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A nevezetes „Bártfay-szalonról", azaz 
Bártfay László otthonáról, amely több mint 
egy évtizeden át volt az első magyar roman
tikus írónemzedék társasági központja, össze
jöveteleik, megbeszéléseik és vitáik színhelye, 
úgyszólván valamennyi, a reformkor iro
dalmi életéről, szellemi mozgalmairól szóló 
tanulmány és összefoglalás megemlékezik. 
Bártfay kéziratos naplójának tanúságtételét 
szintén nem egy kutató hasznosította már 
munkája során. Az irodalomtörténeti köz
tudat jó ideje tisztában van vele, hogy ezt 
a naplót — részben írójának említett szerep
köre, részben más tartalmi vonatkozásai 
folytán — megkülönböztetett hely illeti meg 
a korabeli dokumentumok sorában, publi
kálása tehát elsőrendű szakmai érdek. 

Maga Bártfay (noha az 1820-as évek al-
manachjaiban megjelent néhány, a kor átlag
szintjén mozgó verse és elbeszélése) nem tar
tozott a hivatásos írók sorába. Energiáinak 
java részét 22 éves korától fogva az a sok
rétű és szerteágazó tevékenység kötötte le, 
amely mint gr. Károlyi György titkárára és 
jogtanácsosára hárult rá. Az irodalmi és az 
ugyancsak kedvvel űzött történelmi stúdiu
mokra csupán szabad óráit fordíthatta; ter
vezett nagyobb munkái (amelyekről olykor 
naplójában is elejt egy-egy célzást) így rendre 
tervek maradtak. Voltaképpen tehát mint 
nagy kultúrájú amatőrt, a „literary gentle
man" típusának rokonszenves képviselőjét 
kell őt számon tartanunk. Irodalmi ízlésében 
a klasszicista és a romantikus művészet
felfogás elemei ötvöződtek eggyé. Rövid 
önéletrajzában (amelyet a kiadvány, igen 
helyesen, az első kötet élén közöl) maga 
mondja el, hogy ifjúságának legfőbb olvas
mányélményei Goethe, Schiller, Wieland, 
Klopstock és Matthison művei voltak. Háza
népének — amint a naplóból megtudjuk — 
esténként Walter Scott és Bulwer regényeiből 
szokott felolvasni. „Igen sok gyönyörűséggel" 
olvassa Lamartine keleti utazását, majd a 
Jocelynt. bár az utóbbiban kifogásolja „az 
erényesség túlságait". Raupach érzelgős 
színdarabja, a Királyleány mint koldusnő 
annyira megnyeri tetszését, hogy egyenesen 
,,a' legjobbak közé" sorolja. A Marót bán 
befejezésével viszont nincs megelégedve, 
mert túlzottan disszonánsnak érzi. Ő másféle 
— jellegzetesen a klasszicizmus szellemében 
fogant — végkifejletet szánna Vörösmarty 
drámájának: „A' harcz megzavarja a' benyo
mást — legalább nálam — 's a' fiú, Bod, 
egész addig istentelennek növekedvén, vagy 
szilaj lélekkel hal meg. Én élve hagynám 

Maróttal, két egyesülő láng gyanánt Ida 
sírja felett, engesztelés 's végtelen bánat 
tisztulásában." 

Az irodalom mellett a többi művészetek
hez is vonzódott. Ferenczy István műter
mében tett látogatásairól többször is szó 
esik a naplóban. Képzőművészeti érdeklődé
sét igazolják azok a sorok is, amelyekben Ba
rabás Miklós és a Pesten működő osztrák 
festő, Anton Einslé között von párhuzamot, 
Einslének adva az elsőséget, bár egyúttal azt 
is elismerve, hogy ,,Barabás az aquarelle mo
dorban jeles, 's crayonban". Még szembe
tűnőbb a zene iránti fogékonysága, ami a 
kór magyar írótársadalmában kivételes je
lenség számba megy. A legnagyobb elragad
tatás hangján ír Liszt 1840. jan. 4-i és 6-i 
pesti hangversenyeiről, s Byron költészetével 
hasonlítja össze Liszt zongorajátékát. Ole 
Bili hegedűestjét is meghallgatja, egy másik 
koncerten pedig a még csak nyolc esztendős 
hegedűs csodagyermek Joachim József tehet
ségére figyel fel. Lelkes szavakat talál a 
Fidelio zenéjének dicséretére, egy másik 
följegyzésben pedig Erkel Bátori Manójáról 
nyilvánít kedvező véleményt. 

Naplóiból és leveleiből egy higgadt, ki
egyensúlyozott, hevesebb indulatoktól és 
érzelmi szélsőségektől mentes egyéniség arca 
tekint reánk. Igen nagy mértékben talál rá 
az a jellemzés, amelyet Zolnai Béla ad a 
szerinte 1815-től 1848-ig terjedő — „bieder-
meier"-kor emberéről. Zolnai felfogása értel
mében „a Biedermeier nem más, mint a 
. . . mérsékelten szentimentális, de szívörö
met és bensőséget áhítozó, páthoszt és 
szenvedélyt kerülő, . . . eszmény és valóság 
konfliktusában félreálló, kispolgári keretek 
között kielégülő, a barokk spiritualizmusától 
és a fölvilágosodás racionalizmusától egy
formán távolálló, a Megismerhetetlen elől 
visszahúzódó és mégis ideálokhoz-nemesülni, 
emberméltóságra-emelkedni törekvő, . . .túl
világ és földiség közt nyugalmat kereső, a 
romantika transcendentalizmusát az elérhe
tetlenség szféráiba száműző Polgár", akinek 
jellegzetes magatartásformája „a családias
ság kultusza, a polgári, törvény-biztosítottá 
csöndes boldogság áhítozása, ami oly messzire 
távolította a Biedermeiert a tizennyolcadik 
századi Sturm und Drang-nak lázongó, 
csaladot, polgári foglalkozást a művész jogán 
megvető költőtípusától és a romantizmus 
emberiség-gyűlöletétől; . . . az eszmény és 
valóság kibékítése . . . " (Zolnai Béla: A ma
gyar biedermeier. Bp. é. n. 8—9.) A Zolnai-féle 
(itt csak töredékesen idézett) meghatározás 

248 



zás Bártfay valóban nagy kortársai közül 
természetesen senkire sem illene rá — ám 
éppen az ő naplója az egyik meggyőző 
bizonysága annak, hogy a „biedermeier" 
fogalma valóságos, tényszerűen dokumentál
ható jelenségeket (vagy legalább: ilyeneket 
is) sűrít magába. 

