hány és milyen elrendezésű polcnak 
kellett a (nem túl szűk) cellában lenni ahhoz, hogy a több, mint 500 kötet, valamint a matematikai és 
geográfiai eszközök, glóbuszok és asztrolábiumok mind elférjenek. A lista nem követi szorosan a korban 
szokásos könyvleírási elveket (a méret szerinti besorolást — ilyen John Dee hatalmas könyvtárleltára, 
mely precíz bibliográfiai jegyzeteket is tartalmaz), hanem az elhelyezésnél a méret és a tematika közti 
kompromisszumot tükrözi. Igen széles spektrumú, minden tudományterületet átfogó könyvanyag, hiába 
is várnánk azonban politikailag kényes, vagy eretnekgyanús könyveket, még ha Raleigh más alkalommal 
olvasott is ilyeneket. Ez a lista alapján sem pozitív, sem negatív értelemben nem igazolható. A latin, 
angol, francia, olasz és spanyol nyelvű könyvek között dominál a latin; tematika tekintetében pedig 
legtöbb a történeti és földrajzi munka, de találunk szép számmal filozófiai, teológiai és természettudomá-

19 „What is our life? A play of passion. . ." Saját fordításom. A vers heterodox vonásairól ld. 
elemzésemet: Kultúrtörténet és irodalmi elemzés. Helikon 1982:1. 

20 Vrö.: STRATHMANN, E. Sir Walter Raleigh: a Study in Elizabethen Scepticism. New York, 1951. 
21 COLLINS, A. J. An Unknown Raleigh MS. The Times, 1952. november 29. 
22 OAKKSHOTT, Walter. Sir Walter Raleigh's Library. The Library 5/XXIII (1968):4 
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nyos műveket is. Feltűnő, de más könyvlisták ismeretében nem meglepő a szépirodalom elenyésző 
aránya. Könyvlistája mindössze egy költői művet tartalmaz: Operae Petmrchae. Más forrásból tudjuk 
még. hogy élete utolsó hónapjaiban megkapta Spenser műveinek 1617-es gyűjteményes kiadását, s a The 
Faerie Queene margóján saját megjegyzései is fennmaradtak. 

Raleigh bizonyíthatóan tudatosan építette fel kis házikönyvtárát. Erről tanúskodik két bibliográfiája, 
Gesner Bibliotheca universalis, sire catalogué omnium, scriptorum in tribus Unguis Lat. (Iraec. et Hebr. 
extantium et non extantium, 1545 (No. 276) es a Philobiblon sive de amore librorum et institutione bibliothecae 
tractatus; De manuscriptis Oxoniensibus, per Thomam James, 1599 (No. 504). Gyűjteményében 
dominálnak a földrajzi, kronológiai, történeti munkák, ám, ha a rendelkezésre álló és az általa használt is 
olvasmány anyag fölmérésére váltakozunk, könyveihez hozzá kell számítanunk rabtársának, a „Bo
szorkánymester" Kari of Northumberlandnak celiakönyvtárát is. Northumberland 1605-től 1621-ig ült a 
Towerban, s együttműködése, közös kísérletezése Raleighvel jól ismert.23 A „Boszorkánymester*' után 
nem maradt könyvjegyzék, leszármazottainak első katalógusa 1690-ben viszont már 2873 kötetet 
számlált! A könyvanyag jórészt együtt van a mai napig, s jelentős része viseli a 9. Kari pecsétjét, sőt, 
margináliáit is. Rekonstrukciós kísérletek24 az eredeti könyvanyagot kb. 1500 kötetre becsülik, ebből 826-
ot már sikerült azonosítani (könyvszámlák, háztartási feljegyzések alapján), s ebből 552 kézbe is vehető; 
köztük 57 kötetben az Kari részletes feljegyzései. 

K cikk keretei nem teszik lehetővé, hogy részletesen ismertessem Raleigh könyveit, meg kell azonban 
jegyezni, hogy a félezer kötet az Oakeshott által említett történelmi és geográfiai specializálódás ellenére is 
minden tudományterületet átfogó anyag, s összetétele igen hasonlít a Batthyány Boldizsár, Mossóczi 
Zakariás, vagy Miskolczi ("sulyak István által gyűjtött könyvekhez. Megtaláljuk itt az alapvető teológiai 
szakirodalmat éppúgy, mint az ezoterikus műveket, vagy a neoplatonisták traktátusait (Platón, 
Triszmegisztosz, Ficino, Pico, Reuchlin, Trithemius, Primaudaye, Patrizzi, Dorn, Porta, Paracelsus. 
Libavius, Lemnius Levinus, asztrológia, chiromantia, alkímia), a mitológia és ikonográfiái alapműveket 
(Natalis ('omes. Boissard, Reusner), filozófusokat, mint ("usanus, Machiavelli, Montaigne, Copernicus, 
Palingenius, de még ,.angelographia"-t is. 

Külön kell szólni magyar vonatkozású könyveiről, melyeket nyilvánvalóan a Historyofthe World írása 
kapcsán gyűjtött össze. Kz a tény arra enged következtetni, hogy használta is őket, s külön figyelemre 
méltó, hogy a börtönbe beengedett, limitált számú könyv közé is besorolta őket. A könyvjegyzéken a 
következő magyar vonatkozású tételeket találjuk: 

(1) „Hungáriáé description Pantoni" (No 234) 
Valószínűleg Giro Spontone Attioni de' Re deli' Ungarin brevemente devenue (Bologna, 1602, 4°). 
(2) „Reges Hungáriáé" (No 351) 
Oateshott Thuróczy János krónikájára gondol, annak kolofonja alapján: serenissimorum 
humjariae regum chronicon (Augsburg, 1488, 4") 
(3) „Pelbarti Rosarium vol. 2b9" (No 409) 
Temesvári Pelbárt: Aureum sacrae theologiae rosarium (1584, 4") 
(4) „A déclaration from Hungari" (No 464) 
.-1 Déclaration oflhe Lordé» und States ofthe Realme of HU XUARIE contayning the reasons which 
mooued the m . . . to oppose themselves against . . . the Emperor (London, 1605)25 

SZŐNYI GYÖRGY RNDRK 

M SHIKLKY, .1. W. The Scientific Experiments of Sir Walter Raleigh, The Wizard Earl, and The Three 
Magic, in the Tower, Hiü.í 17. Ambix IV (1949), 52 66. 

24 BATMO. (i. R. „The Library ofthe , Wizard' Karl: Henry Percy Ninth Kari of Northumberland (1564— 
1632). '' The Library 5/ X V ( 1960), 247 261. 

25 Franciából fordított röpirat a Bocskai-felkelésről. STG 13971; RMK III. 1021. Ixl. GöMÖRI György. 
Az angolok- magyarságképe u 17. század első felében. Filológiai Közlöny 26 (1980):3, 358 359. Gömöri 
szerint igen ritka kiadvány, egy-egy példánya van az oxfordi Bodley-könyvtárban és a chicagói 
Szathmáry-gyűjteményben. Magam a washingtoni Folger Shakespeare Library példányát használtam. 
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Adalékok a nagyszombati egyetem első kiadványaihoz. A régi magyarországi n y o m t a t v á n y o k r a 
vonatkozó ada tok összegezését minden eddigi korszakában az ..adalék i roda lom" felvirágzása követ te . 
Ez tö r t én t Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának (RMK I II . Bp. 1878 1885) és a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok eddigi köteteinek (BMNy I I I . Bp. 1971 1983) megjelenése u t á n is. 
Szabó Károly korszakalkotó nagy munká jának kiegészítésével és á tdolgozásával a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia először Dézsi Lajost ( 18(58 1932), a kolozsvári majd a szegedi Egyetem t aná rá t bízta meg. Az 
ő gyű j tőmunkásságának ma is használha tó d o k u m e n t u m a i a szegedi Egyetemi K ö n y v t á r b a n őrzöt t , 
egykor Dézsi tu la jdonában volt RMK-köte tek , amelyekben a bekötö t t t i sz ta lapokra jegyezte fel új 
ada ta i t . Ezeknek közzétételére kísérletet is t e t t : 1906-ban a Magyar Könyvszemlében (131 153. lap) 
közölte 48 újonnan előkerült n y o m t a t v á n y n a k a d a t á t , és ezt külön füzetben is megjelentet te.1 További 
terveinek, szándékának bizonyítéka a szegedi Egyetemen őrzöt t kéziratos hagya tékában 89 régi 
n y o m t a t v á n y leírását t a r t a lmazó nyomdai hasáblevonat , amely csak 1967-ben Sztripszky Hiador újra 
k iado t t Appendixével együ t t jelent meg.2 Dézsi Lajos adalékfeltáró munkásságának hasznos vol tá t 
tanúsí t ja , hogy eredményei a Régi Magyarországi Nyomtatványok köteteiben is megta lá lha tók . 

Az új ada tok gazdag sorát gyarapí tó „adalék i roda lom" ma is egyre gyarapszik. A következőkben a 
Dézsitől t anu l t , a szegedi Egyetemen hagyománykén t ápol t , örökölt módszerekkel a pozsonyi jezsuita 
nyomda 1636 1640 között i időszakából, t e h á t a Régi Magyarországi Nyomtatványok harmadik 
kötetének első négy esztendejébe tar tozó, és a nagyszombat i egyetem részére készült többnyi re ismeretlen 
vagy elveszett n y o m t a t v á n y o k r a vonatkozó a d a t o k a t közlünk. 

Forrásunk Pray Györgynek a budapest i Egyetemi K ö n y v t á r b a n őrzöt t kézira t -gyűj teményében, a 
X X X . számú köte tben ta lá lha tó . 3 Ez a P á z m á n y Péter esztergomi érsek által 1635 őszén a lapí to t t 
nagyszombat i egyetem naplóját t a r t a lmazza . A címlapja szerint a kö te t négy részből áll: 

Actum Aeademicorum Collegij Soeietat is Jesu Tyrnav iae Tomus Decimus Sept imus. Continens 
Ephemerides, seu diarios (!) even tus Collegij et Academiae primo. 2° Elogia Professorum 
Academiae ac Magist r a t uum post mor tem. 3° eorum itidem piám memóriám, qui ex hac 
Univers i ta te in viros illustres evaserun t t a m Ecclesiasticos, quam Saeculares. 4° l iberali tatem 
eorum ac benevolent iam, qui huic Studio Generali, eiusque Privi leges, dum viverent Pa t ron i ac 
Defensores ex t i t e r un t . Inchoa tus Anno M.DC, X X X V I . qui fuit Bissextus. 1. J anua r i i . (más 
kézzel:) usque 1733. 
(harmadik kézzel:) Authore Georgio Dobronokio. 

A kéziratos köte t levelei számozat lanok, idézése tehát csupán d á t u m szerint lehetséges. Az a lább 
b e m u t a t o t t ada ta ink az első, 1636. j anuár 1-én kezdet t és 1649. május 6-án megszakadt Ephemerides 
című részből valók. Ennek végével a napi eseményekről szóló rendszeres beszámoló megszakad és az a 
címben jelzett további három részben már csak a X V I I I . századelejétől folytatódik. Dobronoki György, 
akinek nevét a címlapon későbbi kéz írásával olvashat juk, a nagyszombat i kollégium első rektora volt. 0 
vezette a naplót egészen 1637. október 1 l-ig. Krónikás munkásságá t u t ána többen mások fo ly ta t ták . Az 
1636 1640. évre vonatkozó feljegyzésekből időrendi sorrendben közöljük mindazokat az ada toka t , 
megjegyzéseket, ahol kifejezetten nyomta tvány ró l tör ténik említés. A napló minden egyes idézett része. 

1 AddUamenta ad bibliographiam typis hungaricis imprexsorum. Adalékok a magyarországi nyomtatvá
nyok bibliográfiájához. Bp. 1906. 

2 SZTHII'KZKV Hiador: Adalékok Szalm Károly Régi Magyar Könyvtár e. munkájának I II. kötetéhez. 
Bp. 1912. l ' t á n n y o m a t a : Bp. 1967.; ebben: Supplementum.ineditum Ludovici Dézsi. Dézsi Lajos k iadat lan 
kiegészítései. 1537 1667 .585 621 . lap. 

* E nagyér tékű és szövegkiadást érdemlő forrásra a Régi Magyar Költők T á r a X VT 1/7. kötetének (Bp. 
1974) jegyzetelése során ( H A J N A L Mátyás , Szólősi Benedek életrajza) Hoi-ovics Flórián h ív ta fel 
figyelmemet először. Sok és önzetlen segítségét ez a lkalommal is megköszönöm. Adata i t e dolgozatomban 
is figyelembe ve t tem. 
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idézet-csoportja előtt megkíséreljük a nyomtatvány rövid, címleírást helyettesítő meghatározását adni. 
majd a naplóból az oda vonatkozó szövegrészt, a benne lévő rövidítések feloldásával idézzük. V'égül pedig 
az adatokat értelmezzük, magyarázzuk. 

1. 

Thèses disputationis primae e logica in Universitate Tyrnaviensi. Posonii 1636. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a naplóban ez olvasható: 

1636. február 1. 
Fuit prima logicorum Disputatio mane per duas horas cum 30 impressis thesibus. Interfuerunt 
disputationi Eminentissimus dominus Cardinalis, sed noluit disputare. Défendit Bidellus Logicae 
oppugnaverunt 3 Logici, noster unus Alumnus, alter, tertius saecularis. Interfuere Canonici duo, 
Patres Franciscain, Reliquos impedivit pluvia. 

A nyomtatvány a nagyszombati egyetem legelső logikai évfolyamának első nyilvános vitájára kitűzött 
tételeket tartalmazta. A szövegben olvasható 30-as szám vonatkozhat a példányok számára, de a 
tételekére is. Figyelmet érdemel, hogy ezen a dispután jelen volt az egyetemalapító Pázmány Péter is, aki 
azonban a vitatkozásban nem akart résztvenni. A védő az évfolyam vezetője (bidellus), az opponensek a 
logikai évfolyam három tagja, egy jezsuita növendék és két világi hallgató voltak. Jelen volt két kanonok 
és a franciskánusok, a többieket akadályozta az eső. A tételeket feltehetően Pozsonyban a jezsuiták 
nyomdájában nyomtatták, amire a naplóban ezekben az években ismételten utalás történik hasonló 
kiadványoknál. 

