
irodalom és kultúra legkülönbözőbb érdek
lődésű kutatóinak, a címében megjelölt 
tárgynál szélesebb körben is. Az ilyen kézi
könyvek részletekig hatoló „bírálatát", kie
gészítését, a szükségesnek bizonyuló korrek
ciókat stb. végső fokon azoknak a tudomá
nyos munkáknak lesz dolguk elvégezni, 
amelyek az adatok itt kirajzolódó csontvá-

Az utóbbi esztendőkben, a nemzeti tör
ténet és irodalomtörténet szintetikus igényű 
műveinek létrejötte után, s újabb szintézisek 
előkészítése során megnövekedett az igény 
az analitikus, konkrét részletkutatások — 
ezek sorában is legújabban a művelődés
történeti részletkutatások iránt. A nagy 
szintézisek egyre világosabbá teszik szellemi 
hátországunk vizsgálatának szükségességét, 
amely hátország a kimagasló értékek kia
lakításában is oly nagy szerepet játszott, 
meghatározva az igényeket, megadva az 
irányokat — ugyanakkor ezeknek az érté
keknek felvevőjeként, a széles tömegek felé 
való közvetítőjeként is. 

Korábbi irodalomtörténetünk-történe
tünk e téren (apró adatokban való viszony
lagos gazdagsága ellenére) csak töredékes, 
egymással egyeztetni csak kevéssé meg
kísérelt részletekből álló kép alkotására volt 
képes — kivált Erdély vonatkozásában. 
Holott kézenfekvő, hogy éppen Erdélyt 
illetően, ahol a középkori kultúra konti
nuitása kevésbé szenvedett törést, mint a 
királyi országrész területein, ilyen kutatás 
gazdag eredményhez vezethet. S hogy ez 
valóban így van: ezt bizonyítja a nemrég 
elhunyt Herepei János dolgozatainak impo
záns életművé összeálló egybegyűjtött kia
dása, melyet a szegedi egyetem Keserű 
Bálint gondozásában bocsátott a kutatás és 
az érdeklődő olvasók rendelkezésére. 

Herepei János tanulmányainak harmadik 
kötetét nem kell beajánlani a korszak kuta
tóinak. Az alatt a hat, ül. öt év alatt, ami 
az I. és II. kötet megjelenése óta eltelt, 
a kötetek elfoglalták helyüket az irodalmi 
és történeti kutatás alapvető kézikönyvei 
sorában; a XVII. század irodalomtörténésze, 
művelődéstörténésze, s hozzátehetjük (mint
hogy az összefonódó szálak szétvágása ellene 
mondana komplex szemléletre törekvő mód
szerünknek) a politika, gazdasági, társa
dalmi kérdések kutatója talán egyetlen a 
művelődéssel valamilyen módon összefüggő 

zára a húst és bőrt is fölrakják, amelyek tehát 
belőle kiindulva és adatait a tárggyal elfo
gulatlanul összevetve egyúttal meg is halad
ják. Bár minél több ilyen sajátos értelemben 
vett „kritikáját" olvashatnánk a jövőben e 
nagyszabású bibliográfiának! 

-
Csűrös Miklós 

tárgykör vizsgálatakor sem mellőzhette az 
immár 1900 lapra terjedő gyűjteménynek 
— az elmúlt évek egyik legterjedelmesebb 
vállalkozásának — használatát. 

Bár az I. kötet Tarnóc Márton, a II. kötet 
Jenéi Ferenc tollából már ismertetésre 
került az ItK hasábjain, a gyűjtemény lezá
rulása mégis teljesebb áttekintést indokol. 
Annál is inkább, mivel azok a megjegyzések, 
melyeket a III. kötet kapcsán elmondan-
dók vagyunk — legalább is jó részük — az 
első két kötet vonatkozásában is érvényesnek 
látszanak. 