A „Bártfay-szalon" kialakulása és fenn
maradása nyilván nem kis részben azoknak a 
kivételesen szerencsés szellemi-lelki adott
ságoknak tulajdonítható, amelyek a házi
gazdát és feleségét (az utóbbiról egészen külö
nös melegséggel emlékeznek meg a ház bará
tai) valósággal predesztinálták vállalt szere
pük betöltésére. Bártfayéknak sikerült 
olyanfajta meghitt, családias légkört kiala
kítaniuk maguk körül, amelyben különböző 
életkorú, eltérő társadalmi helyzetű és más
más temperamentumú vendégeik egyaránt 
otthonosan érezték magukat. A társaságot 
időnként meg-megosztó személyi és felfogás
beli ellentétek kiéleződésének tapintatos 
diplomáciával igyekeztek elejét venni. Bárt
fay levelezése is tanúskodik róla, hogy egyé
niségének sarkalatos vonásai közé tartozott 
a méltányos kompromisszumok létrehozására 
való törekvés. Amikor Bajzáék köre előbb 
Kazinczyval, majd később Szemere Pállal 
bonyolódott vitába (a Szemere elleni táma
dással, akaratuk ellenére, Kölcsey eltávo
lodását is előidézve), ő — anélkül, hogy az 
aurórásokkal való szolidaritását megtagadta 
volna — a szembenálló csoportok összebé-
kítésére tett kísérleteket. 

Nagy kár, hogy éppen a szalon volta
képpeni — 1826-tól 1838-ig tartó — fényko
rának eseményeit nem ismerhetjük meg 
Bártfay följegyzéseiből. A napló ránk maradt 
anyagának első (összefüggő egységet alkotó) 
fele ui. az 1838. jan. 1-től 1841. dec. 2-ig 
terjedő időszakot fogja át. (Semmiféle bi
zonyíték nincs rá, hogy írója már előzőleg 
is vezetett volna naplót, de ha mégis létezett 
ilyen, úgy az bizonyára — Bártfay más kéz
irataival együtt — az 1838-i nagy árvíz áldo
zatául esett.) Az árvíz után Bártfay az Üllői 
úti Károlyi-házból a ma is álló belvárosi 
Károlyi-palotába költözött át — de a rend
szeres irodalmi estélyek, amelyeken gyakorta 
került sor új művek felolvasására és megvi
tatására, s melyeken nem egy közös irodalmi 
vállalkozás terve öltött formát, itt már nem 
újultak fel. Ebben az időben az Akadémián 
már a Bajza—Toldy—Vörösmarty trium-
virótusé volt a döntő szó, és az ő irányításuk 
alatt működött az 1837-ben megalakult 
Kisfaludy-Társaság is. így a korábban do
mináló kötetlenebb informális jellegű szalon
élet helyett most már ezek az intézemények 
(amelyeknek munkájából Bártfay is kivette 
a maga részét) váltak az aurorások tevékeny
ségének legfőbb színtereivé s egyúttal a kor 
szellemi életének gócpontjaivá. A Bártfayt 

íróbarátaival összefűző kontaktus azonban 
továbbra is szoros maradt. A napló bizony
sága szerint ritka volt az olyan nap, amikor 
valamelyiküket ne látta volna magánál 
vendégül ebédre. Kapcsolataik intenzitásáról 
vallanak az együtt töltött színházi estékről 
és a közösen megtett kirándulásokról szóló 
följegyzések is. Az 1841. máj 27-i naplójegy
zet egy részét nem csupán azért tartjuk érde
mesnek idézni, mert itt Bártfay nemzedék
társai mellett már az 1830-as évek közepe 
táján fellépő és az Athenaeum törzsgárdáját 
alkotó fiatal írógeneráció legtöbb tagjának 
nevével is találkozunk, hanem főként azért, 
mert e sorok szűkszavúságukban is érzékel
tetni tudják a kor mindennapjainak — vala
minő patriarkális derű jegyében álló — at
moszféráját. „Féltízkor átmenék Budára 
Radnicscsal, honnan társasági kocsin a' 
hegyek közé menénk: Bajza, Vörösmarty, 
Szontágh, Megyeri, Garay, Székács, Vásár
helyi, Vachott Imre. Később oda künn, 
Luczenbacher, Szigligeti, Zofcsák szinte hoz
zánk csatlakozának; mindnyájan együtt 
ebédeltünk. Ebéd után Gaal, Tóth Lőrincz, 
Stuller, egy sereg nővel jöttek; az ismert 
völgyben telepedtek le, a férfiak egy része 
labdázott. 7 órakor a többitől elszakadván 
én 's R. gyalog jövénk haza 9 órára. Nőm 's 
Leni még ott maradván csak 10 után érkez
tek. Az idő szép." 

A ránk maradt Bártfay-naplók olyan peri
ódusokból származnak, amikor a közélet 
aktuális, különleges horderejű fejleményei 
minden irodalmi eseménynél erősebben von
ták magukra az érdeklődést. Az 1830-as évek 
végén zajlott le a metternichi kormányzat és 
a magyar ellenzék legnagyobb szabású 
erőpróbája. Bécs ekkor indította meg az 
ellenzék teljes szétzúzását célzó — végül is 
kudarcba fulladt — offenzíváját, amelynek 
csúcspontját a Wesselényi, Lovassy László és 
társai, valamint Kossuth elleni perek jelen
tették. Természetes, hogy a napló ezekről a 
kérdésekről sem hallgat, sőt nagyon is 
jelentős helyet szentel nekik. Bártfay rend
szeresen részt vett Pest vármegye közgyű
lésein, a politikai irodalom újabb termékeit 
ugyanúgy figyelemmel kísérte, mint a szép
literatúraiakat, s emellett gazdájának, a 
főrendi ellenzék egyik vezéralakjának politi
kai beszédeit is nemegyszer ő fogalmazta. 
A kor jelentős politikusai mind személyes 
ismerősei, otthonának ritkább vagy gyako
ribb látogatói voltak — ám ő szemmel látható
lag Wesselényi barátságára volt a leginkább 
büszke. ,,A' derék Wesselényi huzamos idő 
óta hon érzette magát nálam; 's szeretett 
enni tálamból, szeretett melegedni tűzhe
lyemen" — írja egy helyütt. A napló leg
szebb, legérdekesebb szakaszai közé tartoznak 
azok a passzusok, amelyekben Bártfay 
— nála szokatlan részletességgel s helyen-
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ként szinte drámai elevenségű stílusban — a 
Wesselényi-per végső stádiumáról számol 
be. Az ítélet kimondását megelőző, majd 
az ítélethozatal és a fogság tényleges megkez
dése közé eső napokat szinte állandóan Wes
selényi közelében töltötte (aki egyébként már 
perbeli védekezésének munkálataiba is be
vonta Őt). A Wesselényivel és ügyével vállalt 
szolidaritás érzése nyer tömörségében is 
megragadó kifejezést azokban a mondatok
ban, amelyekkel elbeszélését befejezi: „Föl
tűnt előttem, hogy Wesselényi, mihelyt a' 
kaszármába 's a' Hadnagy szobájába lépett, 
a' legszebb magaviselet példáját mutatá. 
Minden büszkeség, dacz vagy keserűség 
nélkül férfias méltóság nyilatkozott minden 
szaván, mozdulatán 's a' vétlenség nemes 
önérzete. Nyájas, szíves megadással szólott 
— néha néha bánatos komolysággal, de a' 
melly távol igen távol vala akár a hunyász-
kodástól akár leverttségtől.' — Hű maradt 
magához 's Wesselényi maradt, bár fogoly 
lett." 