2. 

Catechismus krestinesc. Posonii 1636. Typ. Societatis Jesu. 

Román nyelvű katekizmus. A ma példányból nem ismert nyomtatványra vonatkozó eddigi irodalmat 
közölte Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájának I—II. 
kötetéhez, lip. 1912. (Utánnyomat: Bp. 1967.) II 2525/73. A nagyszombati naplóban erre vonatkozólag 
ez olvasható: 

1636. február 2. 
Accepi e Karán Sebes a nostris Patribus Catechismum P. Canisij e Latino in Lingvam VTalachicam 
imprimendum Posonij opera P. Jacobi Némethi. 

Petrus Canisius katekizmusának román nyelvű fordítását tehát jezsuiták készítették és küldték el 
Karánsebesről a nagyszombati rektornak, hogy továbbítsa Pozsonyba, Némethi Jakabnak, a jezsuita 
nyomda prefektusának. 

3. 

Thèses in „studio claustrali" Franc.iscanorum ad disputandum propositae et sub titulo Universitatis 
impressae. Posonii 1636. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a naplóban ez olvasható: 

1636. március 19. 
Hodie, me et P. Jazberini praesente apud eminentissimum institit P. Lector Francoscanorum ut 
impressas thèses posset imprimi curare ad disputandum. Consensit Eminentissimus modo prius 
Reverendissimo Vicario Generali revideretur. Cogitavi cur non potius ab Academia hac? 
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A ferences kolostor teológiai kurzusának lektora Dobronoki György és Jászberényi István jezsuiták 
jelenlétében Pázmány érsektől kérte, hogy a nyilvános vitára kitűzött tételeket kinyomathassa. 
Pázmány ezt megengedte azzal a feltétellel, hogy a tételeket előzőleg az általános helynöknek 
bemutatják. Dobronoki megjegyezte: „Miért nem inkább az Egyetemre bízta?" Hogy a kiadvány 
valóban megjelent, a naplóban 1639. május 22-én egy hasonló esettel kapcsolatban utalást találunk (lásd 
alább a 15. tételnél). I t t az is kiderül, hogy a tételeket a ferencesek is Pozsonyban nyomatták, ahol a 
nyomdász a címlap szövegével nem sokat törődött és ,,sub titulo Universitatis Tyrnaviensis" gyanútlanul 
kinyomtatta. 

4. 

Gosztoni, Stephanus (praeses): Thèses disputationis primae ex logica in Universitate Tyrnaviensi, . . . 
Defendente Michaele Belcaria. Posonii 1637. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

1637. január 27. 
Logici Praeside P. Stephano Goszthoni cum impressis Thesibus, primam habuere disputationem 

post prandium. Ita quidem fuerat ordinatum, sed dilatum est in crastinum. 
1637. január 28. 
Mane prima Logicorum disputatio. Défendit fráter noster Michael ßekaria. Adfuit Ulustrissimus 
Dominus Georgius Lippai, Episcopus Wespremiensis et Cancellarius Regni Hungáriáé. 

A tanár (praeses) és a tételek védője (defendens) is jezsuita volt. A vitát egy nappal elhalasztották és azon 
a veszprémi püspök, Lippay György királyi kancellár is megjelent.4 

5. 

„Carmen impressum nomine rhetorum et poetarum e Seminario S. Stephani oblatum reverendissimo domino 
Georgia Dubowski episcopo Chanadiensi." Posonii 1637. Typ. Societatis Jesu. 

Köszöntő versek. A ma példányból nem ismert nyomtatványt a nagyszombati napló 1637. május 24-i 
bejegyzése a fenti idézett formában közölte. Dubowski György csanádi püspök egyben az esztergomi 
káptalan nagyprépostja volt. A költeményt tiszteletére a nagyszombati érseki szeminárium gimnáziumi 
tagozatának felső, retorikai és poétikai osztályába járó diákjai ajánlották. 

6. 

Parnassus bimons, cuius thitorea honor, hyampeum paliida Ungari'ae vota occupabant: cum primae, lauro 
reverendorum, generosorum, nobilium, et ingenuorum dominorum artium et philosophiae in novo 
Tyrnaviensiumathenaeotxir,calaureorum,academicapoesisaccineret. Posonii 1637. Typ. Societatis Jesu. — 
20 számozatlan levél, 4°. 

A kiadvány leírása Szabó Károlynál található (RMK II 2447). A nagyszombati naplóban erről a 
következő megjegyzés olvasható: 

4 A jezsuiták életrajzi adataira vonatkozólag: LUKÁCS, Ladislaus: Gatalogi Personarum et officiorum 
Provinciáé Austriae S. 1. II. vol. (1601 1640). Romae 1982. (Röv.: Lukács, Catalogi II.) Bekaria 
Mihály (1613 Győr 1658 Sopron) i. m. 546. 1. 



186 Közlemények 

1637. augusztus 23. 
Posonium usque abiit M. Jaonnes Nadasi ad sollicitandam impressionem earminum liaccalaureis 
offerendorum. 

A kiadvány prózában és versben írt köszöntéseket a gimnázium poétikai osztályának tanulói a 
nagyszombati egyetem első borostyánkoszorúsainak (artium et philosophiae in novo Tyrnaviensium 
atheneo baccalaureis) ajánlották. 

7. 

Catalogua impressus nominum baccalaureorum P. Martini Palkovich. Posonii 1637. Typ. Societatis Jesu. 

A borostyánkoszorús hallgatók névsora. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszomba
ti naplóban ez olvasható: 

1637. augusztus 24. 
P. Palkovicz Posonium usque ivit cum fratre Abraham, ut Propositiones impressas e Physica. et 
catalogum impressum nominum suorum Baccalaureorum secum adveheret. 

A nagyszombati egyetemen felavatott első borostyánkoszorúsok névsorára (catalogua) vonatkozó adat 
olyan nyomtatványra vonatkozhat. amelyet más kiadványba, könyvbe ragasztottak és így osztották ki a 
nyilvános vitán megjelent vendégeknek. Az is meglehet azonban, hogy önálló füzetként került 
forgalomba és a vita téziseit is tartalmazta. (A megjegyzésben szereplő másik kiadvány, a Propositiones 
physicae a következő, 8. tételhez tartozik.)5 

8. 

Propositiones neu thèses e. physica. Posonii 1637. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról és a vele kapcsolatos nyilvános 
vitáról a nagyszombati naplóban két bejegyzés olvasható; az elsőt az előbbi tételnél idéztük. A második a 
következő: 

1637. augusztus 31. 
Post prandium praesentibus Archiepiscopo Strigoniensi, Palatino Comité, et aliis plurimis fuit 
disputatio Physica cum impressis thesibus Archiepiscopo dedicatis ab Juvene saeculari. Primus 
oppugnavit P. Gvalterus. D. Cancellarius etiam acriter disputavit. 

A vita tételeit tehát egy világi hallgató Lósy Imre esztergomi érseknek, az 1637. március 19-én meghalt 
Pázmány Péter újonnan kinevezett utódának ajánlotta. A vita 1637. augusztus 31-én ebéd után zajlott az 
esztergomi érsek, Eszterházy Miklós nádor és sok más jelenlétében. Az első opponens P. (ïvalterus volt, de  
a vitában serényen részt vett a kancellár, Lippay György püspök is. (P. (Ivalterus személyét nem sikerült 
azonosítani.) 

9. 

Kereszté«, Stephanus (?): Carmen pro die natali Comitis Nicolai Eszterházy. Posonii 1637. Typ. Societatis 
Jesu. 

5 Palkovich Márton Id.: Lukács, Catalogi II, 696 97. I. 
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Születésnapi köszöntővers. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

Ki:i7. december I. 
Misit Posonium Carmen imprimendum Pater Keresztes, pro natali Comitis Palatini per peeuliarem 
hominem ad eum muneris conductum. 

Lehetséges, hogy Kszterházy Miklós nátlor születésnapjára készült köszöntőverset Keresztes István 
jezsuita szerezte, aki a nádor udvarában működő missziónak is tagja volt. 0 küldötte a megbízható és 
alkalmas embert Pozsonyba a Carmen kinyomtatására.8 

10. 

Wesseléni, Nicolans (praeses): These* disputát ion is primae e Logica in V nwersitate Tyrnariensi, 
líeatissirnae Virgini l'urifiratae dedicatae. Propugnarit Ferdinandus Palffi, oppmjnaverunt Emericus Prini, 
Stephanns Kohuri, Francisais Ravasz. Posonii 1638. Typ. Societatis .Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

1638. február 23. 
Habita est prima disputatio Logicorum horis pomeridianis praeside P. Nicolao Wesseleni 
Protéssore Logices. Kraut Thèses impressae, Beatissimae Virgini Purifieatae dedicatae, <]uas 
propugnavit ('ornes Ferdinandus Palffi, oppugnabant hunc primo loco Kmericus Prini, Liber 
Haro, Stephanus Kohari iidem Liber Baroet Franciscus Rauasz. Nobilis Tvrnaviensis. omnestres 
Logici. Aderant praeter Philosophos et Theologos Academicos etiam ex Dominis Capitularibus 
cum Reverendissimo Domino Nicolao Puithe et cum Patribus Franciscains. 

A nyilvános vita délután volt. Megjelentek a filozófiai és teológiai tagozat hallgatóin kívül a kanonokok 
közül néhányan Beithe Miklós vezetésével, és a ferencesekkel.7 

I I . 

(imzttmi, Stephan us (praeses): Thèses disputát ionis e philosophia rat ionali et naturali. Posonii 1638. Typ. 
Societatis Jesu. 4 ívrét levélen. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

1638. június 16. 
(•onventus est mane ad Synodum.. . Peraeto prandio omnes Synodales Patres qui cum 
Archiepiscopo ad Collegium ad vénérant, profecti sunt ad Auditorium Academicum cum eodem 
Archiepiscopo audituri propugnationem Thesium impressarum.et induplici regali. inque matéria 
serica ejusdem quantitatis Archiepiscopo Strigoniensi, ex Philosophia Rationali et Naturali 
dedicatarum, Praeside P. Stephane Gosztoni, Physices professore. Argumentatusest ex Praelatis 
inter reliquos egregie ipsémet Archiepiscopus, quem non inferiori gradu secutus est Albae Regiae 
Cancellarius, Kpis<'opus Agriensis, hunc Reverendissimus Kpiscopus Chanadiensis, Dominus 

8 Keresztes István Id.: Lukács, Oatalogi II. 638. Vö. Régi Magyar Költők Tára XVTI/ 7. 468., 470. és 
476. 1. 

7 Wesselényi Miklós István Id.: Lukács, Oatalogi II, 788. 1. 
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Josephus Piski. Successif disputatio cum magna omnium satisfactione et laude tum praesidentis, 
tum défendent».' 

A nyilvános vita a Lósy Imre esztergomi érsek elnökletével 1638 nyarán Nagyszombatban tartott és az 
egyházi fegyelem megszilárdítását célzó nemzeti zsinat résztvevőinek tiszteletére zajlott az egyetem 
dísztermében. Az érseknek és a zsinati atyáknak a két regál-ív terjedelmű nyomtatvány selyembe kötött 
példányait adták. A vitában Lósy érsek, a fehérvári kancellár-prépost, az egri püspök és Piski József 
csanádi püspök is részt vettek. 

12. 

Thèses disputationum e Metaphysica pro gradu magisterii. Posonii 1638. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

1638. július 21. 
Disputatus est in Auditorio Academico horis ante et post meridiem duo Metaphysici externi pro 
gradu Magisterii defenderunt totam Philosophiam Thesibus impressis mane, et duo a meridie. 

A vitában részt vett négy világi hallgató közül kettő reggel, kettő pedig délben vitázott. Mivel egy héttel 
később, július 28-án ugyancsak a filozófia magiszteri fokozatért Palkovich Márton vezetésévek disputáló 
Székhelyi Miklós bakkalaureus nyomtatott téziseit példányból is ismerjük (RMK II 530), következtet
hetünk az elnökre, Palkovich Mártonra is, sőt még az is feltételezhető, hogy a négy jelölt mindegyikének 
külön-külön füzetben jelentek meg a tételei. Székhelyi 20 ívrét lapon megjelent tételeinek címlapján a 
disputa napját. 28-dikát kézzel írták be. A napló ezen a napon részletesen beszámol a filozófiai kurzus 
legfelsőbb osztályának, a metafizikusok tagozatának erről az utolsó vizsgájáról: 

1638. július 28. 
Post prandium fuit ultima Metaphysicorum disputatio Archiepiscopo Thesibus dedicatis celebrior 
caeteris. Interfuit disputationi etiam ipsémet Archiepiscopus et alii complures ex Praelatis. 
Aderat et Magnificus Dominus Paulus Eszterhazi Vice-Generalis Uyvariensis. Argumentati sunt 
ex professo P. Stephanus (iosztoni et P. Michael Tassi. 

A tételek kinyomtatásáról ez alkalommal nem történik említés, feltehetően ez is az egy héttel 
korábbiakkal együtt készült. 

13. 

Epithalamium nuptiis iUustrissimi comitis Stepfaini Bxterhasi el illu.itrixsimae virginis Elizabethae Thurzo, 
in Collegio Societatix nomine Arademirorum Tyrnariensium concinnatum. Posonii 1638. Typ. Societatis 
Jesu. 3 ívrét levélen. 

Lakodalmi köszöntővers. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban a 
következő bejegyzések olvashatók: 

1638. szeptember 14. 
P. Kerestes et P. YVesseleni sunt profecti Posonium. Et ille quidem ob imprimendum 
Epitalamium, nuptiis IUustrissimi Comitis Stephani Ezterhasi, et Illustrisimae Virginis 

H (Josztonyi István Id.: Lukács, Catalogi II, 604. 1. 