Az I. kötet (alcíme: Polgári irodalmi és 
kulturális törekvések a század első felében) 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György feje
delemségének időszakát öleli fel. Szenczi 
Molnár Albert élete, kortársai és pártfogoltjai 
alkotják a tárgyalások egyik központját; 
Bethlen és Rákóczi György művelődési törek
vései alkotnak egy-egy főfejezetet, végül — 
bevezetve Hollandia és Anglia magyar 
diákjainak első nemzedékéről szóló fejezet
tel — a magyar puritanizmus áll a cikksoro
zat középpontjában, előzményekkel, majd 
Tolnai Dali Jánosra, társaira és ellenfeleire 
vonatkozó anyag bemutatásával. A l i . kötet 
— alcíme: Apáczai és kortársai — a század 
második harmadát öleli fel, nagyobb részé
ben Apáczai iskoláira, tanáraira, elődeire, 
továbbá Apáczai életére és működésére, 
végül az eszmetársakra, ellenfelekre, tanít
ványokra vonatkozó anyagot mutatva be; 
egy cikksorozat a puritanizmus második 
hullámának résztvevőiről szól; végül (sor
ban elsőként) a váradi kollégium történetét 
tárgyalja a kötet, különös tekintettel a 
Rákócziakra, csaknem száz lapon mutatva 
be a kollégium 21 rektorát, mesterét. 

Az első két kötet elsősorban személyiségek 
köré font láncolata mellett a III. kötet 
(Művelődési törekvések a század második 
felében) rendezői elve erősebben művelődés
történeti. Megfelel ez a korszak jellemző 
vonásainak: míg a század első felének műve-

ADATTAR XVII. SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ 
Művelődési törekvések a század második felében. Herepei János cikkei. III. köt. Bp.—Szeged 
1971. 623 1. 
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lődését nagy egyéniségek és körük határozzák 
meg, az utóbbi félszáz év szellemi portréján 
húzott vonalak kevésbé lehetnek markán
sak. Az ideológiai és művelődési irányzatok, 
törekvések sokféleségében egyetlen egy sem 
válhatik ekkor központi jelentőségűvé; a 
politikai viszonyok gyors mozgása még akkor 
is lehetetlenné tenné ezt, ha lenne a korszak
nak olyan eleven, mozgósító és színvallásra 
késztető irányzata, mint volt a puritanizmus, 
s ha nem lenne jellemző a korszak szereplői
nek pályájára, nézeteinek alakulására az 
ellentétes irányú politikai-társadalmi-szel
lemi erők közötti őrlődés és felőrlődés. Ilyen 
körülmények között a kötet anyaga, józanul, 
művelődéstörténeti kategóriák szerint ren
deződik: a hanyatló Erdély művelődése és 
irodalmi élete; Tótfalusi és kora könyvtör
ténete; az iskolázás és a külföldi kapcsolatok 
alkotják a fő tárgyi csoportokat; negyedik
ként „Kolozsvár polgársága és az unitárius 
értelmiség életéből" címen (a XVI. század 
végéig visszanyúlva) kapunk személyiségekre, 
családokra, intézményekre vonatkozó anya
got. 

Minthogy a kötet tartalma viszonylag 
szerteágazó, teljes képet csak a 88 tanul
mány felsorolásával adhatnánk. Érjük be a 
főbb, e kötetben először napvilágot látó 
közlemények kiemelésével, (bár hangsúlyozni 
kell, hogy az évtizedek során elszórtan meg
jelent cikkek, tanulmányok felvétele a kötetbe 
teljesen indokolt eljárás volt a szerkesztők 
részéről). Az Adatok Teleki Mihály és udvara 
életéhez című, Teleki postálkodási diáriumá-
ból (s részben levelezéséből) mutatja be a 
művelődési érdekű — építkezésekre, kép
írásra, asztalosságra, hímzésekre, muzsikára, 
a mindennapi életre — vonatkozó adatokat, 
kiegészítve ezt Telekinek mint iskolák és 
egyháza patrónusának, irodalom- és nyomda
pártolónak, könyvgyűjtőnek képével. Kisebb-
nagyobb terjedelmű, adatgazdag, szétszórt 
forrásokból összeállított életrajzot kapunk 
Eszéki T. Istvánról, s a korszak erdélyi refor-
mátusságának életében szerepet játszó, rész
ben irodalmilag is tevékeny más lelkészek
ről, mint Csengeri István, Nagyváti János, 
Pataki István, Tiszabecsi Gáspár, Vásárhelyi 
Matkó István, Deáki Filep János. 