Szívélyes viszony fűzte Bártfayt Kossuth
hoz is, és a Pesti Hírlap első számáról az 
elismerés hangján nyilatkozott: „Ha e 
hírlap folyvást Hlyen lesz — pedig mind 
inkább tökéletesülnie kellene — kétség kívül 
legderekabb politikai lapunk leend s epochát 
fog szülhetni." Ám a Kelet népe megjelené
sekor nyomban a magáévá tette Széchenyi 
véleményét, és ebben Kossuth válasziratá
nak megismerése sem ingatta meg. „Elol-
vasám Kossuth feleletét; polémiának derék, 
igen jó: de még is Gr. Széchenyinek van 
igaza" — jegyezte be naplójába 1841. szept. 
8-án. Ez az álláspont merőben ellentétes az 
írókortársak többségének (s köztük az ő 
legközelebbi barátainak) a Széchelyi—Kos-
suth-vita során tanúsított magatartásával 
— viszont annál pontosabban egybevág a 
liberalizmusnak azzal az óvatos és mérsékelt, 
mindenkor az ellentétek letompítására tö
rekvő válfajával, amely Bártfay szellemi 
arculatát oly jellegzetesen meghatározta. 

Források hiányában nem ítélhetjük meg 
azt, hogy az 1840-es évek nagy politikai 
küzdelmei miképpen hatottak ki szemlélet
módjának alakulására. A napló második 
nagy, összefüggő egységében, amely az 
1849. jan. 5. és 1851. jan. 29. között készült 
följegyzéseket tartalmazza, már egy gyöke
resen megváltozott történelmi szituáció vetü
lete tükröződik. Bártfay (és ezen az eddig 
mondottak alapján semmiképpen sem cso
dálkozhatunk) nem tartozott a forradalom 
aktív résztvevői közé. Az egész — túlnyomó
részt lakonikusan visszafogott tónusú — 
naplóban alig néhány olyan (1849 áprilisá
ban, a tavaszi hadjárat nagy sikerei, Pest és 
Buda visszafoglalása idején leírt) mondatot 
találunk, amely kifejezetten a függetlenségi 
harc ügyével való együttérzésnek ad hangot. 

Jóval nagyobb a történelmi forrásértéke a 
Világos utáni időszakban keletkezett napió-
jegyzeteknek. A naplónak ez a része az 
önkényuralom első hónapjainak viszonyairól, 
a győztesek brutális megtorló akcióiról, az 
új hatalmi szervek rideg és despotikus kor
mányzási stílusáról (amelyről Bártfay a gróf 
Károlyi-család vád alá helyezett tagjainak 
érdekében kifejtett tevékenysége során szer
zett közvetlen tapasztalatokat) fest szem
léletes képet. E megfigyelések hitelét csak 
növeli, hogy egy olyan szemtanú tollából 
származnak, aki előzőleg korántsem azono
sította magát Kossuth politikájával és a 
szabadságharc célkitűzéseivel. 

A napló eredeti kéziratának első részét az 
Országos Széchényi Könyvtár, a második 
(jóval rövidebb) részt az Országos Levéltár 
őrzi. Nyomtatásban először a XIX. sz. vége 
felé, különböző folyóiratok hasábjain láttak 
napvilágot kisebb részletek. Viszonylag ter
jedelmesebb szemelvények olvashatók a 
Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából 
(Bp. 1955.) c. egyetemi segédkönyvben. Az 
1849—1851. évek teljes anyagát először 
Ács Tivadar tette közzé a Népek tavasza 
(Bp. 1943.) c. kötetben. A naplónak ezt a 
részét csonkítatlan formában közli az előttünk 
fekvő kiadvány második kötete is. Az első 
kötet az 1838—1841. évek följegyzéseiből ad 
— az anyag kisebb hányadára szorítkozó 
— válogatást. A szerkesztői bevezető ezt az 
eljárást terjedelmi okokkal magyarázza. 
Kérdés azonban, vajon nem lett volna indo
koltabb a rendelkezésre álló helyet — a 
napló második, nyomtatásban már hozzá
férhető szövegegységének rovására is — a 
mindeddig kiadatlan első rész minél teljesebb 
bemutatására fordítani. A maga elé tűzött 
követelménynek — ti. hogy minden irodalom
történeti vagy történelmi szempontból fontos 
részletet közreadjon — a sajtó alá rendező 
kétségkívül eleget tett. Ámde tisztában kell 
lennünk azzal, hogy egy ilyenfajta dokumen
tum a maga egészében jelent forrásanyagot a 
társadalomtörténeti kutatás számára; a látszó
lag semmitmondó, ill. pusztán magánjellegű
közlések is — egyedileg is.de főként statisztikai 
összességükben — értékes adalékokat szolgál
tathatnak a kor életviszonyaira vonatkozólag. 
így tehát a még oly sikerült válogatás sem 

teszi fölöslegessé vagy mellőzhetővé a teljes 
szöveg tanulmányozását. 

A kötetek végén elhelyezett jegyzetappa
rátus — a hasonló jellegű kiadványok jól 
bevált gyakorlatát követve — több részre 
tagolódik. A szöveg egyes helyeihez kapcso
lódó s azok rendjében haladó jegyzetek tárgyi 
tudnivalókat közölnek, ill. különböző ese
ménytörténeti mozzanatokról nyújtanak fel
világosításokat. Nyilván valamilyen technikai 
zökkenőre vezethető vissza egy, az olvasó 
szempontjából eléggé zavaró hatású körül-
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meny: az ti., hogy az első kötetben e jegy
zetek élén sohasem az a lapszám van megadva 
amelyen a kommentált szövegrész ténylege
sen előfordul. Mindkét kötet tartalmaz — 
— az érintett személyek főbb adatait is 
föltüntető — névmutatót, továbbá közli az 
idegen szavak és kifejezések magyarázatát. 
{Minthogy a két kötet névanyagában sok az 
azonosság, bizonnyal gazdaságosabb meg
oldás lett volna, ha a szerkesztő csak a má
sodik kötet végére illeszt egyetlen, összesített 
névmutatót.) Az első kötetben ezenfelül 
a naplóban említett színdarabok jegyzékét, 
valamint a szóba kerülő pest-budai utcák 
helyrajzi adatait is megtaláljuk. 