Közlemények 189 

Elizabeths« Thurzo novae sponsae, Academiei ( ) nomine concinnatum. 
1638. szeptember 17. 
P. Gosztoni cum Fratre Keöszeghi profectus est Selliam. P. Keresztes ( ) et Posonium 
matériám sericam diuersi generis pro impressione Epithalamii Palatinalibus nuptiis dedicandi. 
1638. szeptember 24. 
P. Kerestes abivit Rétha (?) Posonium, ibique collectis iis omnibus, quae partim in Attalica, 
partim in Serico diversi coloris, partim in patente trium Regalium foliorum charta, in Collegii 
Societatis nomine Academiae Tyrnaviensis fuerant impressa.9 

A verses kiadvány Eszterházy Miklós nádor legidősebb fiának, Istvánnak, Pápa kapitányának és Thurzó 
Erzsébetnek Kismartonban tartott esküvőjére készült három ívrét levélen. A példányokat atlaszba és 
különféle színű selyembe kötve ajándékozták az ünnepség résztvevőinek. 

14. 

Catalogus praelectinum anni imminentis. Posonii 1638. Typ. Societatis Jesu. 

Egyetemi előadások rendje. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban 
ez a megjegyzés olvasható: 

1638. október 14. 
Hodie primo affixus est Catalgosu Praelectionum anni imminentis ob tarditatem Typographorum 
qui neglegentiores visi sunt in eo imprimendo. Vei potius ob errores, quos immiscuerunt 
Viennenses in impressione ejusdem Catalogi, qui errores auctoritate Reverendi Patris Provinciális 
necessario erant corrigendi. 

A kiadvány, amelynek korrigálásáról történik itt említés, füzet vagy talán még inkább plakát formában 
az egyetemi előadások rendjét tartalmazta. A napló szövege szerint a nyomdász számára a bécsi jezsuiták 
akadémiájának hasonló katalógusa szolgálhatott mintául. Vagy átvette a pozsonyi nyomdász annak 
hibáit, vagy pedig hanyagul végezte munkáját. Ezért kellett a provinciális tekintélyére (auctoritate) 
utalva azt korrigálni. A kiadványt, késve, nem a tanév kezdetén függeszthették ki. 

15. 

Thesen in „studio claustrali" Franciscanorum ad disputandum propositae et sub titulo universitatis 
impressae. Posonii 1638. Typ. Societatis Jesu. 

Nyilvános vita tételei. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban a 
következők olvashatók: 

1639. május 22. 
Tribulatus est non nihil Monachus Franciscanus, lector Philosophiae (áthúzva: in) eorum 
Oonventus propter Thèses (áthúzva: impressas) proxime defendendas a quopiam Monacho, sub 
titulo Vniversitatis impressas; id quod iam antehac semel attentauerát facere, et publice ea 
propter ab Illustrissimo Archiepiscopo Strigoniensi reprehensus, ac monitus fuerat. Is igitur 
rursus ob tarn insolens factum ad Archiepiscopum delatus nomine Academiae nostrae, ad eodem 
meritam accepit reprehensionem: post quam uenit ad R. P. Kozterum humiliter supplex, ut sibi 
pro hac uice ignosceret, nee factum id ex aliqua malitia interpretaretur; deinceps nihil se 
attentaturum simile, nee studio suo claustrali Vnisversitatis, nec sibi Professoris Vniversitatis 
nomen arrogaturum. Jussit R. P. Rector in propugnandis Thesibus nihilominus deleri impressum 

9 Kőszeghi János, fráter operarius Id.: Lukács, Catalogi II, 648. 1. 
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Vniversi tat is nomen: et Monachus supplex in cont rar ium rogare ac supplicare, ne id facere 
cogeretur, t a n q u a m durum et sibi ignominiosum potissimum cum eae Thèses dedicatae essent 
Illustrissimo Telegdino Archiepiscopo Colocensi d isputa t ioni . cui speraret interfuturo. Dimisit K. 
P. Hector hominem re non conclura, pollicitur se ipse ad Monaster ium responsum u l t imatum 
missurum. Quid fiet fortasse a d n o t a b i t u r inferius. 
1639. május 27. 

R. P. Hector consilium inijt, qu idnam responsi d a n d u m esset Monacho Franciscano ob Thèses siib 
t i tu lo Vniversi tat is Tyrnaviensis impressas, de quibus a d n o t a t u m est die 22. superius. Visum est 
Fa t r ibus omnibus , nulla rat ione permit t i debere ut de léndetur nisi aut deleto eiusmodi t i tulo, au t 
denuo ali ter impresso; e t n e q u a q u a m consent iendum per modum conuiuenciae (?) pro hac vice, u t 
petierat Monachus impert inent isssimus. Kadern die F. Michael Tassi ad uo lun ta tem R. F. 
Rectoris , petijt a Monacho mi t tere sibi exemplar thes ium. ut sal tem sciremus quomodo inq>ressa 
essent, ac more diriger« ualer imus ((): sed mi t tere Monachus recusauit . 
1639. május 28. 

Misit idem Monachus ad R. F . Rectorem duos suos discipulos suppl icatum pro grat ia , et 
resolutione sibi reprobanda . Missus a R. F. Rectore ad eum, F. Tassi qui uo lunta tem eidem ipsi 
exponeri t , de delendo. au t aliter impr imendo t i tu lo . Fu to quod hac eadem die et iam ipse Frofesor 
Monachus in dicto suo negotio apud F Rectorem fuerit. aut cer ta die lunae sequenti . 
1639. május 30. 

Denuo in consultat ion« F F . uisum est, urgendum esse Monachum aut reuidendas sub alio t i tulo 
Thèses suas, aut au t (!) delendum t i tu lum Academiae seu Univers i ta t is Tyrnaviensis , aut certe 
exc indendum et supponendum aliud in tant i l la par t icula impressum; et haec eidem ul t imata 
resolutio i n t ima ta est. Fost istam ipse d icebatur Fosonium ipsémet profectus ad horum aliquod 
faciendum: quid t andem facturus sit, euen tus dab i t et in sequent ibus adno tab i tu r . 

A nagyszombat i ferencesek kolostorában működő rendi filozófiai és teológiai főiskola (s túdium claustrale) 
bölcselet t a n á r a már 1636-ban is megkísérelte, hogy a növendékeinek nyi lvános vi tá jára k inyomta to t t 
tételeket a nagyszombat i egyetem címével bocsássa ki, és a n y o m t a t v á n y o n magát egyetemi t a n á r n a k 
nevezze. Kmiat t már akkor panaszt t e t t ek ellene Pázmány Péter érseknél, aki emiat t a ferences lektort 
1636. március 19-én nyi lvánosan megró t t a (lásd a 3. számú tétel t) . Az 1639 májusában megismétlődött 
esetnél Lósy Imre érsek ugyancsak megdorgál ta a ferences filozófia t a n á r t , aki az egyetem rektorától azt 
kérte, hogy most az egyszer nézzék ezt el neki. A k i advány t ugyanis Telegdi .János kalocsai érseknek 
a jánlo t ták , aki t a v i tá ra is meghívtak. A jezsuiták azonban ragaszkodtak a címlap újra való 
k inyomta tásához , vagy legalábbis a nagyszombat i egyetem címének törléséhez, kivágásához, és 
megfelelő szavaknak a helyébe való ragasztásához. A ferences lektor nem volt haj landó pé ldányt adni a 
k iadványból . A pozsonyi nyomdára utal , hogy a ferences éppen ebben az ügyben u tazo t t Pozsonyba. A 
folytatásra vona tkozóan a naplóban a fent idézet teken kívül más megjegyzés nem ta lá lha tó . 

16. 

Periocha armoediae de. S. Johanne Baptista decollato ad fexta Pentecoutex exhibitae. Fosonii 1639. T y p . 
Societatis Jesu . 

I skoladráma színlapja. A n y o m t a t v á n y az elkészülte u tán elveszett , feltehetően megsemmisült . Krről 
a naplóban ez o lvasható: 

1639. június 3. 
Intel leximus Feriochen ( 'omdeiae futurae ad Festa Fentecostes impressam et missam Fosonio a 
Fa t re Németi in uia furto periisse una cum tape t i quopiam Collegij Nostri in quod inuoluta fuerat. 
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1639. június 13. 
Fruit tandem comoedia de S. Joanne Baptista decollato exhibita. 

A nyomtatványt Némethi Jakab, a pozsonyi nyomda prefektus a nagyszombatiak szőnyegébe csavarva 
küldte el, de az úton azt mindenestől ellopták. A darabot, amely Keresztelő Szent János vértanúságáról 
szólt, végül is (tandem) tíz nappal a nyomtatvány elvesztésének híre után bizonyára színlap nélkül 
tartották meg.10 

17. 

Manuale Sodalitatis Immaculatae B. M. V. Mariae, Patronae Hungáriáé, ab Emerico Lósy archiepiscopo 
Strigoniensi recenter typis expressum. Posonii 1639. Typ. Societatis Jesu. 

Mária-társulat kézikönyve. A példányból ma nem ismert nyomtatványról a nagyszombati naplóban ez 
olvasható: 

1639. június 14. 
R. P. Provinciális, post Actionem quam piám Congregationis Majoris in Templo habitam, in qua et 
obligationem suam semel Virgini factam renovarunt post Sacrum lectum ab lllustrissimo 
Archiepiscopo Strigoniensi Rectore ejusdem Congregationis, de cujus manu etiam comunicarunt 
Sodales, et Manuale ab eodem lllustrissimo Rectore recenter typis impressum, inter Sodales et 
alios spectatores distributa est. 

A Mária-társulat kézikönyve Mariak Manuale címmel 1638-ban jelent meg Beythe Miklós szirmiumi 
címzetes püspök, esztergomi kanonok költségén (RMK II 529). A naplóból idézett alkalommal a 
nagyszombati egyetem Mária-társulatának rektora, Lósy Imre esztergomi érsek, az általa újonnan 
(recenter) kiadott könyvecskét maga osztotta ki a tagoknak és más jelenlévőknek. Az újra való kiadás 
feltehetően csak az első két levélre, a címlapra és esetleges ajánlásra vonatkozhat; ezeket az előző évben 
elkészült nyomtatványok elejére beragasztották. 

18. 

Libelli croatici imprimendi. 

Az adat az eddigi tételeiktől eltérően nem megjelent, hanem kiadásra szánt művekről szól. Erről a 
naplóban ez olvasható: 

1639. augusztus 11. 
P. Palkovich . . . adduxit autem secum Posonio per modum socii pro reereatione Patrem 
Nicolaum Sartorium, Posonii ratione quorundam suorum cor croaticorum libellorum imprimen-
dorum residentem, et ex Varasdiensi Posoniensem ea propter factum (!). 

Nicolaus Sartorius (Nikola Krajcevic) egyik kiadványa 1640-ben Pozsonyban Molitvena knizica címmel 
jelent meg. Ezt Szabó Károly is leírta (RMK II 561) és példánya a zágrábi Egyetemi Könyvtárban 
található. Szabónak egy másik Manuale sodalitatis (croatice) címmel H órányi Elek Memoria 

10 Kereszelő Szent Jánosról már egy évvel korábban is bemutattak Nagyszombatban iskolai darabot. 
Ennek azonban nyomtatott emléke nem ismeretes. Vö.: S'l'At'l) (Jéza: A magyarországi jezsuita iskolai 
színjátékok forrásai I. 1561 1773. Bp. 1984. 93. 
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Hungaroruma és De Backer jezsuita írói lexikona nyomán közölt adata (RMK II 544) alapján 
valószínűnek látszik, hogy Nicolaus Sartorius a Mária-társulat kézikönyvét is kiadta horvát nyelven. Ez a 
mű példányból ma sem ismeretes.11 

* * * 

A nagyszombati egyetem naplójából idézett adatok alapján mintegy másfél tucat egészen vagy részben 
ismeretlen nyomtatványra következtethettünk. Valamennyinek nyomtatott voltát a krónikás említette. 
Ezek a kiadványok Pozsonyban, a jezsuiták Némethi Jakab által vezetett nyomdájában készültek. Arra 
is akad azonban példa, hogy a napló írója részletesen beszámolt az ünnepi eseményekről, nyilvános 
vitákról vagy iskolai színjátékokról, és nem említette, hogy az alkalomra készült-e nyomtatott kiadvány. 
Pedig néhány esetben ilyennek példányát ismerjük. így például előkerült a nagyszombati egyetem 
bölcseleti doktorainak avatására Merc.urius Rhetorico Academicus címmel 1639-ben Pozsonyban készült 
díszkiadvány.12 Az eseményről a naplóban 1639. szeptember 6-án részletes beszámolót találunk; a 
vendégeknek kiosztott nyomtatott kiadványról azonban nem történik említés. Lehetséges tehát, hogy az 
1636 1640 közötti években a pozsonyi jezsuita nyomda legtermékenyebb korszakában az egyetem 
naplójába bejegyzett többi nyilvános vitáról vagy iskolai színjátékról is készülhetett alkalmi 
nyomtatvány. 

HOLL BÉLA 

Egy nemesellenes könyv a 19. század elejéről. 1810-ben Bécsben látott napvilágot Michael Piringer 
Ungarns Banderien und desselben gesetzmäßige Kriegsverfassung überhaupt című munkájának első kötete. 
A második, évekkel később, 1816-ban jelent meg ugyancsak a császári fővárosban. A két vaskos, 
együttesen több mint 800 oldalas könyv szerzője Magyarországon, Tabon született 1763-ban. Előbb 
Nyitra megyében töltött be hivatali tisztségeket, majd állami szolgálatba lépett. Tagja volt az erfurti 
művészeti és tudományos akadémiának. Önálló művei mellett gyakran publikált folyóiratokban, így a 
Tudományos Gyűjteményben is. 1840-ben Bécsben halt meg. 