A Tótfalusi személye körüli cikkek közül 
kiemeljük az első pártfogójára, Horti Ist
vánra, a síremlékére, az őt temető Szath-
már-Némethi Mihályra, s az ellenfeleire: 
Szathmári Pap Jánosra, Szathmár-Némethi 
Sámuelre, Csepregi Turkovics Mihályra vo
natkozókat. E főfejezetben kapnak helyet 
XVII—XVIII. századi temetési kártákra 
vonatkozó leírások, ill. felsorolás; az 
Apáczai-kollégiumi könyvtárra vonatkozó 
tanulmány; egy érdekes, gondolatébresztő 
összeállítás A könyvábrázolás, mint jelkép 
tárgykörben, s egy sok szempontból hézag

pótló tanulmány (sajnos, részlet) a könyv
szállítás XVII. századi módozatairól. 

Az iskolázás tárgyköréből három figye
lemre méltó közleményt emelünk ki. Az 
Adatok a magyar egyházi éneklés és leány
oktatás történetéhez szerény című, csaknem 
30 lapos cikk a XVII. sz. kolozsvári kánto
rait veszi számba, ad róluk életrajzot, kie
gészítve ezt feladataik ismertetésével (melyek 
közé a leányoktatás is tartozott). Egy másik 
közlemény mutatvány Herepei nagyobb 
terjedelmű művéből. A kolozsvári kollégium 
diákjainak jegyzéke ez az Apáczai utáni 
időkből, számos kiegészítő életrajzi adattal 
téve nagyértékűvé a közlést. Végül említsük 
meg a Magánstúdiumok a hazai kollégiumok
ban c. cikket, mely az előírt tantárgyak mel
lett tanított oktatási anyagra vet világot, 
az élő nyelvek, írásfajták és a reáliák köré
ből. Az utolsó, a kolozsvári polgárság-értel
miség köré csoportosuló sorozatból (mely 
könyvkötőkre, püspökökre, városbírákra, 
tanítókra, orvosokra, kereskedőkre, valamint 
családokra, nyomdatermékekre, iskolázási 
és helytörténeti kérdésekre egyaránt kiter
jed), emeljük ki a Kolozsvár topográfiájá
val foglalkozót (Kolozsvári utcák Felvinczi 
György versében), s a Patrícius nemzetségek 
művelődési szerepéhez (Wivey Gáspárné Fil-
stich Anna és családja) címűt, mely a Wivey— 
Filstich-rokonságot mutatja be egyházi és 
kulturális vonatkozásban. 

A felsorolást folytathatnánk, hiszen csak 
ízelítőt adtunk a kötet gazdag anyagából. 
A kötetről alkotott képet azonban jobban 
elmélyíthetjük, ha a közlemények forrásait 
tesszük vizsgálat tárgyává. A gazdagon 
jegyzetelt anyagban a források három körét 
különíthetjük el. Természetesen forrásként 
használta a szerző a szakirodalmat — bele
értve a régi és új szak- és egyházi folyóiratok 
elfeledett közleményeit, a helytörténeti mű
veket, adattárakat, a korszakra vonatkozóan 
bárhol megjelent forrásközléseket. Második 
csoportnak az egykorú nyomtatványok körét 
tekinthetjük: könyvalakú és egyleveles régi 
nyomtatványokat egyaránt. Bár a régi 
magyar könyvanyag tartalmi feltárása önma
gában is érdekes — hiszen irodalomtörté
netünk eddig ritkán lépett túl a jelentős 
műveken — külön érdem, hogy a szerző 
részletekbe menően használta a művek 
kísérő anyagát: ajánlásokat, bevezetéseket, 
üdvözlő verseket — melyek életrajzi vonat
kozások szempontjából páratlan értékűek. 
Végül — természetesen — a kéziratos forrá
sok széles körét kell számba vennünk: 
hivatali, különféle egyházi, kollégiumi és 
családi levéltárak anyagát, anyakönyveket 
és számadásokat, aktákat és magánleveleket; 
azután kéziratgyűjteményekben eredetiben 
vagy másolatban fennmaradt dokumentu
mokat, s végül mint rendkívül gazdagnak 

751 



bizonyuló, a kutatás munkaigényessége foly
tán eddig a legkevesebb figyelemre mélta
tott forrástípust: a nyomtatott könyvekben 
fennmaradt bejegyzéseket, mint a posses-
sor-adatok, s a terjedelmesebb — sokszor 
nagy terjedelmű — a könyvek üres lapjaira 
írott szövegek, melyek személyi-családi ada
tokat, sírfeliratokat, könyvjegyzékeket vagy 
történeti-gazdasági érdekű bejegyzéseket 
egyaránt tartalmazhattak. 