A jegyzetek általában jól töltik be rendel
tetésüket — kivéve a névmagyarázatokat, 
amelyekben nem csekély számú hiányt és 
pontatlanságot fedezhetünk fel. Természete
sen nem lépünk fel azzal a merőben irreális 
igénnyel, hogy e magyarázatok valamennyi 
említett személy (köztük sok névtelen, életét 
a nyilvánosságtól távol leélő kisember) 
kilétéről pontos tájékoztatást nyújtsanak. 
Annál több joggal kérhetünk viszont számon 
olyan adatokat, amelyek a közkézen forgó 
lexikonokban, vagy pedig a reformkorral 
kapcsolatos történelmi forráskiadványok lap
jain megtalálhatók. A születési és halálozási 
évszámok megállapítása olyan ismert sze
mélyiségek esetében, mint pl. br. Augusz 
Antat (1807-1878), ifj. Balogh János barsi 
alispán (1796—1872), Bene Ferenc orvos
professzor (1775—1858), Christian Götz 
(1783-1849) osztrák vezérőrnagy, Hajnik 
Károly gyorsíró (1806—1866), Heckenast 
Gusztáv (1811—1878), Ignaz Lederer br. 
(1769—1849) táborszernagy vagy Rudics 
József (1792—1879) bácsi főispán, igazán 
nem lett volna nehéz feladat. Lónyai Gábor 
évszámait az első kötetben megtaláljuk, de 
a másodikban már nem, míg Bezerédy 
István és Nyáry Pál esetében a helyzet éppen 
fordított. Kazinczy Gábor halálozási évét 
az első és a második kötet eltérő módon 
adja meg, de mindkét dátum egyaránt téves. 
Nem jelentett volna komolyabb problémát 
jónéhány olyan személynév azonosítása sem, 
amelyekhez a mutató egyáltalán nem fűz 
magyarázatot. Az 1. k. 15. lapján említett 
Kis nevű, szentesi születésű festő nem más, 
mint Kiss Bálint (1802—1868), a korabeli 
történelmi festészet egyik ismert képviselője. 
Tretter pesti városi tanácsos neve a 17. la
pon szerepel. Ennél többet a mutató sem 
mond róla, noha Tretter (és nem — ahogy a 
mutató hibásan írja — Trettner) György 
(1804—1875) neve, az Aurora-kör tagjainak 
műveiből készített német fordításai révén, a 
magyar romantika történetébe is beletar
tozik. A 115. lapon szóba kerülő német 
Byron-fordítóról, Zedlitzről sem tudjuk meg, 
hogy Josef Christian von Zedlitz (1790—1862) 

osztrák költővel azonos. Az a Mérey, akinek 
neve a 147. lapon bukkan fel, kétségkívül 
M. Sándor (1779-1848) főispán, helytartó
sági tanácsos. 1849. okt. 20-i naplójegyzeté
ben (2. k. 45.) Bártfay egy Pesten aznap ki
végzett lengyel tisztet Favancourt néven 
említ. Elírását a mutató nem helyesbíti, 
pedig a magyar forradalomnak ez a lengyel 
mártírja valójában az Abancourt Károly 
nevet viselte. A 2. k. 50. lapján szereplő 
Vida - azaz V. Károly (1819-1862) kon
zervatív újságíró — neve ugyancsak magya
rázat nélkül maradt. Előfordulnak a mutató
ban hibás utalások is. Az a Fejérváry, akiről 
a 2. k. 81. lapján olvashatunk, nyilvánvalóan 
nem az első kötet anyagában többször érintett 
F. Ferenc, hanem F. Gábor (1780—1851) 
műgyűjtő, Pulszky Ferenc nagybátyja. Akad 
példa a szöveg felületes olvasása révén elő
állott bosszantó tévedésre is. Egy helyütt 
(2. k. 50.) arról ír Bártfay, hogy egy birtok-
eladási ügyben „délelőtt Zsivorával,.. . 
estve pedig Gr. Forgács Antal ügyészével, 
Tomkával" tárgyalt. A mutatóban Tomka 
neve minden magyarázat nélkül áll, Zsivoráé-
hoz pedig a „Gr. Forgács Antal ügyésze" 
megjelölés kapcsolódik. Ténylegesen — amint 
az idézett mondatból félreérthetetlenül ki
világlik — az ügyészt hívták Tomkának, 
míg Zsivora alatt Zs. György (1804-1883) 
jogtudós értendő. Ole Bull nevét a mutató 
hibás módon nem a B, hanem az O betű alatt 
regisztrálja. Különösnek találjuk azt is, hogy 
Wesselényi törvénytelen leányait, akiknek 
apaságát ő maga sohasem tagadta, a jegy
zetek ismételten mint „nevelt", ill. „fogadott' 
leányokat emlegetik. Végül szóvá kell ten
nünk, hogy a személynevek írásmódja terén a 
jegyzetapparátusban sok a következetlenség, 
és szép számban találkozunk kifejezetten 
hibás névalaKOkkal is. 

A 2. kötet közli Bártfay kiadatlan levelei
nek jegyzékét is. A szerkesztő tévesen vette 
föl a lajstromba a Walther Lászlóhoz szóló, 
1848. okt. 20-i levelet, amely V. Waldapfel 
Eszter A forradalom és szabadságharc leveles-
tára c. kiadványában (2. k. Bp. 1952. 213— 
15.) már nyilvánosságra került. A kiadatlan 
levelek közül 23 (ezeket írójuk 1827—1838 
között Kölcseyhez intézte) ugyancsak helyet 
kapott a 2. kötetben. Ezek a levelek, ame
lyekben Bártfay túlnyomórészt az irodalmi 
és politikai élet friss fejleményeit vitatja meg 
barátjával, mindenképpen érdemesek voltak 
a publikálásra. Érthetetlen azonban, milyen 
ok késztette a szerkesztőt arra, hogy — merő
ben szokatlan, irodalmi levelezések kiadása
kor gyakorlatilag sohasem alkalmazott meg
oldáshoz folyamodva — valamennyi levelet 
hasonmás-kiadásban, a kéziratról készült 
facsimile formájában adja közre. Ez az 
eljárás egyrésze fölösleges helypazarlást vont 
maga után, másrészt a levelek tanulmányozó-
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jának dolgát alaposan megnehezíti. Jegyzete
ket nem csatolt a levelekhez a szerkesztő, 
noha egész sor személyi és tárgyi vonatkozá
suk igényelt volna magyarázatot. 