Ma már szükségesek ezek az életrajzi adatok. A jogtörténetben és a történelemben még a kortársak 
között is kimagaslóan tájékozott szerzőről a lexikonok alig tudnak. Saját korában azonban, különösen 
fenti politikai-jogtörténeti munkájának megjelenése után, ismert és híres-hírhedt személyiség lett az 
írástudók körében. Nevét Glatz Jakabéval, Bredetzky Sámueléval, Berzeviczy Gergelyével, Anton 
Gustermannéval együtt emlegették, mint a magyar nemesi társadalomnak, az alkotmánynak, az ország 
történeti jogainak a támadójáét. Kiég ehhez fellapoznunk Kazinczy Ferenc levelezését. A magyar 
irodalmi élet vezére barátját, Dessewffy Józsefet kérte, hogy az éppen zajló országgyűlés idején próbálja 
beszerezni számára Piringer könyvét, pontosabban akkor még csak az első kötetét1 és szokásához híven, 
hírt adott létezéséről az ország legkülönbözőbb pontjain élő levelezőinek;2 bíráló hangnemben. De 
Széchényi Ferencet, a többnyire Bécsben élő főurat is több helyütt késztette kritikai megjegyzésekre. Egy 
kéziratban maradt munkájában pedig szinte kizárólag ezzel a könyvvel és fogadtatásával foglalkozott.3 A 

11 Sartorius Nicolaus Id.: Lukács, Oatalogi II, 734. 1. 
12 HOLOVK'N Flórián: Régi magyarországi nyomtatványok a C'sáky család levéltárában. Magyar 

Könyvszemle 1971, 346 47. 
1 Kazinczy Ferenc levelezése (továbbiakban KL.) IX. 2072. Kazinczy Dessewffy Józsefnek 1811. 

október 3. 
2 KL. IX. 2256. Kazinczy Cserey Miklósnak 1812. június 24. A levélben az áll, hogy Gustermann. 

Piringer és a hozzájuk hasonló szerzők az udvar titkos levéltárában lévő Kollár-kéziratok alapján írják 
,,ellenünk könyveiket". 

* Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) P. 623. 1.12. 5. „Aus dem Briefe eines lTngars an 
seinen Freund über das Buch: Zwey Recensionen über Piringerns Banderien und eine zu Raab erschienene 
Hyper Antiepiskepsis. Wien 1816." 
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magyar hadrendszerről szóló mű ugyanis hullámokat vetett Magyarországon kívül is. Terjedelmes 
rezenciót szentelt neki a Wiener Allgemeine Literaturzeitung.4 Míg a magyar közvélemény felháborodott, 
az ismert újság recenzense felsőfokon nyilatkozott róla, a magyar alkotmány első hiteles bemutatását 
ünnepelve benne. Bízvást tekinthetjük egy korabeli — pozitív és negatív értelemben is nagy 
indulatokat kiváltó botránykönyvnek, melyre mindkét,.érintett fél" (vagy híveik) érzékenyen reagáltak. 
Az érzékenységet az időpont, 1810 kielégítően magyarázza. Egy év telt el a „győri vitézség" óta, 
amelyben a magyar nemesség, a magyar alkotmány reprezentánsa megmérettetett és könnyűnek 
találtatott. Bizonyítva látszott az udvar, a felső politikai vezetés és számos politikai pamflet régi ítélete a 
magyar alkotmány korhadtságáról, a nemesi társadalom anakronizmusáról. Ebbe a sommás, a 
nemességet és az országot megbélyegző, annak differenciáltságát nem érzékelő, a magyarsággal szemben 
méltánytalan hagyományba szervesen illeszkedett a Bécsben tevékenykedő császári tanácsos szakmai 
színvonalában is tiszteletet keltő, negatívan elfogult elemzése.5 

Könyvének célkitűzése nem szerény. Előszavában azt fejtegette: mindenfelől és joggal hallható, hogy a 
magyar alkotmány túlélte önmagát, „korunk szellemével már nem egyeztethető össze. " Meg van azonban 
győződve, hogy könyvével be fogja bizonyítani „szeretett polgártársainak": Magyarország újra virágzó 
állam lehet, ha visszaállítják az alkotmány eredeti formáját. Bizonyára egyet fognak vele érteni olvasói 
— folytatta —, hogy Franciaország is elkerülhette volna forradalmi végzetét, ha időben helyreállították 
volna az alkotmány sérült épületét. Ehhez a regeneráláshoz kereste írásában a történeti érveket. A 
magyar „jogásznemzet" logikája szerint járt el, mely szerint 800 év múló pillanat csupán (Szent István 
óta); majd ezer éves törvények bizton eligazíthatnak a mában is. Abban azonban aulikus volt az 
álláspontja, hogy miközben a magyar történelmet (főként a nemesi társadalomét), az ország és uralkodói 
viszonyát vizsgálta, eltekintett attól a nagy problémától, ami írástudó magyar kortársai többsége 
számára a legsúlyosabb dilemmát jelentette: az alkotmányosság és az abszolutizmus feszültségeitől. 
Számára a kétségtelenül konzervatív nemesség által szavatolt alkotmánynak nem volt értéke és szerepe a 
Habsburg abszolutizmussal szemben, sőt káros volt az ország és a magyar történelmi fejlődés 
szempontjából. Magyarország teher a birodalom számára (ezt a régi szólamot számos alkalommal 
megismételte), és ezért lassan nincs is helye a modern Európa államrendszerében. Ebbe a sajátos, az 
abszolutizmust (és tágabban értelmezve: a királyi hatalmat) mindig a társadalom fölé helyező 
koordináta-rendszerbe illeszkedett a nagy apparátussal elkészített munka, amelyben a magát magyar 
hazafinak valló — bécsi udvar mellett végletesen elkötelezett szerző célja a magyar nemesség 
pellengérre állítása, anélkül a közjogi—történeti, s ezért mélyenszántóbban elemző érzékenység nélkül, 
amivel ugyanezt számos munkájában például Berzeviczy Gergely is megtette." 

A könyv első része két probléma köré csoportosult. Egyrészt látszólag tárgyszerűen, valójában 
tendenciózusan elvitatta azt, hogy a magyar történelemnek bármilyen ősi, a honfoglalás kora előtti 
időkből származó eredeti jellegzetessége lenne, másrészt — ezzel szoros összefüggésben — nem kevésbé 
tendenciózusan elutasította, hogy nemességnek bármiféle, a királyi hatalmat potenciálisan korlátozó 
jogai lennének. Mindkét állítás (látszólag) akkor lenne bizonyítható, ha a magyarság Európába történt 
berobbanása után berendezkedési alapelveit, intézményeit, más szavakkal a hűbéri feudális rendszert 
minden változtatás nélkül az egykorú Nyugattól vette volna át. A szerző éppen ezt és ennek a magyar 

4 Wiener Allgemeine Literaturzeitung (továbbiakban WAL) 1816 103— 105. sz. 
5 Michael PIRTNUKR: Ungarns Banderien und desselben gesetzmäßige Kriegsverfassung überhaupt I. 

Wien. 1810, II. uo. 1816. Az idézett helyek oldatszáma a szövegben, zárójelben. 
* A nemesi társadalomnak és az ősi magyar alkotmánynak Berzeviczy Gergely volt a legkövetkezete

sebb kritikusa. O azonban tisztában volt a nemesség és az alkotmány abszolutizmussal szemben betöltött 
történelmi szerepével, s a magyar társadalomfejlődés bajainak orvoslását semmiképpen sem a bécsi 
udvartól várta. Nem véletlenül írt alkotmánytervet Napóleon számára. Ezt MARCALI Henrik közölte a 
Budapesti Szemle 1933. évfolyamában. Lásd ehhez H. BALÁZS Éva: Notes sur les relations franco-
hongroises. Berzeviczy et Napoléon. In: Annales Historiques de la Revolution Française. Nr 212. 1973. 
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nemesség szempontjából végzetes merthogy kiváltságait megkérdőjelező voltát bizonygatta hosszú 
értekezésében. 

István király olvashatjuk HMM) körül nyugati mintára vezette be a kereszténységet és annak 
szervezetét. ..Deéppily tagadhatatlan, hogy Magyarország politikai berendezkedését is ugyanez a király 
annak mintájára alkotta meg, ahogyan az az ő korában a Nyugat államaiban már létezett. (I (i.) 
Minden hivatalt, tisztséget, méltóságot, bíróságot akként szervezett meg. ahogyan a környező 
országokban látta, mi több. még terminológiája is azokat utánozta. ..Törvényeit úgyszintén külföldről 
vette át". (I 7) A szerző szerint semmi kétség nem lehet afelől, hogy a magyar nemesség törvényes jogai 
is kizárólagosan ezen az új alkotmányon nyugszanak. Természetesen az abból eredő kötelességekkel 
együtt. A későbbi királyok törvényei, a nemesi jogokat az érintettek szerint olyannyira támogató II. 
Andráséi sem változtattak ezen, sőt esak megerősítették. (I 34 Ilö.) A magyarság így lett az európai 
kultúrkör alkotó eleme, míg az István előtti évkönyvek esak vad barbárként, vadállatként (Unmensch) 
írták le őket. Hadviselésük ezután változott meg. Ázsiai, nomád, esak rablóhadjáratokat ismerő 
harcosokból ,,német mintára" váltak igazi katonákká. Klső királyuknak és részben apjának köszönhetik, 
hogy megismerték a tulajdon fogalmát is. amiről pásztor korukban mit sem tudtak. (I 48.) 
Történetükben tehát Istvánnal új. a Nyugat által meghatározott fejezet kezdődött. ..Ismerjük el végre 
őszintén, hogy Magyarország egyetlen alaptörvénye sem ősibb, mint a Szent István által bevezetett 
alkotmány, tehát ez az egyetlen forrása a nemesi jogoknak Magyarországon. . ." (I 59.) 

Az olvasó szinte már nem is érti ennek hosszadalmas fejtegetését, az intézmények, a hadrend, a 
szokások, a ma már bizonyítottan nem is létező magyar hűbériség nyugati-német eredetének 
bizonygatását, mikor kiderül, hogy l'iringer mondanivalójának ez lenne az alappillére. A hűbéri rendszer 
jórészt önkényes értelmezésével, kronológiailag, történetileg parttalan kiterjesztésével és Magyarország
ra történő alkalmazásával megkérdőjelezhetetlenül a nemesi társadalom fölé kívánta rendelni a 
mindenkori királyi hatalmat. I. Istvánét HMM) körül éppúgy, mint I. Ferencet a 19. század elején. A 
számos igazságot, jogos bíráló észrevételt tartalmazó könyv elsődlegesen elfogult vádirat a magyar 
nemesség el len. Knnek érzékeltetéséhezés megértéséhez meg kell vizsgálnunk néhány bonyolultnak tetsző 
jogi terminológiai problémát', mielőtt a könyv fogadtatásáról lehetne szó. 

A királyi hatalom fölérendeltsége a következő előfeltevésre épült: ,,magától adódik a következtetés, 
hogy az alapalkotmánynak megfelelő egyetlen magyar birtok sem fogható fel máskép|)en. mint húltri 
adomány. Knnek következtében a hűl>érnek & feudalizmust értők által általánosan elfogadott értelmezése 
szerint a főtulajdoti (dominium directum) a magyar koronát, azaz más szavakkal a megkoronázott 
uralkodót illeti meg, a használati tulajdon (dominium utile) ezzel szemben a nemeseké, a kölcsönös hűség 
feltételével..." (I 60.) Hosszasan cáfolta azt. hogy ennek a ,.ius perpetuae possessionis" elve 
ellentmondana, hangsúlyozva és külföldi törvényeket is idézve arra. hogy a possessio kevesebbet jelent, 
mint a tulajdon (proprietas). A későbiekben leszögezte: senki sem vonhatja kétségbe, hogy a magyarok 
István király előtt nem ismerték a fold magántulajdonát. A szent király által bevezetett rendszer minden 
ízében nyugati eredetű, következésképpen hűbéri jellegű. Ha pedig ez így van, akkor a hűbéri jog világítja 
meg Magyarországon is mind a király, mind az ország nemességének jogait és kötelességeit. Krre 
hivatkozva aztán Piringer messze túlértékelte az uralkodói hatalmat. Pedig ismerhette Montesquieu 
nagy művét ,,A tövények szelleméről". Knnek a frank feudalizmusról írt két terjedelmes fejezete máig 
meggyőzően igazít el a hűl)éri rendszerben.7 s annak jellemzői közül legkevés!>é a szilárd királyi hatalmat 
emelte-emelhette ki. A korai feudalizmus korában a királyi hatalom mindenütt arra törekedett 
(mindenütt sikertelenül), hogy elérje a ..mindenki első hűbérura" vágyott helyzetét, amit l'iringer szerint 
István nemcsak óhajtott, hanem egyszerűen átvett és bevezetett Magyarországon. ..István korlátlan 
uralkodó volt." (1 ö7). De a magyar nemesség eme történelmileg hamis alárendelése az uralkodójának 
ráadásul csak alávetettsége egyik mozzanata. Kz csak a hűség (hdelitas) hűbéri parancsolata. A 
fidelitáson túl van egy másfajta alávetettség is. a subjeetio. Azaz a hűbéres egyidejűleg alattvaló is. 
Legalábbis II. Andrástól kezdve olvassuk , amikortól hűl>éri adomány nem juttatható az országon 

7 MoNTKSQl'lKl': A törvények szelleméről. II. Budapest 1962. XXX XXXI. könyv. 
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kívül élő személynek, aki természetesen nem lehetett egyidejűleg alattvaló. Azóta tehát „minden magyar 
hűbéres egyúttal alattvaló is" (I —81.) 

Ausztria és Magyarország történelmileg feszült és a 19. század elején sem harmonikus kapcsolatában ez 
a sajátos történetszemlélet érthetően váltott ki lelkesedést Bécsben, s ugyanilyen érthetően keltett 
ellenérzéseket Magyarországon. Pedig a fentiek a könyvnek csak a kisebbik részét, mintegy az első kötet 
felét tették ki, s a szerző csak ezután tért rá a címben jelzett témára: a magyar hadsereg történelmileg 
alakult rendjének a vizsgálatára. Ez persze szorosan kapcsolódott az elvibbnek-elvontabbnak tetsző 
uralkodó-nemes kapcsolat megelőző elemzéséhez. (íélja és végeredménye ugyanaz: a nemesség bírálata. 
Míg a már bemutatott rész történetileg jutott arra a következtetésre, hogy a magyar nemesség a 
jogszerűnél több kiváltságot élvez, bizonyos uralkodói jogokat rendszeresen megsért, a hadszervezet 
vizsgálata ugyanennek anyagi vetületét érinti és a legsarkalatosabb nemesi jog, az adómentesség komoly 
támadására fut ki. Piringer szerint a magyar feudálisok adómentessége a törvények szándékos 
félreértelmezésén alapul. Érvei igen figyelemre méltóak. Míg a hűbériség elméletét, a magyar király és 
nemessége kapcsolatainak interpretációját nem nehéz cáfolni, a hadszervezetről és annak következmé
nyeiről mondottakkal szemben mint majd látjuk gyengének bizonyulnak a háborgó Széchényi 
Ferenc érvei. 