A tanulmányok jegyzetapparátusából min
den filológus vagy történész könnyen meg
állapíthatja: óriási, s egy tudományszak 
történetében egyetlen egyszer elvégezhető 
anyaggyűjtő munka lecsapódásai ezek. Herepei 
nyilván átfogó célkitűzéssel végezte gyűjtői 
tevékenységét; konkrét tárgyra folyó kuta
tás során ilyen mennyiségű s jellegű adatot 
összegyűjteni lehetetlen. Egy-két példa a 
forráshasználatra: Miskolczi Márton nevű 
diák egy oldalnyi életrajzához 11 lábjegyzet 
csatlakozik. Ebből hat 1871 utáni kiadvány 
(közte ref. névkönyvek és a zilahi gimnázium 
egy értesítőjében megjelent cikk adata, tehát 
valójában kézirati ritkaságú források); két 
adat egykorú egyleveles nyomtatványból, 
egy adat RMK-kötetből származik; egy adat 
könyvbejegyzés, egy pedig egy kéziratos 
Nomina studiosorum-ban szereplő adat. A 
Soós Ferenc és iskolai reformterve c , 9 lapos 
cikk 37 jegyzetében újabbkori kiadványok 
mellett a kolozsvári egyházközség és kollé
gium levéltárából származó iratokat és szám
adásokat, temetési kártákat, RMK-műveket, 
a kolozsvári unitárius levéltárban őrzött 
számadáskönyveket, a daróci ref. egyház
község tulajdonában levő diáriumot találunk. 
Külföldi kiadványok, névjegyzékek éppúgy 
szerepelnek az apparátusban, mint sírkö
vekről, feliratokról nyerhető adatok. 

Herepei köteteinek áttekintése, a tartalmi 
mozzanatoktól függetlenül is, több módszer
tani következtetés levonására készteti az 
olvasót. Ezek közül az egyik XVI—XVII. 
századunk forráskezelésére, forrásfeltárására 
vonatkozik. Tudományosságunk számára 
közismert, hogy a magyar középkor művelő
déstörténeti érdekű forrásokban való sze
génysége milyen becsessé tesz minden fenn
maradt vagy újonnan előkerülő forrásszö
veget. Nem szoktuk azonban ezt a megálla
pítást a két következő, főleg a XVII. szá
zadra vonatkoztatni, amelyből a források
nak — a középkorhoz képest — csakugyan 
viszonylag nagy bősége maradt fenn. Holott 
a viszonylagos bőség ellenére is, a ma publi
kációkban rendelkezésünkre álló — zömmel 
a múlt század végéig feltárt — források 
mennyisége a most bennünket érdeklő 
vonatkozásban inkább szegényesnek mond
ható. Míg ugyanis a politikai történet és 
gazdaságtörténet körében e források való
ban lehetővé teszik összefoglaló kép alkotását, 

a társadalom- és művelődéstörténet kérdései
ről csak vázlatos, árnyalás nélküli, mélység 
nélküli képet lehet belőlük rajzolni. Szeren
csére, mint Herepei munkássága bizonyítja, 
e források köre még nagymértékben kitá
gítható, nem annyira terjedelmes szövegekkel 
és gazdag dokumentumegyüttesekkel, hanem 
filológiai aprómunkával kibányászható és 
összeillesztgethető adatokkal. E munkamód
szer talán sokban hasonló ahhoz, ahogyan 
szerencsésebb, épebben megmaradt forrás
bázissal rendelkező országok kutatói csak 
középkori anyagukat kezelik — tekintettel 
azonban arra, hogy a művelődéstörténeti 
érdekű anyag általában nem lévén jogbizto
sító, levéltári jellegű, s ennek következtében 
jóval nagyobb mértékben volt pusztulásra 
ítélve, mint amaz: kutatásunknak ezt a 
speciális nehézségét tudomásul kell vennünk, 
alkalmazkodnunk kell hozzá. 