Az Irodalmi Múzeum c. sorozat e két, 
Bártfay Lászlónak szentelt kötetét — fenn
tartásaink ellenére — irodalomtudományunk 
nyereségeként üdvözöljük. Egyúttal azonban 

hadd fejezzük ki azt a reményünket, hogy ez; 
a maga nevében hasznos vállalkozás nem 
vágta be végképp a kaput Bártfay naplójának 
teljes egészében való, minden tudományos 
követelményt kielégítő kiadása előtt. 

Oltványi Ambrus 

LENGYEL IMRE-TÓTH BÉLA: MARŐTHI GYÖRGY KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTJA 
Adatok pályakezdéséhez, könyvtára keletkezéséhez Jakob Christoph Beckkel folytatott le
velezéséből. Debrecen, 1970. KLTE Könyvtára. 136 1. (Könyv és Könyvtár, VII: 1.) 

Debrecen református Kollégiumának 
XVIII. századi fénykorát Maróthi György
nek, e korán ellobbant életű zseniális tudós
nak reformjai nyitották meg 1740/41-ben. 
Kitűnő klasszikus filológus és matematikus, 
képzett zenész és teológus, energikus szer
vező és hatásos pedagógus volt. Az eddigi 
szakirodalom főleg pedagógiai munkásságát 
taglalta, zenei jelentőségét méltatta, végül a 
Nagykönyvtár birtokába jutott becses könyv
gyűjteményének kiterjedését és jellegét pró
bálta felmérni. Csaknem nyolc évi nyugati 
tanulmányútjának jelentőségét eddig leg
feljebb csak sejthettük. A helyzet csak akkor 
változott meg, amikor Ernst Staehelin 
bázeli professzor Jakob Christoph Beck teo
lógus és irodalomszervező (1711 — 1785) kiter
jedt levelezését kutatva 1966-ban kapcsola
tot keresett Debrecennel. Maróthi svájci ta
nulmányútja során meleg barátságot kötött 
a nála csak négy évvel idősebb Beckkel, majd 
Bázelt elhagyván, haláláig levelezett vele. 
Staehelin kiadta Beck levelezését, benne a 
Maróthihoz intézett leveleket is, a Debre
cenből kapott segítség fejében pedig átenged
te a Maróthi által írott levelek fényképmáso
latát. A jelenlegi kiadás szerzői ezek alapján 
28 levelet bocsátottak közre a peregrináció 
éveiből, az itthonról írott leveleket külön 
kötetbe kívánják rendezni. A levelek szövegé
nek közlését 35 lapos bevezető előzi meg, a 
latin szöveget pedig tetemes jegyzetanyag 
és kivonatos, helyenként teljes fordítás teszi 
megközelíthetővé. (A bevezetést és a jegy
zeteket Lengyel Imre, a fordítást Tóth Béla 
készítette.) Bőséges német nyelvű kivonat és 
névmutató teszi még használhatóbbá a kö
tetet. 

Maróthi 1731-ben indult el, előbb Zürich
ben tanult (ezt az ismert, ám némelyek által 
kétségbevont tényt a levelezés megerősíti, vö. 
13. 1.), majd átment a bázeli egyetemre. Itt 
több, egész életére kiható barátságot kötött, 
Becken kívül többek között Iselinnel, Grynae-
usszal is levelezett. Papi oklevele megszer
zése után 1735 tavaszán továbbment Bernbe 
— ekkor kezdődik a közölt levelezés. Teológi

ai tanulmányait nagyjából lezártnak tekin
tette, klasszika-filológiával, történelemmel és 
matematikával foglalkozott behatóan. A 
leveleiben részletesen ismertetett berni tudo
mányos kiadványok révén tulajdonképpen 
felcsapott a barátja által szerkesztett Neue 
Zeitungen von Gelehrten Sachen c. folyóirat 
Nova literaria rovatának berni levelezőjévé. 
Elsősorban az Altmann professzor által szer
kesztett Tempe Helvetica cikkeit, tanulmá
nyait ismerteti. Később sokat bámult nyelv
tudását (a latinul, görögül beszélő fiatal
ember a német mellé fokozatosan elsajátította 
a francia, angol, holland aktív ismeretét, a 
keleti nyelvek közül pedig megtanult héberül, 
arabul, szírül olvasni, sőt, hozzászólt egy 
kopt szótár ügyéhez is) nagyrészt Bernben 
szerezte. Az élő szépirodalom iránt nem muta
tott érdeklődést, viszont nagy gyönyörű
séggel olvasta előbb franciául, majd angol 
eredetiben Swift műveit, és könyvei között 
megvolt egy Moliére-kiadás is. 23. levelében 
beszámol sok ál- és féltudós felfuvalkodott 
írásdühéről, és elhatározza, hogy swifti 
szatírát ír róluk. Szívvel-lélekkel elmerült 
tanulmányaiba, és növekvő szorongással 
gondolt arra, hogy lassacskán haza kell 
térnie. Idegenkedéssel gondol az otthoni 
teológusi vaskalaposságra, a történelem és a 
reáliák „elvi" megvetésére, a barbár pallé-
rozatlanságra. A debreceni szenátus tájéko
zatlanságának tudja be azt a tervet, hogy 
hazatérte után hét különböző tantárgy taní
tását kívánják rábízni. A wolf fi filozófia 
hivatásszerű tanulmányozásától, különösen 
pedig tanításától teljesen elzárkózik (később 
Marburgba sem látogat el), egyebekben 
azonban hallatlan erőfeszítéseket tesz, hogy 
a hazulról erőltetett polihisztori igényeknek 
megfeleljen: nagy undorral még a megvetett 
középkori történetírók barbár latinságú „szer
zetesi meséin" is átrágja magát. Keservesen 
fájó árat kell azonban fizetnie: önbizalma 
csökken, noha Beck is, a hazaiak is sürgetik, 
nem mer disszertálni, úgy érzi, csak sikertelen 
lehetne, tanulni kell még, sokat, és akkor, 
majd, majd . . . Végül anyagi okokra hivat-
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kozva tanulmányútja következő állomására, 
Hollandiára halasztja tételeinek megvédését. 
Sorsa azonban nem kedvez: 1736-ban, Gro-
ningenben végül is csupán más tételeit védel
mezi, a cocceianus Daniel Gerdes professzor 
értekezésének vitáján elnököl. Igaz, hogy 
fényes sikerrel, a bizalmatlan, sőt gyűlöl
ködő közönség előtt diadalra vitte a koper-
nikusi világképet, sőt azt a saját nézetét is, 
hogy a csillagoknak vannak lakóik. Társa 
hazautazása folytán Angliába már nem ju
tott el, apja halála is sürgeti a hazatérésre: 
rövid sóhaj Párizs után — majd talán, 
ha évek múltán otthon úgy sem használhat 
honfitársainak, újra eljön, és végleg ittmarad, 
— azután Nürnbergen, Bázelen, Bécsen át 
hazatér; Vácon már várja a nyájas hazai 
valóság, Althan váci püspök személyében, 
aki cenzúr áztat ja összes könyvét és Macchia-
vellit elkobozza. 1738. január 11-én érkezett 
m e g _ végleg — Debrecenbe. Magyarország 
és Erdély antik emlékeinek Svájcban elter
vezett felfedező beutazásából sem lett való
ság, nemhogy a vágyott újabb nyugati 
peregrinációból. 