A Corpus juris-t felvonultató Piringer szerint az 1715:8. törvénycikk valódi értelme az, hogy a hadi
adót a magyar birtokos nemességnek kell viselnie. A nevezetes törvénycikket, mint az állandó hadsereg 
magyarországi felállításának tényét ismerjük. A törvény úgy rendelkezett, hogy a nemesség továbbra is 
köteles a felkelésre (inszurrekció) és bandérium állítására, de mivel ez nem feltétlenül elégséges az ország 
megvédésére, részben magyar, részben külföldi katonákból álló állandó hadsereget kell felállítani. Az 
ennek fenntartásához szükséges adóról országgyűlésen kell dönteni. Piringer szerint ebből nem az 
következik, amit a magyar nemesség levont belőle, hogy ugyanis a hadsereg fenntartása a nem nemeseket 
terheli, lévén hogy a nemes a személyes felkeléssel (és esetenként a szubszidiummal) lerója kötelességét. A 
nemességet ugyanis és ezt a törvények és a hadtörténetírás is alátámasztja nemcsak az inszurrekció 
terhelte. ,,A telekkatonaság eltartása az egyik része a nemesi hadkötelezettségnek, a másik a személyes 
hadbavonulás." (II 361.) A személyes hadbavonulás fogalma világos, a telekkatonaságé (militia 
portalis, Portalmiliz) azonban máig sem egészen egyértelmű. Értelmezéséhez a szerző törvények egész 
sorát vonultatta fel, melyek részletes követésétől itt el kell tekintenünk, csak végeredménye érdekes 
számunkra. Eszerint és ez tény — a nemességnek nem csupán (igen változóan és bonyodalmasán 
szabályozott módon) személyesen kellett katonáskodni, ami létét a feudális korban legitimálta, hanem 
anyagi kötelezettségek is terhelték. Azok a főurak, akik meghatározott számú harcost tudtak kiállítani 
Károly Róberttől saját zászlajuk alatt vihették őket a harcba, de gondoskodniuk kellett ennek a 
részben familiáris, részben nem nemesi származású katonaságnak az eltartásáról. Ez valóban egyfajta 
hadi tehernek (hadiadónak) is felfogható. Később mindez még egyértelműbbé vált és kiterjedt minden 
nemesre. Az ún. portális katonaság ugyanis jobbágytelkek után volt kiállítandó, Zsigmond idején pl. 
minden 33 porta után egy harcos, és ez a nemeseket (a feudális korban földtulajdonjoggal egyedül 
rendelkező társadalmi réteget) terhelte. Piringer szerint a bandériális hadrendszer két, szervesen 
összetartozó részből áll: a nemesi harcosokból és a nemesek által eltartandó portális katonaságból. Ezek 
szervezeti felépítését, létszámát, egymáshoz való viszonyát is részletesen taglalta bár éppúgy nem 
sikerült megnyugtatóan tisztáznia, mint ahogy a mai hadtörténetírásnak, a legmodernebb összefoglaló 
kézikönyvnek sem. A lényeges azonban az a következtetése, hogy ez a kettő együtt meríti ki a bandérium 
fogalmát. Könyve mindkét kötetének több helyén (különösen I - 226, és II 79.) világosan le is szögezi, 
hogy a kettő a bandérium és a portális katonaság ugyanaz. Kövekezésképpen: ha a magyarországi 
hadszervezet megújító-szabályozó 1715:8. törvénycikk azt rendeli el, hogy a nemességnek személyesen is 
fel kell kelnie és bandériumait is ki kell állítania, akkor ez azt is jelenti, hogy a nemesség birtokai 
arányában köteles anyagilag gondoskodni a hadsereg eltartásáról. Az alkotmány és a régi törvények 
szerint ugyanis a bandérium fogalmába benne foglaltatik a telekkatonaság, s ezt a nemes fizeti, méghozzá 
birtokai arányában. ,,Az állandó katonaság eltartása, béke idején is az alkotmány által szentesítetten 
annak a nemességnek a kötelessége, amely a telek tulajdonosa." (II—99.) (Az a nemes, akinek csak 
allódiuma van, jobbágya nincs éppen ezért természetesen adómentes [II—79.].) Az idézett 1715. évi 
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törvény Piringer szerint ezen a kötelezettségen semmit sem vá l toz ta to t t . Nem tö r tén t más í r ta — 
minthogy Magyarországon más európai országok példájára az addigi hadszervezet mellé felállították az 
á l landó ka tonaságot , mer t a korábbi nem bizonyult elégségesnek. A törvény azonban egyrészt nem 
helyezte hatá lyon kívül a korábbi , b izonyí tot tan nemességet terhelő, portál is-banderiál is ka tonaságot , 
másrészt és ez még fontosabb: az ú j . többlet haderő e l t a r t á sának terhét nem ve t t e le a nemesség válláról. 
Ugyanis valójában csak azt rendelte el, hogy az új kont ingens e l tar tásáról a király és a rendek 
országgyűlésileg lesznek kötelesek megállapodni. (I 213.) Minthogy azonban Magyarországon a 
hadsereg költségeinek fedezése a lko tmányosan , I s tván király ó t a a nemességet terheli , ennek az új hadi 
népességnek anyagi terhei t is a nemesség kell viselje. Egész egyszerűen a magyar nemesség önző 
érdekeinek (törvények ál tal egyértelműen cáfolható és cáfolt) kifejeződése az az ál lapot , ami van, hogy 
ugyanis a nemesség az inszurrekcióval le tudni véli honvédelmi kötelességeit. H a a magyar nemes nem 
fizeti a hadiadót , az nemcsak a magyar nemesi a lko tmány szellemének, hanem betűjének is e l lentmond. 

Eddig a had tö r t éne t re vonatkozó törvények interpretációja és értelmezése, amire a Corpus jur isban 
valóban ta lá lha tóak bizonyítékok, s aminek a végeredménye a szerző szerint az, hogy a magyar 
nemességnek a sokszor megidézett ősi a lko tmány szerint nem csupán a személyes felkelés a kötelessége és 
nemcsak az önkéntes , úgyneveze t t szubszidium az anyagi terhe, hanem ráháru l a hadsereg e l t a r t á sának 
teljes költsége is. H a pedig ezt nem vállalja, akkor csupán bitorolja a nemesi címet. Azt ugyanis (a 
nemességet) úgy kell felfogni, mint olyan ellenszolgáltatást , j u t a lma t , amelyet a lko tmányos kötelességeik 
teljesítéséért kapot t és kap . és folyamatosan ki kell érdemelni . S miként egy ka tona nem követelhet i többé 
a zsoldját, ha leszerel, éppúgy nem t a r t h a t igényt nemesi címére és az azzal járó kivál tságokra az a nemes, 
aki nem teljesíti a lko tmányos kötelezettségét . (II 417/8.) 

Könyve utolsó negyedében Piringer azt fejtegeti, hogy a modern Eu rópában természetesen nem 
szükséges, sőt anakronisz t ikus lenne szó szerint értelmezni és alkalmazni az ősi a lko tmány előírásait. 
Lehet , sőt kell is vá l toz ta tn i raj ta . A magyar nemesi t á r sada lom azonban írja a szerző sajátos módon 
szemléli saját a l k o t m á n y á t , csak „a rany szabadsága i t " hangsúlyozza, „ősi kötelességeit" viszont 
elfelejti.8 (II 478). Nem adózik, katonai kötelességeiből így csak az egyiket , az inszurrekciót teljesíti, 
ennek ha tékonyságá t azonban jól jelzi a győri csata a könyv megjelenését megelőző évben. Ne 
katonáskodjon t ehá t a nemes, hiszen csak a magyarság szégyenére válik, hanem viselje anyagi lag a 
háborús költségeket. Életvi telében, neveltetésében olyan vál tozások zaj lot tak úgyis le, hogy nem is 
a lka lmas a ka tonáskodásra , s gunyoros hangnemben ve t t e sorra, milyen mulatságos is lenne, ha a király 

a lko tmányos jogával élve személyes hadbavonulás ra szólítaná fel az elhízott főpapokat és főurakat . 
1816-ban, Piringer könyve második kötetének megjelenésekor a nemesség megadóz ta tásának ügye már 

nemesi körökben is fel-felmerült. Az inszurrekció győri kudarca pedig az érdekel teket is mélyen é r in te t te , 
és krit ikai elmélkedésekre készte t te . Pir inger azonban hangvételében a bécsi udvar és az aul ikus írók 
szemléletét követ te : pellengérre á l l í to t ta a magyar feudálisokat és „ p a t v a r i s t á k a t " (a szőrszálhasogató 
jogászokat) . Egyben osz to t ta a bécsi udva rnak azt a tévedését , régóta közhellyé merevede t t nézetét , hogy 
a nemesség adómentessége mia t t Magyarország gazdaságilag teher té te l t jelent a birodalom számára . 
Nem járul hozzá a rányosan annak kiadásaihoz. (II 513 —514.) A nemesség t ehá t ke t tős ér telemben is 
negatív képződmény: egyrészt a magyar társadalomfejlődés, másrészt I. Ferenc császárságának 
ballasztja. 

A végső konzekvenciák ilyen megfogalmazása, a nemesellenes, osztrák magyar szempontból Bécshez 
húzó beál l í tot tság ha t á roz t a meg a könyv fogadta tásá t . A szenvedélyes reflexiókat nem a hadszervezet 
filológiailag igen alapos, mintaszerű (bár célzatos) elemzése vá l t o t t a ki. hanem azok az á l t a lánosabb 
elmélkedések, megállapítások, meivek gyakran s t igmatizálóan minősí te t ték a nemességet, de á l ta lában 
véve a magyar a lko tmány t , sőt az eredeti jellegzetességeket nélkülöző magyar tör téne lmet is. S míg az 
egyetér tő recenziók a könyv nagyszerűségét hangsúlyozva túlértékelték Piringer tel jesí tményét , a bírálók 
az ellenkező végletbe estek. 

" Éppúgy , mint a régi rómaiak, és a szellemesség kedvéért Líviust idézte: „ E a d e m u m Romae l ibertás 
est . non sena tum et magis t ra tus , non leges, non mores majorum, non ins t i tu ta p a t r u m , non disciplinam 
vereri mi l i tae ." (II 475) 



Közlemények 197 

A Wiener Allgemeine Literaturzeitung 1816. decemberi számaiban hosszú, három részben megjelent 
recenziót szentelt Piringer könyvének. A könyv ismertetése szinte csak ürügy volt egy, a magyarsággal 
szemben minden szempontból negatívan elfogult, időnként kifejezetten ellenséges, lényegében véve 
önálló tanulmány elkészítésére. Szerzője azzal kezdte: ez a könyv (Piringeré) azért üdvözölendő, mert a 
magyarok mindeddig szinte semmit sem tudtak felmutatni a tudományokban. Felsorolt néhány nevet 
Kitaibel, Schwartner, Berzeviczy, Waldstein és ezzel kimerítette a tudósok névsorát. A történetíró 
Katona Istvánról, a Históriát eritica. . . szorgos kiadójáról azt olvassuk, hogy nincs semmi történeti 
érzéke. Pray és Eder már régen „eltűntek a legközépszerúbb kompilátorok között." Engelnek még csak-
csak van tehetsége, ennek ellenére senki sem merült le eddig a magyar történelem igazi mélységeibe. Ez a 
mostani könyv azonban korszakalkotó, méltó a művelt Európa figyelmére. De nemcsak arra, hanem a 
kormányzat és a valódi érzésű hazafiak köszönetére is, akik olyan ajándékot kaptak, mint még soha: a 
magyar alkotmány lényegének bemutatását. Ez annál inkább örvendetes, mert „általában véve el lehet 
mondani, hogy alig van olyan nép Európában, amelyről történetileg olyan kevés helytálló megállapítás 
lenne. A régi Anonymusok, mint Schlözer bebizonyította, a mesék világából valók vagy pedig a magyar 
büszkeségés nemzeti hiúság hozsannázói voltak. " ( 1638. C) A recenzens nem csodálkozik azon sem, hogy a 
könyvet magyar részről csend fogadta. Hiszen ahhoz, hogy cáfolni lehessen — folytatta ismeretekre 
lenne szükség, de ezekkel a werbőczyánus magyarok nem rendelkeznek. Azért nincsenek tudósaik, mert 
mind Werbóczin csüggenek. A recenzens, mint az a hasonló jellegű írásokban szokás volt, Werbőczit 
diszkreditálta, ha a magyar nemzeti jellemet akarta megbélyegezni. Minden rosszat és dehonesztálót el is 
mondott a Tripartium alkotójáról. Egy magyar sem tudja, honnan származott és mi lett vele — írta. Egy 
magyar sem hiszi el azt, amit a történelem bebizonyított. Eszerint Werbőczi csaló volt, aki elárulta 
királyát, elárulta hazáját. A törökök kezére játszotta az országot, amely „szűkölő kutyává" vált. Akár 
második Isidorusként is jellemezhető, aki törvényeket hamisított, miközben éppen az igazi honi 
törvények felségárulással vádolják. Neve rászolgált az utókor megvetésére. (1640. C.) 

Ezekre a megállapításokra a recenzió megírásához nem volt szükség, de csak utánuk kezdődött a könyv 
bemutatása. A régi magyarok jellemzése itt még szemléletesebb, mint Piringernél. Árpád előtt „mint a 
marhák, legelőről legelőre vándoroltak, senki nem különbözött a marháitól." (1646. C.) Árpád alatt már 
lezajlottak bizonyos változások, a magyarok között is kezdett kialakulni egyfajta hierarcia, ezért a 
recenzens szemben az ismertett könyv szerzőjével szükségesnek látta megállapítani: ebben a 
vonatkozásban voltak előzményei István király alkotásának. De ő is osztotta azt a nézetet, hogy az első 
király műve forradalmian új, a nyugati minta érvényesítése volt. A marháihoz hasonló (viehähnlich) 
horda ekkortól lett európai, a hűbéri feudalizmus nyugati ismérveivel felruházott nép. 