Másik módszertani következtetésünk az 
irodalomtudomány és történettudomány 
közös, ül. határterületeinek kérdéseit érinti. 
Az előttünk fekvő cikkek eleven bizonyí
tékai annak, hogy a személyiségtörténet 
— mindenesetre ebben a korszakban, ami
kor az írói tevékenység még nem különül el a 
többi értelmiségi foglalkozástól — mind 
az irodalomtörténet, mind a történettudo
mány számára rendkívüli fontosságú stú
dium, s tudományunk mai fejlettsége mel
lett, amikor a politikailag vagy kulturálisan 
vezető személyiségek életrajzai általában 
rendelkezésünkre állnak, a szerény szín
vonalon, de alkotó, maga után emléket hagyó 
pap, tanár, orvos, nyomdász tevékenységé
nek képe az, melyet irodalomtudós és törté
nész egyaránt új feltevések igazolására illeszt
het be saját koncepciójába. Hasonló az értéke 
mindkét tudományszak szempontjából a 
kulturális intézmények, a könyvkultúra tör
ténetének is. S a kicsiny adatokban sokszor, 
mint cseppben a tenger, benne tükröződik 
az egész fejlődés képe. 

Végül, harmadik megjegyzésként, Herepei 
módszere önmagában is alkalmat ad néhány 
megállapításra. Kidolgozott, a teljesség igé
nyével készített cikket viszonylag keveset 
találunk e kötetekben: a közlemények egy 
része az adatok egyszerű felsorakoztatása; 
más részében az adatok már képpé formá
lódnak, de a szűk témán túl néző kitekintés 
igénye nélkül. E módszer mai tudományos
ságunkban nem általános. Két-három szak
folyóiratunk szentel mindössze bizonyos 
teret ilyen közleményeknek, melyek azonban 
az esetek többségében szélesebb körű kuta
tások melléktermékei csupán. Holott a 
magyar irodalom- és történettudomány fej
lődése szempontjából igen fontos műfajról 
van szó, s az ilyenfajta adatfeltárásnak szük
ségképpen önálló közleményekben kell meg
jelennie, mivel monográfiák, összefoglaló 
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igényű tanulmányok kereteit szétfeszítené. 
Herepei cikkei, s a hasonló típusú cikkek 
— mint már utaltunk rá — a történeti 
tudományok fejlődésének olyan építőkövei, 
melyeknek állandó kitermeléséről, közkincs-
csé tételéről egyetlen korszak tudományos
sága sem mondhat le. Ugyanakkor — mint 
Herepei társadalom- és művelődéstörténeti 
témái is mutatják — a fejlődő tudomány 
igényei visszahatva irányítják az adatfel
táró tevékenység tendenciáit is. 

Hátra van még, hogy az egyes köteteknek 
a vonatkozó korszak speciális problematiká
jához nyújtott konkrét segítségéről szóljunk. 
Ebben a vonatkozásban a szerkesztő Keserű 
Bálint rövid, de igen gondos bevezető szö
vegeire utalhatunk (az egyes kötetek élén, s 
az I —II. kötetben az egyes tanulmány
csoportok élén is); ezek segítik a kutatót, 
hogy a félelmetes méretű adattengerben 
eligazodjék (s korrigálják a cikkekben ma
gukban itt-ott mutatkozó problematikus 
vagy egyoldalú következtetéseket). Az I. 
kötet bevezetése azzal a ma is élő, sőt köz
helyszámba menő felfogással szemben, mely a 
magyar XVII. sz. szellemi mozgalmaiban 
„néhány kiváló, de korán jött tragikus sorsú 
írónak és tudósnak az egész világgal vívott 
magányos és reménytelen küzdelmét látja", 
rámutat a korszak kollektív szellemi erő
feszítéseire, a polgári jellegű művelődési 
törekvések folyamatosságára — amire a 
kötet anyaga a bizonyíték. A l l . kötet beve
zetése a protestáns polgári kultúra fellen
dülése korának problematikáját vázolja fel, 
rámutatva röviden tudományosságunk ered
ményeire és hiányaira e korszakkal kapcso-
atosan: számos értékes tanulmány ellenére a 