A kiadvány értéke a további Maróthi-kuta-
tás számára — túlzás nélkül mondhatjuk — 
felbecsülhetetlen. A gondos és rendkívül 
alapos, noha terjedelmi okokból ökonomiku
sán adagolt tudománytörténeti jegyzetanyag 
lehetővé teszi egy jövendő monográfusnak, 
hogy elinduljon a reformpedagógust és 
klasszikus szövegek kiadóját az aktuális 
európai áramlatokhoz és iskolákhoz kötő 
szálak nyomán. Világosan kirajzolódik Ma
róthi teológiai arculata is: mérsékelten ortho
dox, ä la Werenfels, elzárkózik coccejaniz-
mus és voetianizmus ádáz csatáitól, és 
mindezek ellenére: Kálvinnak ad igazat 
Servet elítéltetésében. Ennél fontosabb azon
ban az egész teológiai mentalitástól és papi 
életformától való fokozatos, de határozott 
eltávolodása: matematikusi szenvedélyének 
felébredése után már azt is sajnálja, hogy 
egyáltalán papi talárt öltött. Leveleiből — 
amelyek néha Magyarországot, a magyar 
történelem egy-egy kérdését ismertető ki
sebbfajta értekezéssé terebélyesednek — 
kirajzolódik reformvágyának alapkarak
tere: a hazai barbár tudatlanság teljes 
elutasítása — és az egyre erősödő meggyőző
dés, hogy az adott szoros kereteken belül 
ő mégis használhat valamit. A tanulás mel
letti főtevékenységének, a levelekben bősé
gesen dokumentált könyvgyűjtésnek is a 
otthoni helyzet figyelembevétele szab tör
vényt: teológiai könyvet nem vásárol, az 
van otthon is elég, annál több matematikát 
és történelmet, noha, úgymond, az otthoniak 
aligha érdeklődnek az infinitezimális számítás 
iránt. A kísérleti fizikának korábbi elzár
kózása után Hollandiában lesz lelkes híve. 
Szorgalmazza a folyóiratok és disszertációk 

beszerzését: ezekből lehet a tudomány friss 
alakulását szemmelkövetni. 

A kitűnő kötet hasznáhatóságát csupán 
néhány kisebb hiba és téves fordítás zavarja. 
Petrus Bembus díszítő jelzője, a „scriptoris 
omnium politissimi" könyvcímmé változott 
(26.). Műve címét kapta viszont előnevüí 
„Periplus" Skylax (30.). Az álnevű Stephanus 
Junius Brutus Vindiciae contra Tyrannos c , 
Maróthi által felettébb keresett művét nem 
„óvatosságból" tulajdonítja Miltonnak, ha
nem azért, mert első látásra nem jutott eszébe, 
hogy olvasta is a valódi szerzőről Bayle 
értekezését. Teljesen alaptalan félreértés 
tehát az a jegyzetben és fordításban is ki
fejeződő nézet, hogy „a Milton nevére való 
hivatkozás is a haladóbb szellemű helyek 
iránti érdeklődésének leplezéséül szolgálha
tott" (43-46.). A kiadók csak kérdőjellel 
közlik és magyarázat nélkül hagyják az 5. 
levél egy fontos helyét; avftqaxs ^actvQoq. A 
sententia helyesen: áv&Qáxct TZQÓ {hjoccvgov; 
latinul Phaedrus két varjúról szóló meséje 
tette népszerűvé: Carbonem, ut aiunt, pro 
thesauro invenimus. (V. 6. 6.) Tömören jel
lemzi Maróthi lesújtó véleményét az ifjabb 
Bashuysen nagy reményekkel kézbevett, ám 
csalódást okozó értekezéséről (45.) A megta
nulásra kitűzött keleti nyelvek sorából a for
dítás módszeresen kifelejti a szírt (49.). El
lenkező értelműre sikerült a félrefordítás a 
következő esetben: „aki hosszú ideig nél
külözte a történelem tanulását" (qui Histó
riáé cognoscendae diutissime vacavit) (49.) 
A „vacare" ige félrefordítása a szövegössze
függés további részének magyar értelmezését 
is elhomályosítja. A Caesar által a helvetu-
soknak tulajdonított görög írástudás kétség
bevonását kifejező hely magyar fordítása is 
elnagyolt (57.). Az Altmann és Scheurer pro
fesszorok mulatságos civakodásáról beszámo
ló levél kivonatos fordításában félrevezető egy 
mondat: „Sok olyat mondott, amit Maróthi 
nem tartett helyénvalónak" (60.), ugyanis a 
kalandos görög-svájci etimológiákra látszik 
utalni, amelyeket Maróthi előző levelében 
valóban bírált, noha a vonatkozó helyen 
Altmann személyes gorombáskodásáról esik 
szó. Az a bizonyos, tervezett Thesaurus a 
latin szöveg szerint semmiképpen sem lehet 
J. Gessneré, ahogyan a jegyzet állítja, hanem 
csak bátyjáé (68. 204. j.) A fordító nem érti 
el Maróthi gúnyolódását a „dinnyefejű" Uriel 
papon, aki „suam tempen" védi: ő és a 
berniek nem általában védik a lapot eszte
lenül, hiszen Altmann folyóirata ellen nincs 
Maróthinak kifogása, hanem — csak a cím 
téves singularisát (a Tempe szó neutrum 
plurális)! (vö. 68.). Egy másik szójáték 
fordítása is félresikerült: Beck nem „az 
Iselin révén megismert új irodalmárok 
püspöke" (78.), hanem az Iselin által szer
kesztett „Nova literaria" rovat felügyelője! 
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(te esse iniaxonöv novorum literariorum 
ex Ven. Iselino cognitorum, 76.). Végül a 
Rhetorissa nem „rétoroskodó", hanem „ré-
tornő" (116-117.). 