Fontosnak tartotta, hogy Piringer bebizonyította: István korlátlan úr volt, minden föld főtulajdono
sa, a nemességet pedig csak a használati jog illette (és illeti) meg hűsége fejében. Nagyon pontosnak látta a 
kettős alávetettség bemutatását (1652. 0.) és annak a következtetésnek a sokszori hangsúlyozását, hogy 
ha a nemes nem szolgál, akkor címétől és birtokától alkotmányos úton megfosztható. A nemes 
szolgálatának, kötelességeinek tartalma pedig a recenzióban még élesebben fogalmazódott meg, mint az 
ismeretett könyvben: ez a hadsereg költségeinek teljes fedezése. Piringer gondolatmenetének részletezése 
után a méltató recenzens így foglalta ezt össze: „A nemesek törvényes katonai szolgálata személyes 
felkelésüket és egy az ország védelmét szolgáló állandó hadsereg fenntartását jelenti; ez az utóbbi a 
nemesek és nem az alattvalók kötelessége. Lévén, hogy az állandó hadsereg kontingenseit porták szerint 
állapítják meg, az alkotmányos haderőnek ezt a második összetevőjét joggal nevezhetjük portális 
katonaságnak. Az alól az alkotmányos kötelesség alól, hogy ezt eltartsa, a magyar nemességet 
törvényesen soha nem mentették fel." (1655. (•.) Teljesen azonosult a könyv tudós szerzőjének 
álláspontjával, amely szerint a magyar nemesség nem ismeri saját alkotmányát, helyesebben szólva 
annak csak a számára előnyös oldalairól akar tudni („arany szabadságairól"), miközben szándékosan 
elferdíti a régi törvényeket, erkölcsöket és elfelejti törvényes kötelességeit. A könyvnek ezért ismételte 

az az igazi jelentősége, hogy a magyar alkotmány alapjainak feltárásával annak tendenciózus, önző 
nemesi értelmezése végre lelepleződik, és ország-világ tudomására jut. 

A részletes ismertetés célja az volt fejezte be művét , hogy Bécs is felfigyeljen erre a munkára és 
tanulmányozza. Különösen azoknak a fiatal államférfiaknak ajánlotta a recenzens, akik meg vannak 
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győződve arról, hogy Magyarországnak, akár erőszakkal is. új alkotmányt kell végre adni. hogy ne legyen 
Európa legkonzervatívabb állama. (Ib69. C.) 

A Wiener Allgemeine Literaturzeitung cikkének szerzője rosszul tudta, hogy Magyarországon nem 
figyeltek fel a könyvre. Nemcsak Kazinczy Ferenc; levelezésében van nyoma annak, hogy ismerték, 
hanem becses írást őriz róla Széchényi Ferenc levéltára is.9 Nemcsak Piringer művére reagált ebben a 
címe szerint levelében, hanem más magyarellenes művekre is, de nagyobbrészt Piringer alkotása állt 
elmélkedései középpontjában. 

írása nem volt minden részletében meggyőző. Ott nem például, ahol a neves főúr a magyar 
hadszervezet történetéről mondottakkal polemizált. Az 1715:8. törvénycikket ő is úgy értelmezte, 
ahogyan az Piringer szerint általános volt, és amit könyvében hatásosan támadott meg. Széchényi szerint 
ugyanis 1715-tel megszűnt a portális katonaság intézménye, és azért szűnt meg, mert helyette állt fel az 
állandó hadsereg. Kijelentését nem bizonyította. írása azonban úgy is értelmezhető, hogy a létrejött 
állandó hadsereg eltartásának költségeit a nemességnek is viselnie kell. (13.v.-14.r.) Nem meggyőző a 
nemesi adómentesség történetiségének bemutatása és annak kijelentése sem, hogy nemesi adómentesség 
valójában látszat. Széchényi ugyanis természetesnek tekintette és az is volt hogy feudális korban 
földtulajdonnal csak nemes rendelkezhet. Amikor a nemes a földjét művelésre parasztjainak engedi át. a 
paraszt pedig az így kapott föld hasznosítása révén adót fizet, többek között az államnak is. akkor 
gyakorlatilag így a gróf ez nem más, mint közvetett nemesi adózás. Hiszen a nemes saját földje 
hasznának egy részét ekként az államnak engedi át. (11 .r.) Ennek logikai igazságát Piringer sem vitatta 
volna, de méltányosságát és jogosságát nehéz lenne bebizonyítani. Túl ezen, a nemesi adózás 
problémáinak vizsgálata nem volt válasz Piringer elmélkedéseire. Széchényi nem a felvetett kérdésre 
reflektált, hanem pusztán tényként szögezte le azt, amit Piringer megváltoztatandónak tartott. 

Nem is ezek írása érdekes részei, hanem azok, ahol a magyar történeti fejlődés sajátosságaira 
vonatkozó nézetekkel vitatkozott. Rá és a korabeli nemességre általában is igaz, hogy érzékenyebb volt 
az osztrák-magyar viszony, más szavakkal az uralkodó dinasztia és a magyar társadalom viszonyaira, 
mint a számára előnyös nemes-jobbágy kapcsolat feszültségeire. Az alkotmányosság problémái jobban 
foglalkoztatták, mint a magyar társadalomfejlődés neuralgikus pontjait is szükségképpen érintő nemes
paraszt viszony rendezésének nehéz feladata, egy olyan korban, mikor e két kérdés egyidejű rendezésének 
szükségessége még nem tudatosult Magyarországon. 

De az a Széchényi Ferenc, aki a társadalmi problémákra kevésbé volt érzékeny, a történelmet jobban 
ismerte, mint az általa a magyarság ellenségének tartott Piringer. Átlátva annak egyébként nem 
rejtett szándékát, mindenekelőtt azt cáfolta, hogy a magyar alkotmány kizárólag István király, 
Nyugatot másoló alkotása. Ellenségeink azt állítják — írta —, hogy Magyarországon nincsenek 
szerződések, István teljesen új alkotmányt oktrojált, amely szerint nincs képviseleti rendszer. Az 
uralkodó önkényes autokrata, továbbá: István utódai is ugyanilyen korlátlan hatalommal rendelkeznek, 
s ha feladnak belőle, az csak királyi tetszésüktől függ. (3.r.v.) Nem nehéz észrevenni, hogy Széchényi 
(miként Piringer is) a múltról írt, de a jelenhez szólt. Míg a könyv szerzője (és méltató recenzense) a királyi 
hatalom erejét, támadója annak korlátait igyekezett megmutatni. A főúr szerint István törvényeiben szó 
sem lehet despotizmusról, korlátlan uralkodói hatalomról. Különben nem kerülhettek volna beléjük 
olyan terminusok mint: „secundum decretum Ilegalis concilii, decretali mediatione, habiti Primatum 
Conventu etc." „Ellenségeink szívesen elfelejtik azt, hogy az a nomád népcsoport, amelyik meghódította 
Magyarországot, István király koráig, legalább lOüéven át Európa közepén, állami keretek között, nem 
tudott volna törvények és kormányzat nélkül élni és háborúkat folytatni." (o.r.) Létezett királyi tanács is. 
Hol vannak a bizonyítékok arra kérdezte , hogy István ezt a létező berendezkedést megsemmisítette, 
és helyette egy teljesen újat vezetett be ? S ezen a ponton kiderül, hogy a bíráló jobban ismerte a hűbériség 
elméletét, mint a könyv írója. Nem volt nehéz, hiszen ha nem is minden részletében, de mint említettük 

máig időt állóan feldolgozta azt Európa egyik legtekintélyesebb filozófusa. Montesquieu. Széchényi rá 
is támaszkodhatott, amikor amellett érvelt, hogy Magyarországon a Piringer által elképzelt módon már 
csak azért sem vezethették be a nyugati formákat, mert nálunk nem is létezett soha nyugati típusú hűbéri 

9 Lásd 3. sz. jegyzetet. 
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rend. Szent Istvánnál és utódainál nincsenek meg a feudum, vasallus, investitura terminusok, „amelyek 
lehetetlen, hogy teljesen kimaradhattak volna, ha a hűbéri rendszert tökéletesen a szomszédos államok 
mintájára vezették volna be." (6.v.) A magyar „donatarius' nem azonos a német „Lehn- Vasall "-lai. A 
magyar földesúr már István alatt örökíthette és feloszthatta birtokát, létezett az ősi szerzett birtok 
intézménye, amely nem uralkodótól származó hűbéri adomány jellegű volt. Széchényi nagyon jól ismerte 
a hűbériség elméleti problémáit. Rámutatott arra: elméletileg tarthatatlan a Piringer által a hűbériséghez 
társított erős királyi hatalom. A hűbéri rendszer egyik legfőbb ismérve ugyanis a gyenge uralkodói 
hatalom. Ez az állítás Montesquieu-vel alá is támasztható. A gyengeség oka az, hogy a hűbéri rendszerben 

melyben az alá- fölérendeltség szálai különben sem futnak össze fenn a csúcson, a király személyében — 
a hűbérúr hatalmát semmi más nem szankcionálja (különösen az István korabeli Európában), mint a 
vasallus puszta hűség-ígérete. Ha Piringer kategóriáit használjuk: a kettős alávetettség eredménye éppen 
a fordítottja annak, amit ő gondolt. A közjogi úr hatalmát a hűbériség kifejezetten legyengíti. Ha tehát 
István király teljhatalmát akarná is bizonyítani valaki, érveit a hűbériség intézményének téves 
kimutatásával nem erősíti, hanem gyengíti. A hűbériséggel a magyar feudalizmus egyetlen ponton mutat 
hasonlóságot Széchényi szerint: „az uralkodó a koronára visszaháramló birtokokat arra méltó, érdemdús 
alattvalóinak ajándékozhatta." (7.r.) 

A magyar alkotmány 1816-ban is érvényes alapelveinek a következőket tekintette: a királyt választani 
kell; szerződést kell vele kötni, amely kölcsönösen kötő erejű; a törvényhozás, a jogi és igazságszolgáltatá
si ügyek a rendek és az uralkodó közös dolgai; a személyi és a vagyonbiztonság, kétkamarás országgyűlés 
stb. Ezeken nyugszanak az uralkodó dinasztiának, másrészt Magyarországnak a Pragmatica Sanctióban 
rögzített jogai. (lO.r.) 

Széchényi Ferenc a lojális-és emiatt Magyarországon sokak által támadott főúr, szemben a Wiener 
Allgemeine Literaturzeitung recenzensével, erre szerette volna felhívni a bécsi kormányzat figyelmét. A 
magyar alkotmánynak azokra a kitételeire, melyek a király abszolút hatalma ellen szólnak (ha tetszik 
István kora óta), s amelyek délibábossá teszik azokat az írásokat, amelyek az abszolutizmus mellett 
István 800 év előtti törvényeinek félremagyarázásával véltek érvelni. Külön foglalkozott Magyarország
nak a nemesi adómentesség miatti Piringernél hangsúlyozott — állítólagos alulteljesítésével, s utalt 
azokra a Magyarországról kiáramló, Berzeviczy könyvében10 részletesen elemzett jövedelmekre, 
amelyeket Bécsben nem szoktak figyelembe venni. 

* * * 

Utaltunk arra, hogy Széchényi Ferenc, nemesi kortársaihoz hasonlóan érzékenyebb volt az ország és a 
dinasztia politikai kapcsolataira, mint a magyar társadalomfejlődés egyébként érzékelt torzulásaira. A 
bírált könyvből is az előbbiekre vonatkozó részek „ragadták" meg elsősorban. Érthető, hogy magyar 
nemesként nem azonosulhatott egy nemes- és alkotmányellenes, egyúttal az uralkodóház mellett 
végletesen elkötelezett mű gondolatvilágával. írása azonban túllépett a sérelmi politika hagyományaiba 
illeszkedő puszta konzervatív nemesi háborgáson. Ahogy Piringer, ő sem gondolta, hogy a magyar 
alkotmány az adott formájában még mindig elfogadható." Reformálása mikéntjét azonban nem tudta 
abban a politikai és társadalmi realitásokkal számot nem vető közhelyben megtalálni, hogy le kell 
számolni a nemesség kiváltságaival, és ekkor a harmónia előáll. Ő hangsúlyozta a dinasztia felelősségét is 
a kialakult helyzetért.12 Ugyanakkor úgy gondolta: felül kell vizsgálni a megyerendszert, a jogrendszert, 

111 (J. BKKZKVK'ZV: Ungarns industrie und Commerz. Weimar. 1802. 
" Tanulságos ehhez a „Rövid rajzolatja az én nagyobb Plánumomnak" című még a századforduló 

előtti írása. MOL. P. 623. I. 12. 12. 
12 Sőt azon is fel volt háborodva, hogy engedélyezik, sőt népszerűsítik a Piringer féle műveket és meg 

volt győződve annak szándékosságáról, hogy az udvar kizárólag akkor enged megjelenni ilyen jellegű 
írást, ha az a magyarság ellen irányul. A bécsi cenzúra szerinte a monarchia egyetlen más népét sem 
hagyná így gyalázni. Vagy ha igen, akkor átengedne ellenírásokat is. Vö.: MOL P. 623 I. 12. 3. „Etwas 
über Ungarn" 42. v. 



200 Közlemények 

az igazságszolgáltatást, az adórendszert, a pénzügyeket és az urbáriumot is. Tehát a magyar alkotmányt. 
De az uralkodói abszolutizmus Piringer által történetileg indokoltnak vélt, ezt előmozdító alkalmazásától 
semmit sem várt az egykor a felvilágosult abszolutizmus nemzeti alkotmány iránt érzéketlen 
törekvéseitől is határozottan előforduló főrend. Jól ismerte azokat a dilemmákat, amelyek akkor állnak 
elő, ha a társadalomfejlődés nehézségeinek megoldására és az alkotmány megreformálására egy idegen — 
és a 19. század elején nem is felvilágosult — abszolutizmus vállalkozik. A haza vagy haladás közötti 
képzeletbeli választás esetén Széchényi Ferenc a hazát választotta volna. A kettő összeegyeztetése még 
fiának is, évtized múltán is nagy nehézséget okoz. 