lelet-magyarországi és erdélyi kultúra fel-
kndülését illető legfontosabb kérdések sem 

megnyugtatóan tisztázottak; nincs kielégítő 
magyarázatunk a folyamat társadalomtör
téneti hátteréről, a vallási harcok mezében 
mérkőző, osztályokhoz, társadalmi rétegek
hez kötődő ideológiák harcairól. Nem tudták 
megjelölni kutatóink a véglegesség igényével 
azt a helyet sem, melyet a századközép 
magyarországi szellemi mozgalmai az euró
pai eszme- és ízléstörténeti folyamatban el
foglalnak. A cikkgyűjtemény — mint a fent 
elmondottakból is látszik — a kérdéseket 
ebben a formában nem veti fel, anyaga 
mégis alkalmas arra, hogy segítséget nyújt
son a kor társadalom-, ideológia- és ízléstör
ténetével foglalkozó kutatásnak. Végül a III. 
kötet — mint erre bevezetőül utaltunk — 
a tárgyalt korszak ideológiai viszonyainak 
megfelelően nem az eszmék fejlődését, hanem 
a kulturális organizmus életjelenségeit, s a 
mögöttük működő társadalmi mozgást 
követi. 

A III. kötet megjelenésével egyidőben 
Herepei János pályája is lezárult. Bizonyára 
mód nyílik azonban arra, hogy hátrahagyott, 
befejezetlen gyűjtései, s terjedelmesebb, 
inkább helytörténeti érdekű művei (nyom
tatásban vagy esetleg sokszorosítva) nap
világot lássanak. S ha az önmagukban is 
nagyértékű kötetek módszertani tanulságai
nak megszívlelésével szervezetten folynék 
tovább az a munka, aminek végzésével 
Herepei János tudományosságunk egy ko
rábbi korszakának értékes, nélkülözhetetlen 
hagyományait igyekezett a mai kutatás 
számára átadni: e munkálatok XVII. sz.-i 
irodalom- és művelődéstörténetünket új, a 
szó szoros értelmében az eddiginél szélesebb 
és szilárdabb alapokra helyezhetnék. 

V. Windisch Éva 

GERGELY ANDRÁS: SZÉCHENYI ESZMERENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA 
Bp. 1972. Akadémiai K. 177 1. 

A mester több értelmű üzenetét a tanít
ványok egymásnak ellentmondóan olvassák: 
erre a régi tételre a magyar kultúrában 
Széchenyi utóélete a legtisztább példa. Csak 
történész képes ezt a legújabb — marxista — 
értelmezést a maga egészében a korábbiak
hoz mérni, mi csak arra hívhatjuk fel a figyel
met: legjobb tudomásunk szerint az eddigi 
történész munkák közül ez a könyv adja a 
legtöbb segítséget az író Széchenyi megérté
séhez. 

Szerzője a fiatal történész nemzedék 
hangsúlyozottan önálló felfogású tagja, kinek 
tevékenységét példamutató erőösszpontosítás 
jellemzi. Nyelvi és módszertani szempontból 
egyaránt kitűnően megírt könyvében „feno
menológiai fejlődésrajzot" (8) kíván adni 
Széchenyi eszmerendszeréről, elfogadva Ke

mény és Szekfű véleményét e rendszer 
eredetiségéről. Az egyéni benyomásszerűséget 
kizárja, s hierarchizált kategóriák össze
függéseivel foglalkozik. Széchenyi uralkodó 
gondolatát kifogástalan érzékkel jelöli meg: 
„a dinamizálódó viszonyokkal lépést tartó 
dinamikus embertípus követelményét is meg
fogalmazta" (135), „emberideálja nem a 
»homo oeconomicus«, hanem a »lelkileg 
független ember«" (108). A rendiség és a 
klasszicizmus között szerves kapcsolatot 
tételez fel, s e kettő tagadásában látja Szé
chenyi tevékenységének mozgatóerejét. Ez a 
megállapítása alapvető igazság, s csak jelen
téktelen részletben szorul némi kiigazításra. 
Dessewffy József kétségkívül a Széchenyivel 
szembenálló régebbi kulturális örökséget 
képviselte, de agrárius politikai elképzelései 
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