A kiadók Maróthi levelezését életrajzi 
könyv- és tudománytörténeti dokumentum
ként kezelték. Ez a szempontszükítés min
denképpen jogosult, azonban nem feledkez
hetünk el arról, hogy e levelek az epistolo-
graphia műfaji szabályainak figyelembevéte
lével fogalmazott, magasfokú művészi tuda
tossággal írt, kitűnő latin stílusban tartott 
prózai alkotások. A könyvismertetés kereté
ben nincsen helyünk részletesen elemezni az 
epistola suasoria csoportján belül különféle 
alfajokba tartozó levelek — mondhatjuk, 
mesteri — szerkezetét. Hadd emeljük ki 
egyedüli példaként a 7. levelet. A levél me
rituma: nyomatékosan kéri bázeli barátját 
egy magyar honfitársa gyámolítására. Erre 
azonban csak bevezető baráti enyelgés, a 
folyóiratról való részletes tudósítás, a kö
zépre beékelt gratuláció után kerül sor, majd 
a szimmetrikus szerkezetet fordulatos zárlat 
rekeszti be. Feltétlenül kell azonban foglal
koznunk a levélbe hagyományosan beillesz
tett, sokszor deformált vagy célzásszerű la
tin és görög proverbiumokkal és sententiák-
kal. A műfaji szabályok szerint ez elenged
hetetlen része a leveleknek. (Arany száz év 
múlva — már magyarul — ugyanezzel a 
chria-módszerrel ír leveleket Petőfinek!) 
Bernbe vezető útján sokan elkísérték: Ho-
merum dixisses cum novem Musis et tribus 
Gratiis, nisi mares fuissent. A célzás szelle
mesen utal Ovidiusra: 
Ipse licet Musis venias comitatus Homere: 
si nihil attuleris, ibis Homere foras. 
(Ars amatoria, 2. 79. vö. 35.) Cicerói és anti-
ciceronianus stíluselemeket csúfondáros fi
nomsággal keverő prózájában természetesen 
bocsánatot kér az indigeto ige használatáért: 
hiszen ez a pontifexi könyvekből van merítve. 
Az órómai kultikus szót nyilván Festus 
szótárából ismeri (megvolt neki), de a „pá
pista" jelentés is felrémlik a „pontificialis" 
szó mögött. Nem kölcsönözhet a berni 
könyvtárból, sóhajtva gondol a bázeli szép 
időkre: O mihi praeteritum referat si Beckius-
aurum ! (39.) Az óhaj Vergiliusra utal: O mihi 
praeteritos referat si Iuppiter annos. (Aeneis, 
8.560.) Egyszer tréfásan kijavítja magát a 
„latéra" anticiceronianus plurálisáért, más
kor francia—latin basztardnyelven gúnyolja a 
fennhéjázó diákokat (39.). Komoly-tréfás 
kétségbeeséssel gondol arra, mihez kezd az 
otthoni környezetben sok nyelvű tudásával. 
Horatiusi és homérosi idézetet olvaszt össze a 
noXvyXwTTÓq ávrJQ helyzetének érzékelteté
sére (47. 1., Odysseia I. 1. és Carm. 4.3.22.). 
ő" azonban még Ulyssest és felülmúlja — 
hiszen Homéroszt is tudja! S e tréfás meg
dicsőülés után az antiklimaxot ismét pro

verb ium szolgáltatja: mi köze enne« a prak
tikus megélhetéshez?! ravra stQoq TyäX<p<tta 
A válasz kimondatlanul is benne rejlik: 
Nihil ad farinas. Magyarországon csak, ha a 
teológiában is kitűnik, méltányolják vala
mennyire az embert. (Mintha Bessenyei 
vitáját előlegezné a „filozófusokkai"!) A 
hivatástudat és a kényszerűség kettős szo
rításában vergődő egyéniségről feledhetetlen 
képet fest ez a 6. levél. Irónia és szelíd humor, 
fekete kétségbeesés és sztoikus elszántság 
váltakozik benne, mindvégig fölényes stílus
érzék által zabolázva. A végén emelkedett 
retorikáját a „jocosa" levélhez jobban illő 
ritmikus prózává szelídíti. A 9. levélben az 
Iliászból idéz fi. 91., vö. 55-56.). A követ
kező levélben jóízű fölénnyel elmesélt tudo
mányos békaegérharcot a két tudós professzor 
között természetesen ismét homéroszi idéze
tekkel ékesíti (Iliász, I. 6 - 7 - , 16., 258.). 
A 11. levélben tréfásan istentelenkedik, 
amikor megjegyzi, hogy die Sabbathi indult 
útnak Zürichbe: ezzel persze keresztény 
szellemben hágja át az ószövetségi előírást. 
A 13. levélben férfivadászatra induló kacér 
nőhöz hasonlítja a tudós Altmann professzort, 
amikor arról a vélekedésről beszél, hogy Ang
liába nam alii putant spectatum iturum, ut 
spectetur. (Vö. Ars amatoria, 1.99. Speciatum 
veniunt spectantur ut ipsae, 1. 65.) Beck 
odaköltözhetett a bálványozásig tisztelt 
Iselinhez: ha ő is ezt tehetné, akkor — az 
általatok rettegett francia király boldog
ságával sem cserélne! A célzás nyilvánvalóan 
Platónra utal: Szókratész helyezi az álomta
lan alvás boldogságát fölibe a perzsa király 
boldogságának (Ap. Socr. XXXII. 40. E., 
vö. Gorgias, 470. E.) (67.). A berni féltudóso
kat, akik nem átallják a Tempe szót singula-
risnak tartani, Plautusszal nevezi tökfejnek: 
Vides pepones nostros ut aedilitatem gerant 
sine populi suffragio (68., vö. Stichus 353.). 
Beck a cicerói purizmus híve: neki tehát 
cicerói kifejezéssel bókol: út frontem feris. 
(69.) Mikor arról beszél, hogyan kell legyűr
nie a középkori történetírás iránt érzett 
undorát, Vergiliusszal és Horatiusszal biztat
ja magát (81., vö. Aeneis, 6. 128., és Garm. 
1. 3. 9.). Levélhordozóját, a folyton tréfásan 
aposztrofált Bernhardot azért hívja a „clair-
vauxi apát fiának", hogy Szt. Bernát felé 
tegyen egy kedélyesen gonoszkodó vágást 
(87.). A19. levélben magasabb hangot üt meg: 
ez epistola congratulatoria. Epicurus és 
Cicero barátság-eszméjét vállalja: chiasztikus 
elrendezésben említve az ornamentumot és 
az utilitast. (uo.) A 20. levél kedves recen
zió-paródia, Beck modorában. (91—92.) Kü
lönösen szellemes a Suetonius sokat vitatott 
Chrestusának emlegetése: „Chrestum liber-
tum, esse, si Diis piacet, nescio quem terrae 
filium." 21. levelében Juvenalisszal rohan ki 
a könyveket halomra gyártó tudatlanok 
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«lien: nisi adeo teneret homines insanabile 
scribendi cacoethes (93., vö. Juv. 7. 51). 
Azonban még igen sokáig sorolhatnánk a 
szellemes Cicero, Livius, Ovidius, Juvenalis 
stb. reminiszcenciákat. 