POÓR JÁNOS 

Ipolyi Arnold és a Konstantinápolyim került korvinák megtalálása. A magyar könyvtörténetnek 
vitathatatlanul legrangosabb és nemzetközi érdeklődésre leginkább számot tartó fejezete az, amelyik 
Mátyás király egykori budai könyvtáráról szól. Éppen ezért érezzük helyénvalónak, hogy a magyar 
könyv múltjának feltárásán munkálkodó szegedi műhely mostani ünnepe alkalmából ennek a sokat 
tárgyalt témakörnek a további tisztázásához szolgáltassunk néhány újabb adalékot. 

1544-től fogva maradtak reánk írásos bizonyítékok arról, hogy a magyar művelődés emlékeiért 
felelősséget érző személyek igyekeztek nyomára akadni a Buda elfoglalásakor (1541) Mátyás király 
egykori könyvtárából Konstantinápolyba hurcolt, illetve a régi helyükön őrzött, de számukra 
hozzáférhetetlenné vált kódexeknek. Minthogy azonban e művelődési kincsek visszaszerzésére irányuló 
kísérleteknek csupán a Budán maradt könyvállománnyal kapcsolatosan lehetett valamelyes realitása, 
Bethlen Gábor és I. Rákóczy György erdélyi fejedelem, illetve Pázmány Péter egyaránt a Budán még 
fellelhető könyvanyagot igyekezett megszerezni saját művelődési tervei megvalósításához.1 Buda 
visszafoglalása (1686) után másfél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a külföldre szétszóródott 
korvinák visszaszerzésének ügye a Magyar Nemzeti Múzeum végleges megszervezése kapcsán komolyabb 
formában újra napirendre kerülhessen. Az 1832/36. évi országgyűlés ugyanis félmillió forintot szavazott 
meg a Nemzeti Múzeum palotájának felépítésére, amely 1845-re el is készült, aktuálissá téve a 
gyűjtemény további gyarapítását a nemzeti kultúra emlékeinek reprezentatív bemutatása céljából. Ez 
volt a mozgatója az országgyűlés 1844. szeptember 3-i feliratának V. Ferdinánd,királyhoz ,,a Corvina 
Európaszerte elszórt maradványainak a Nemzeti Múzeum részére leendő visszaszerzése ügyében." 
Miután az uralkodó erre ígéretet tett a rendeknek, Metternich kancellár még abban az esztendőben 
körlevelet küldött az osztrák követségekhez a korvinák felőli információk beszerzése végett. Ennek 
kapcsán ugyan egyedül csak a modenai herceg ajánlott fel két korvin-kódexet a magyar rendeknek, de az 
akció során ekkor újból felvetődött a Konstantinápolyban lappangó anyag visszaszerzésének a gondolata 
is.2 

Ezek a mozgolódások késztethették a Nemzeti Múzeum igazgatóját, Kubinyi Ágostont arra, hogy 1848 
júliusában emlékiratot terjesszen az országgyűlés elé a Mátyás király egykori könyvtárából külföldön 
még fellelhető kéziratok visszaszerzése érdekében.3 Minthogy azonban ez az újabb akció a forradalom 
ügyének alakulása következtében valójában ki sem mozdulhatott, Kubinyi, amikor az abszolutizmus 
magyarellenessége némileg enyhült és valamivel szabadabb szelek kezdtek fújdogálni, a fentiek 
érdekében 1861 júniusában ismét emlékirattal fordult az országgyűléshez.4 

1 Mindezekre 1. FRAKNÓT Vilmos—FÓCRL József—GULYÁS Pál- HOFFMANN Edit: Bibliotece Corvina. 
Mátyás király budai könyvtára. Bp. 1927. 31 32. — Csapodi Csaba: The Corvinian Library. History and 
Stock. Bp. 1973. 72 90. 

2 CSONTOST János: Két modenai Corvin-kódex története. MKsz 1891. 81 — 116, 232—263. — FRAKNÓI— 
FÓÍJKL: i. m., 32. 

3 BKRLÁSZ Jenő: Az Országos Széchényi könyvtár története, 1802 1867. Bp. 1981. 304. 
4 BKRLÁSZ: i. m., 439. - CSAPODI Csaba TÓTH András—VÉRTKSY Miklós: Magyar könyvtártörténet. 

Bp. 1987. 179. 
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A hosszú idő óta elfojtott és megcsúfolt nemzeti érzés ekkor már látványos társadalmi megmozduláso
kat is kezdeményezett. ÍM. 1862. február 3-án a pesti Európa szállodában a magyar írók segélyegyletének 
javára tartott zeneestély alkalmával Bieskey Kálmán földbirtokos akciót és gyűjtést kezdeményezett II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem Rodostóban nyugvó hamvainak Ónodra való hazahozatala érdekében.5 Az 
állambiztonsági szervek és a császári hatóságok nem is minden ok nélkül nagyszabású osztrákellenes 
politikai demonstrációtól tartva,8 minden követ megmozgattak, hogy a „Rákóczi-bizottmány" 
kezdeményezését meghiúsítsák.7 

-Jóllehet Kubinyi Ferenc alábbi terve is ebből a megmozdulásból nyerhette első indíttatását, Ipolyi 
Arnold (akkor törökszentmiklósi plébános) sugallatára megmenekült attól, hogy egyszerű politikai 
erődemonstrációként a nemzetieskedő felbuzdulásokat szolgálja csupán és tudományos szempontból 
eleve terméketlenségre legyen kárhoztatva.8 Kubinyi ugyanis, miután a dolgot előzőleg Ipolyival 
megbeszélte,9 az Akadémia 1862. március 17-i ülésén „eléadá, hogy a napokban Ipolyi Arnold és 
Henszelmann Imre barátai előtt késznek nyilatkozott a hazai történelmi adatok Konstantinápolyban 
leendő fölkeresésére HMM) forintot ajánlani föl. A nevezett akadémiai tagok nemcsak helyeselték ez 
ajánlatot, hanem maguk is ajánlkoztak a tudományos útra, melynek célja lenne egyszersmind a hazai 
byzánczi emlékeket lerajzolni, s a történelemre vonatkozó kéziratokat, Turczikákat megszerezni, 
leíratni." Tervükhöz csak azt kérte, hogy „méltóztassék az Akadémia e vállalat kivitelére neki és 
társainak megbízást adni, s őket a szükséges úti levelek megszerzésében elősegíteni."10 A hatóságok 
azonban változatlanul úgy vélték, hogy az Akadémián megnevezett tudományos tervek az eredeti cél, 
azaz Rákóczi fejedelem hamvainak hazahozatala, leplezésére szolgálnak csupán, és továbbra is teljes 
bizalmatlansággal kezeltek mindent, ami a nagy visszhangot keltett törökországi akciókkal bármi 
összefüggést is sejtetett. Ezért gróf Fállfy Móric császári helytartó úgy tartotta biztonságosnak amint 
ezt gróf Forgách Antal magyar udvari kancellárral közölte is hogy mivel Kubinyi, Ipolyi és 
Henszlmann „Törökországba utaztak s itteni hír szerint utazásuknak egyik fő célját Rákóczi sírjának 
felkeresése tette: jónak* láttam a Konstantinápolyban székelő Internuntius (3r. Prokesch Osten es. k. 
altábornagy urat megkeresni az iránt, hogy nevezett egyéneket őrszemmel kísérvén, észleleteit velem 
közölni szíveskedjék. ' " 

A hatóságok gyanakvása magát az utat is kétségessé tette, az útlevelek kiállítása késett, titkolózniuk 
kellett készülődésük felől, Ipolyi maga is habozott, hogy részt vegyen-e a vállakózásban.12 Április 5-én így 
írt erről Mednyánszky Dénesnek: 

A török utam magamnak is csak úgy véletlenül jött, mivel éppen Kubinyi erőltet megyek talán, de 
még ez sem bizonyos. Húsvét után kellene azonnal indulnunk, végleg még sem tudom magamat sehogy 
sem elhatározni. Öreg barátom arany szelenczéket, lánczokat visz satöbbi a basáknak, szultánnak 
ajándékul, hogy a Corviniának nyomaira, s más magyar emlékekre juthassunk: fényes aranyos magyar 
ruhát készített maga és Henszlmann számára, míg rám parancsolt, hogy violaszínű gálámban mert 

5 Magyar udvari kancellária It 421/1862. június 12. Ein. 
8 „eine grossartige anti-österreichische Demonstration.. ." Magyar udvari kancellária lt 214/1862. 

március 22. Bin. 
7 Magyar udvari kancellária lt 252/1862. április 2. Ein. 
8 Kubinyi eredetileg csak Henszlmannal készült terve kivitelezésére. (Értekezések a történelmi 

tudományok köréből VI1/6. 40 41.) Ipolyit az Akadémia 1861. december 20-án választotta tagjává, és a 
nála jóval idősebb Kubinyi Ferenccel az A rchaeológiai Értesítő szerkesztőjeként került szorosabb személyi 
kapcsolatba. 

8 OszKv, Levelestár, Ipolyi Arnold Kubinyi Ferenchez, 1862. március 17. 
10 MTA kisgyűlési jegyzőkönyve a K. 1425. sz. kötetben. A beadvány teljes szövege megtalálható a 

Pesti Napló 1862. március 23-i számában is. 
11 Magyar udvari kancellária lt 421/1862, június 12. Ein. 
11 OszKv, Levelestár, Ipolyi Kubinyi Ferenchez, 1862. március 22. és április 11. 
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gondolom tudja, hogy mint pápai kamarást ilyen illet menjek, miután nem csak a követeknél 
tisztelgünk, de a szultánnál is kapunk audiencziát. Forgách Prokeschhez, mások másokhoz számos ajánló 
levelet adtak; egy szóval jobb alkalom nehezen fog akadni számomra, hogy az utat nem csak költség 
nélkül, de még kedves társaságban, s ily előnyös körülmények közt megtehessem. Mindannyi ok, mely 
meglehet, hogy rávesz, ámbár mint mondom eddig még nem vagyok elhatározva."13 

Végül azonban, Forgách Antal hathatós támogatásával, elhárultak az összes akadályok, és a húsvétot 
(április 20.) követő napokban a három kutató útra kelhetett Konstantinápolyba hajón, ahová 
számításuk szerint — négy öt napi dunai és feketetengeri utazás után kellett megérkezniök valószínűleg 
május elseje körül.14 Prokesch Osten követ bizalmas jelentéséből tudjuk, hogy Ipolyiék május 5-én 
étkeztek nála első alkalommal, de akkor már kapcsolatot kerestek a Konstantinápolyban tartózkodó 
Vámbéry Árminnal, valamint a magyar emigráció olyan mérsékelt tagjaival, mint a turkológus Szilágyi 
Dániel.15 

Jóllehet a császári követ, miután meggyőződött arról, hogy Ipolyiék valóban csak tudományos célokat 
követnek, őszintén támogatta őket, első kísérletük nem járt eredménnyel. A drága pénzen megszerzett 
fermán ellenére ugyanis először csak a szultáni könyvtár keleti kéziratait mutatták meg nekik.18 

..Hosszasb idő eltelte után végre megnyerte a fővezér által ígért engedélyt".17 május 21-én, Salih bej 
főkincstárnok és főkönyvtáros jelenlétében, Ipolyiék bejutottak az Eszkiszeráj palota Kubbe-alti nevű 
épületében lévő könyvtárba, és ott megtalálták az első korvin-kódexeket. Ezen a napon kelt az alábbi 
lelkes hangú három levél, amelyeket itt közlünk első ízben. Ezek a leghitelesebb híradások a nagy 
felfedezésről, mert közvetlenül a szállásukra való visszatérésük után, azon melegében írták őket. A 
szegedi Egyetemi Könyvtár kézirattárában őrzött (MS 1637) három levélfogalmazványt Ipolyi saját 
kezűleg vetette papírra egy ív három oldalára. A soraiból máig frissen kiérződő nagy sikerélmény a 
magyar könyvtörténet ritka értékű emlékeivé avatja ezeket a szövegeket, amelyeket a következőkben 
közlünk. 

A Báró Kemény Zsigmondhoz, a Pesti Napló akkori főszerkesztőjéhez intézett levél így hangzik: 

Konstantinápoly, V. 21. 862. 

Méltóságos Báró Cr! 

Mai rövid telegrammunk folytán értesítem, hogy a Corviniának századok óta hasztalan keresett 
nyomára végtére, számtalan akadályok és nehézségek kitartó legyőzése után mai napon ráakadtunk. A 
császári palota titkos könyvtárában rejtező nagyszerű, vörös bársony kötésű, ezüst kapcsos, 
Magyarország és Mátyás királynak czímerével, zománczbanés miniatűrben, díszített codexek kezeinkben 
voltak, azok signatűráját stb. leírtuk. A további nyomozások folyamatban s függőben vannak. Csak 
ennyit röviden eleve, míg idején kimerítő jelentésünket az Akadémiának benyújthatjuk, a távirat 
magyarázatául. Mit, ha szükség, tessék így használni, mindenesetre nevemet elhallgatva. 

Mély tisztelettel lévén alázatos híve 
Ipolyi 

ia OszKv, Levelestár, Ipolyi Mednyánszky Déneshez, 1862. április 5. 
14 Minthogy Ipolyi, az Akadémiához benyújtott hivatalos jelentésen kívül, két ízben is beszámolt 

konstantinápolyi útjukról, a részletekre itt szükségtelen kitérni. Vö. IPOLYI: Gr. Prokesch-Osten Antal 
emlékezete és Mátyás király könyvtára maradványainak fölfedezése. Értekezések a történelmi tudományok 
köréből VII/6. Bp. 1878. Uő, ugyanezzel a címmel: MKsz 1878. 103 120. 

15 Helytartótanács lt 12206/1862. június 10. Ein. — Értekezések. . . VII/6. 45. 
'• Értekezések. . . VII/6. 4* 50. 
17 MTA kisgyűlési jegyzőkönyv (1862. június 16) a K. 1425. sz. kötetben. 
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Kérem az ide mellékelt levelemet a czímzettnek mielőbb megküldeni. 