Könyvismertetésünkben sok dologról nem 
beszélhettünk: sok újat találhatnak benne az 
egyháztörténet kutatói is, elsősorban Tsétsi 
János sorsára vonatkoztatva; egy majdan 

Magyar humanisták levelei. XV—XVI. szá
zad. Válogatta, bevezette és jegyzetekkel el
látta: V. Kovács Sándor. Fordította: Boron
kai Iván, Hegyi György, Kapitánffy István, 
Salánki József, Szepessy Tibor. Bp. 1971. Gon
dolat K. 7121. (Nemzeti Könyvtár) 

Az Árpád-kori és Anjou-kori leveleknek 
mintegy folytatásaként a Nemzeti Könyvtár 
újabb kötete a magyar humanisták leveleiből 
közöl bőséges válogatást magyar fordításban. 
A kiadvány aránylag nagy példányszáma 
mutatja társadalmunk komoly igényét arra, 
hogy a múltat közvetlenül, az eredeti, 
hiteles forrásokból ismerje meg. A gondos, 
szakszerű jegyzetelés, alapos bibliográfia 
viszont értékes forráskiadvánnyá is teszi 
V. Kovács Sándor kötetét. Mert igaz ugyan, 
hogy a legpontosabb fordítás sem pótolhatja 
soha teljes mértékben az eredeti nyelvű 
szöveget, mégis tudomásul kell vennünk azt 
a tényt, hogy a latin nyelv alaposabb ismerete 
az egyetemi oktatásban is, de még tudomá
nyos kutatók körében is egyre érezhetőbben 
csökken. így az anyag megközelítése, ki
választása, megértése szempontjából nagy 
segítséget nyújt az egyébként se mindig 
könnyen érthető stílusú latin nyelvű levelek
nek magyar fordításban hozzáférhetővé té
tele. 

V. Kovácsnak a kötethez írt bevezető 
tanulmánya először ad részletes elemzést a 
magyar humanista levélírás kialakulásáról, 
változásairól, fejlődéséről, típusairól, de 
ugyanakkor a levélírókon keresztül plasztikus 
képet is rajzol a magyar humanizmus világá
ról, képviselőinek egyéni vonásairól. 

Ami a szövegek kiválogatását illeti, 
nagyon szerencsés alapszempont volt, hogy 
nem a humanista leveleket közli, hanem 
humanisták leveleit; akkor is, ha maga a 
levél nem mindenben felelt meg a humanista 
levélírás műfaji követelményeinek. így válik 
a gyűjtemény hitelessé, életszerűvé, a valóság 
sokszínű kaleidoszkópjává, elkerülve az egy
oldalú sematizálás veszedelmét. A kötet 
345 levelének jóval több mint a fele három 
nagy levélanyagból, Vitéz Jánoséból, Váradi 
Péteréből és Oláh Miklóséból származik. 
Ugyancsak sok van még Janus Pannoniustól, 
Mátyás királytól és Brodarics Istvántól. 

Megírandó eszmetörténeti monográfiának is 
elengedhetetlen adalékokat szolgáltat a 
Wolffot, Thomasiust, Barbeyracot stb. tanul
mányozó, illetve hallgató ifjú tudós levelezése. 
Az időközben megjelent második kötet is
mertetésére rövidesen sort kerítünk. 

Szörényi László 

De legalább ilyen fontos az a 35 név, akiktől 
csak egy-két levelet találunk, főleg a kisebb 
humanistáké. Ezekből a levelekből szinte 
fogható közelségbe kerül a magyar humaniz
mus 1440—1550 közti világa. Meggyőző 
bizonyságai annak a ma már egyre elfoga
dottabb ténynek, hogy a magyarországi 
humanizmus nem egy szűk körű udvari 
világ üvegházi légkörének törékeny világa 
volt, nem Mátyás és Beatrix gyökértelenül 
erőszakolt újítása, hirtelen jött, hirtelen el
múlt divat, hanem a magyarországi művelt
ségnek, legalábbis legfelső szintjének, álta
lános jellemzője, a művelődés főárama, 
évszázados előzményeken, erőteljes folyta
tással. A levelekből és a levélírók személyéből 
az is kiderül, hogy a magyarországi humanis
táknak milyen hosszú sora kapta — Mátyást 
megelőzve és az Ulászló-kori német hatást 
túlélve — ezt a műveltséget közvetlenül az 
itáliai forrásokból és tette általánosan köte
lezővé, olyan szilárd alappá, amelyen virág
zásnak indulhatott a XVI. századi magyar 
reneszánsz, amely korszak egyébként a poli
tikai események, háborúk, szegénység miatt 
mindenre alkalmasabbnak látszanék, mint 
erre a virágzásra. 

A levelek kiválasztását csak egy-két pon
ton lehetne megkérdőjelezni: Mátyás király 
109., 113., 124. sz. levelei nem missilisek, 
hanem oklevelek (mandátumok), persze az is 
igaz, hogy némileg átmeneti formájuk miatt 
itt alkalmasak a változatok további bemuta
tására. Oláh Miklós levelei közt következet
lenségnek látszik Erasmus válaszleveleinek 
közlése. Maximilianus Transilvanusnak Ma
gellán föld körüli útjáról szóló hosszú be
számolója csak forma szerint levél, valójában 
útleírás, olyan utazásról, amelyen a levélíró
maga nem vett részt. V. Kovács maga is 
megjegyzi, hogy ez a levél „messze túllépett 
a levélírás szűk keretein". 

A levelek közlésének formai szempontjai
hoz csak egy megjegyzésünk volna. Vitéz 
János leveleskönyvénél talán jobb lett 
volna Ivanics valamennyi megjegyzését 
együtt közölni, elválasztva a kiadáshoz 
adott, számozott jegyzetektől. A sajtó alá 
rendezés, jegyzetelés mintaszerű. Ami kevés 
hiba itt-ott becsúszott, az elenyésző számú, 
s ilyen nagy terjedelmű kiadványban el-
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