A fenti levéllel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a Pesti Napló nem közölte le az említett táviratot, 
amit Ipolyi rendkívül zokon vett és még másfél évtized múltán is a korabeli magyar újságírás alacsony 
színvonalának jellemzőjeként emlegetett.iH 

A Toldy Ferenc könyvárigazgatóhoz írt levélnek, a fogalmazványon kívül az elküldött tisztázata is 
fennmaradt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában.19 Minthogy ez utóbbi 
némileg bővebb és néhány helyen kissé eltérő, ebben az esetben nem a fogalmazvány, hanem a 
tisztázatlan szövegét közöljük. 

Ipolyi Arnold Toldy Ferencnek MTAK Kézirattár írod. Lev. 4 r. 71. 

Konstantinápoly, IV. 21 862 

(Toldy írásával rajta:) Vett. máj. 28/62. 

Kedves Barátom! 

Heureka! Mátyás király könyvtárára, ter felices, ráakadtunk! mint a P. Naplónak általunk mai napon 
megküldött táviratból már megérthetted. Számos nehézség s akadály leküzdése és csalódások (átjavítva 
„csalódásunkéból) után, midőn már már desperálva az egésszel felakartunk hagyni, végre mai napon, a 
régi seraj titkos s rejtett könyvtárából előhúzogattuk a bíborkötésű ezüst kapcsos, Magyarország és 
Mátyás zománcozott s miniatűr czímerével díszített hollós codexeket. Eddig ugyan csak néhányát: sz. 
atyák, classicusok; de a vizsgálat folytatására a léj)ések megvannak téve, habár folyvást csak a kedvező 
szerencsés körülményektől függnek. Elég most ennyi, hogy mit szem eddig nem látott, kéz nem érintett 
miután századokon át annyian epedtek s mit hasztalan kerestek, azt mi láttuk, forgattuk signatúráikat 
amennyire lehetett híven leírtuk! Kétség többé nem lehet! Más kérdés azonban még a teljes siker. Olvasd 
el kérlek soraimat Szalaynak is mielőbb; de ne közöld nyilvánosan, B. Keménynek úgy is megírtam 
ezennel a mi közölhető. 

Isten áldjon a viszontlátásig 
tisztelő híved 

Stummer 
Túloldalán: 
Tekintetes 

Toldy Ferenc 
Egyetemi Tanár Kvtár Igazgató s Magy Akadémiai Rendes Tag Urnák (l'iros viaszpecséttel.) 

A legtöbb részlettel Ipolyinak Bartakovics Béla egri érsekhez, közvetlen egyházi feletteséhez és nagy 
pártfogójához intézett levele szolgál, mely így hangzik: 

E(xcellentiád) kegyed engedelmét bátorkodom alázatosan igénybe venni, midőn innét soraimmal 
alkalmatlankodom aziránt esedezve excellentiádnak, méltóztatnék kegyesen elnézni, hogy 2-3 hétre 
szabott távollétemet még egy héttel továbbra terjeszthessem. 

Utunk főczélja ugyanis, melyet fontos okoknál fogva- lepleznünk kelletett, nem volt egyéb, mint 
Mátyás király könyvtára, a Corviniának nyomozása. Mit ha nyíltan bevallunk, nem csak nehezítjük a 
mindenfelől felébresztett féltékenység által lépteinket, de még nevetségessé is tesszük magunkat, miután 
azt eddig 3 századon át nem csak nálunknál hasonlíthatatlanul kitűnőbb s nagy nevű, tekintélyű 
személyek és tudósok, de a leghatalmasabb kormányok követségei is hasztalan nyomozták folytonos 
sürgetéseik daczára. 

IK Értekezések... VII/6. 42, 61. 
1B írod. Lev.. 4-r, 71. (Ipolyi Toldy Ferenchez). 
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De jó az Isten s az egyszer ismét teljesedett rajtunk: elegit debilia, ut confundat fortia mert a mai 
napon számtalan nehézségek s akadályok kitartó legyőzése s ernyedetlen fáradozás után sikerült végre a 
császári palota titkos könyvtárából a rejtegetett kincseket előszednünk. Áldva Istent sörömtől reszketve 
vettük kezünkbe a bíborba kötött, arany s ezüst kapcsos, Magyarországnak és Mátyás királynak hollós 
czímerével emailban és miniatűrben díszített, nagyszerű pergament codexeit, sz(ent) atyákat, 
classieusokat stb; nevezetesen az előbbiek közül egy gyönyörűséges S(anctus) Augustinus De civitate Dei 
kéziratot. Számos görög kódexet némelyeket már részben elrothadva is melyeknek signatúráját 
gondosan elkészítettük amennyire lehet s megengedve volt, de ez csak az első kezdet, a továbbira 
kedvezőbb lépések még függőben s kilátás(ban) vannak. S ez igen lassan meg a töröknél, úgy hogy minden 
türelmet kifáraszt. Ezért kell még, kegyelmes uram, néhány napot ismét tovább itt töltenünk, ha a 
mutatvány mellett még bővebb eredményt kívánunk. Ezen néhány nap alatt el fog válni, tehetünk-e 
valamit tovább.* H Excellentiád kegyessége azért kimentend, részemről pedig igyekezni fogok, hogy 
legalább Pünkösdre otthon legyek. 

Itteni, minden reményeimet felülmúló éleményeim. tapasztalásaim és tanulmányaim leírásával nem 
bátorkodom Excellentiádat fárasztani most, melyeket kegyes engedelmével szóval fogok igyekezni 
előadni. Csak annyit szabad legyen említenem, hogy valamint az Internuntius Őexcellentiája a 
legnagyobb kegyességgel viseltetik irántunk, nem csak számos alkalommal meghív magához s minden 
lépten segít, de ő személyesen is nagy leereszkedéssel meglátogat, úgy a nagyvezértől és miniszterektől 
kezdve számos Pasáknak szívesen látott vendégei voltunk, általok többször asztaluknál meg vendégeltet -
ve. Érsek Őexeellentiájánál, Hrunettinál (?) is jelentettem magamat, valamint az itteni franczia missió 
főnökénél, a bolgár örmények megtérítése által magának nagy érdemeket szerző Honénál. Nagy lelki 
épületemre szolgál az itteni igen látogatott s ájtatosságra gerjesztő isteni tisztelet, különösen a májusi 
délutáni Mária- ájtatosságtartás; rendesen görög, örmény, franczia, olasz prédikáczió tartatik, azután az 
egész nép meghatóan énekli a lauretani litániát latinul, egy verset a férfiak, másikat a nők. 

Kirándulásaim közül igen érdekesek voltak a nicaeai és chalcaldoniai, hol számos ősegyházi zsinataink 
nevezetes helyei látogatása. Utóbb Rodostót is követségünk ajánlása mellett meglátogattuk, hol máig a 
katolikus egyházat azon kis kápolna képezi, melyet Rákóczy palotájába épített s hol buzgó fejedelem, 
mint Mikes leveleiben írja, naphosszat imádkozott, a kevés katolikus hívek pedig még egyrészt az ő 
magyar kíséretének ivadékai. Itt nem mulasztottam el a kápolnában a sz(ent) misét mondani. Megkaptuk 
és leírtuk a matriculákat, születettek és halottak könyveit a múlt században majdnem kizárólag csak 
magyarok nevei jönnek elő. 

Mindent felülmúl azonban, kegyelmes uram, azon érzet s tanulmány, melyre az ős bizánti bazilikák 
gerjesztenek. Ámbár tíz esztendeje hogy tanulmányoztam őket. de látásuk első tekintetre meggyőzött 
mily keveset tudtam felőlük. Álmélkodásra méltó bennük még most is annyi pusztítás után a keresztény 
egyházi művészet nagyszerűsége s ihletetsége. De ezekről ha a jó Isten, ki eddig annyira kedvezett 
vállalatunknak, haza segít és Excellentiád kegyes színe előtt megjelenthetek, engedelmével talán szóval 
bővebben szólhatok, addig is magas kegyébe ajánlva legalázatosabb. . .) 

Ipolyiék azonban nem érték be a május 21-én megmutatott kilenc könyvvel, mert bizonyosra vették, 
hogy a könyvtár általuk nem látott termeiben még lehetnek budai provenienciájú kötetek. 
Körülhajózták tehát a Kubbe-alti tengerre néző oldalát, elkészítették az épület alaprajzát, feltételezett 
beosztását, megszámlálták ablakait és mindezekből azt a következtetést vonták le, hogy az általuk látott 
kincstártermeken túl egy vagy két kisebb helyiségnek kell lennie, ahol könyveket tárolhatnak, mégpedig 
a látott kötetek állapotából következtetve nyirkos padlózaton, valószínűleg halomba rakva.20 

Ezek után került sor a nagyvezír Sipos nevű magyar főkertésze által kieszközölt második 
könyvtárlátogatásukra,21 melyről a három kutató az Akadémia kisgyűlése elé 1862. június 16-án 
beterjesztett jelentésében a következőképpen emlékezett meg: 

20 Értekezések. . . VI1/6. 59 60. PÓR Antal: Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata. 
Pozsony Budapest, (1886). 57. 

21 Értekezések. . . VI1/6. 52. 
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,,. . . a fővezér ő magasságánáli újabb kihallgattatásunk után lehetett annyit elérnünk, hogy május 26-
án a kincstárőr által meghíva, most a seráji köskök egyikében hosszú asztalon volt megtekintésünkre 
mintegy 50 könyv kiállítva. Közöttük ismét néhány nyomtatott könyv volt, mint pld Banduriusnak a 
bizanczi régiségekről írt híres munkája stb. Legnagyobb részt azonban régibb és becses XIV—XV-dik 
századi latin és görög, sőt kiril pergamen kézirat codexek voltak. Ezek közül nevezetesen 9 darab ismét 
Mátyás király codexei előbb leírt ismeretes jellegeivel bír t . . . Egyik nevezetesen Mátyás királyt 
felismerhetőleg ábrázolva amint karszékbe ül s olvas. Tartalomra mindannyi classicusok és egyházi 
atyák, később latin és görög, valamint egyházi írók szövegei. Nevezetesen Tacitus, Plautus, Suetonius, 
Polibius, Theophrastus, Cornelius Nepos (vagy Probus Aemilius), Cicerói részletek. Augustinus, 
Eusebius, Clemens, mások (melyek közül kétségtelenül a legtöbb szinte Mátyás könyvtárából való lehet, 
habár ennek jellegével nem bír is, miután a király által Íratott fényes s költséges codexek könyvtárának 
kétségtelenül csak kisebb részét tehették, s a nagyobb rész a leírások szerint is máshonnan, nevezetesen a 
szétszórt bizanczi könyvtárakból is összevásárlott görög, sőt keleti könyvekből és részben már 
nyomtatott munkákból is állott), nem kisebb érdekű bibliai görög szövegek, Aristoteles, Plinius, 
Euklides, Alexandriai Heron, historiographusok, Glossariumok, Dante, Albertus Magnus kéziratai, 
részint s nagyobbára pergamen, részitn papiros codexei voltak."22 

Miután a törökök, bár Ipolyiék mindennel, még a vesztegetéssel is próbálkoztak, több könyvtári 
anyagot nem voltak hajlandók megmutatni, a három magyar kutató 31-én a Lloyd társaság gőzösén 
elutazott Konstantinápolyból és Athénbe hajózott. Innen aztán néhány napi régészeti tanulmányozás 
után visszatért Magyarországra.23 

Ipolyiék az Akadémiához beadott, fentebb említett jelentésükben sikeres konstantinápolyi kutatásaik 
legfőbb eredményét abban foglalták össze, hogy kétségtelenül bebizonyosodott 

„miszerint Mátyás király budai könyvtára, vagy csak annak tetemes része Konstantinápolyba a 
serajba jutott, és hogy annak jelentékeny maradványai, ha nem legnagyobb része, még folyvást mai napig 
ott léteznek. Ötven s egynéhány könyv közül, melyek.. . csak mintegy véletlenül felmarkolva a 
könyvtárból számunkra mutatványul kihozattak, 11 darab a Corvinának teljes és félreismerhetetlen 
jellegével bír, míg 30-nál több kézirati latin és görög codex XIV., és XV-ik századi jelleménél fogva, 
nyilván arra mutat, hogy egy nagyobb, talán rendezetlen titkos könyvtár . . . csakugyan létezik még a 
serajban, melynek nagy részét Mátyás király könyvtárának maradványai képezik."24 

Noha Ipolyiék most idézett feltételezései később túlzottaknak bizonyultak, kétségtelen, hogy az ő 
felfedezésük nyitotta meg az utat a Konstantinápolyba egykor elhurcolt korvinák hazakerülése előtt. 
Amikor ugyanis Ferenc József király, Andrássy Gyula miniszterelnök kíséretében, a Szuezi csatorna 
megnyitása alkalmából 1869-ben a török fővárosban járt, a szultántól négy korvina-lódexet kapott 
ajándékba, melyeket az uralkodó a Magyar Nemzeti Múzeumnak adott át. 1875-ben pedig az Ipolyiék 
által feltárt anyagból újabb 35 kötet került haza és nyert elhelyezést a budapesti Egyetemi Könyvtárban. 
Ezeket a szultán a magyar ifjúságnak adta ajándékba az orosz-török háború idején a törökök mellett 
kifejezett rokonszenvük viszonzásaként.25 

JAKÓ ZSIGMOND 

22 MTA 1862. június 16-án tartott kisgyűlésének jegyzőkönyve a K. 1425. sz. kötetben. E jelentés teljes 
terjedelmében megjelent a Pesti Napló 1862. június 18. és 19. számában. 

23 Helytartótanács lt 12206/1862. június 10. Ein. OSzKv, Levelestár, Ipolyi Mednyánszky 
Déneshez, 1862. június 4. Pro kesch-Osten követ bizalmas jelentései szintén a Helytartótanács lt-ban 
találhatók 6017. IV. a/1862, sz. alatt. 

24 MTA 1862. június 16-i kisgyűlésének jegyzőkönyve a K. 1425. jelzetű kötetben. 
25 FRAKNÓI FÓÍJKL: i. m., 33. MKsz 1878. 103 120. PÓR: i. m., 57. 


