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ELSZÓ.

Tudományos irodalmunk egyik legterjedel-

mesebb és legkiválóbb ágának történetét veszi

itt az olvasó. Ily munka a magyar irodalomban

mindeddig nem volt, valamint általában nem

igen mutathatunk föl oly terjedelmesebb tanul-

mányt, mely valamely szaktudomány magyar

irodalmát kimeriten és kritikával tárgyalná.

Van tudomásunk Haberle,Kanitz,Hanák, Balogh

Pál, Erdélyi, Bartal ilynem munkáiról, úgy-

szintén Versényi és Várady kis értekezéseirl,

de ezzel be is fejeztük a sort, mely, mint láthatni,

nem igen hosszú, s ha a mvek legnagyobb részé-

nek tudományos becsét tekintjük, még jóval



rövidebb lesz. És e müvek közt a magyar törté-

netírás történetét nem találjuk. Jelentek ugyan

meg kisebb-nagyobb értekezések, st alapos

tanulmányok is egyes történetirókról ; igy pl. az

Anonymus elég heves tollharczokra adott alkal-

mat ; továbbá foglalkoztak Bonfini , Tubero,

Verancsics, Brutus, Istvánfi, Szalárdi, Heltai,

Bethlen rarkas,Cserei,Pray,Budai,Teleki, Szalay

s mások életével és mveivel is, de terjedelmesebb

munkánk alig van egy-kett, milyen pl. Szilágyi

Sándoré Révai Péterrl és Helmár Ágosté Bon-

finiról. A magyar történetírás összefügg törté-

netének legelször egy német iró tolla alól kellett

kikerülnie, s ezt a müvet veszi itt az olvasó egész

terjedelmében, változatlanul. Flegler, kinek több

jeles magyar tárgyú tanulmányát ismerjük, ezt

a müvét is alapos készültséggel és teljes elfogu-

latlansággal irta ; s ha vannak is hibái és hiányai,

— menthetk a szerz elszigetelt állásával, mely

miatt nem szerezhetett meg minden szükséges

segédeszközt. Változtatás nélkül fordítottam le a

munkát, mert ezélm e munka átültetése volt



irodalmunkba, nem pedig egy uj dolgozat. Külön-

ben Flegler müve igy is nagy hézagot pótol iro-

dalmunkban.

A függelékül idecsatolt czikk, mely Sayous

Histoire gé^iérale cles Hongrois czimü munkájá-

ból van véve, némileg kiegésziti Flegler müvét,

a mennyiben rövid áttekintését adja a magyar

történelem kútforrásainak, s azért talán ezt sem

volt fölösleges leforditanom.

Budapest, 1877. május 7.

A forditö.
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A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS

TÜRTÉXELME.

FLEGLEE SÁNDORTÓL.





I.

A következ lapokon a magyar történetírás

fejldését szándékozom körvonalaiban vázolni.

Ha ezt a latin és német nyelven irott müvek tel-

jesen kimerítnék, munkám talán fölöslegesnek is

látszanék, mert azon mvek megtalálták útjukat

minden európai országba, sokan olvashatják, s a

tudósok is használták és földolgozták. De telje-

sen mellzve azt, hogy a nevezett mvekben oly

történelmi adatok is fordulnak el, melyeket a

magyar nyelv tudása nélkül meg nem lehet ér-

teni : csak azt emlitem, hogy ezeken kivül egész

sora a krónikáknak, emlékiratoknak és más tör-

téneti följegyzéseknek kizárólag a nemzet nyel-

vén van Írva, s ezeket a külföld, nem levén eléggé

jártas a magyar nyelvben és irodalomban, még
czimökrl is alig ismeri. Már pedig, igen termé-
szetesen, épen ezekben nyilvánult a magyar nép-

szellem legvilágosabban és legélesebben. Fölada-
tom tehát az lesz, hogy az utóbbiakat az idegen
nyelven irt müvekkel kapcsolatba hozzam, egy-

másra-hatásukat kimutassam, s igy közös hala-

Flegler. 1



dásukban kisérjem. Sajnos, hogy sok német-

országi könyvtárban a Magyarországra vonat-

kozó történelmi munkákból igen keveset találunk

meg; a magyar nyelven irt müvek pedig majd-

nem teljesen hiányzanak, s az id rövidsége nem

engedte, hogy a hiányokat messze távolból ki-

pótoljam, begédeszközeim kiválasztásában tehát

meglehetsen meg voltam szorulva, s igy joggal

tehetem föl, hogy tlem inkább csak figyelmez-

tetést és nem kimerit tudományos^ tárgyalást

várhatni, inkább csak világos föltüntetését az egész

összefüggésnek, nem pedig a tárgynak tudomá-

nyos és kritikai földolgozását.

Minden nép történeti irodalma bizonyos szel-

lemi fejldések fokonként haladó sorozatát teszi

föl magában a népben, melyeknek öntev áthala-

dása nélkül amaz (t. i. a történeti irodalom) nem
képzelhet. Az emberi tények történelmi megis-

merésének és megitélésének tehetségét hosszú

idn át mindenütt a népmonda elzi meg, és ez

visszanyúlik ama történeteltti idszakba, mely-

ben minden szellemi tehetség osztatlan, egyidej

összemüködése sem el nem különíti a tárgyakat,

sem elvontan nem tárgyalja a fogalmakat. Akkor

ugyanis az ember erejének és társaséletének ösz-

szességével szemben állni látja a természeti erk
összességét, melyeket majd legyz, majd szellemi-

leg fölvesz és alakít magában. A kettejök közti

kiegyezés e korszakában az egyén nem jut



érvényre ; még kiváló tevékenysége is, ha egyálta-

lában lehetséores, azonnal a társadalom közös
birtokává válik, s az utóbbinak föltétlen, elide-

genithetetlen Ösztöne irányozza az egyesek m-
ködését. A tapasztalások, nézetek, Ítéletek, nyelv-

beli kifejezések, szellemi indulatok, valamint az

erkölcsi elnyök és hibák az egészéi ; a társada-

lom csoportjai : a nemzetségek és ágak megannyi
egyént képeznek, melyekben az egyes személyi-

ségek csak szinezetét segítik megadni a nagyobb
egésznek. Egy sötét és beláthatatlan végzettel

való harcz, a múltnak eltörülhetetlen emlékei,

valamint a rejtelmes jövbe vetett kíváncsian

sejt pillantások uralkodnak teljesen az emberen :

az istenség tudata hatja át minden életnyilatko-

zatát, tapasztalását és közlését, s az határozza

meg tartalmukat. A történelmi hagyományok
tehát, melyek úgyis csak szóhagyományok lehet-

nek, e korban egészen vallásos jellemüek, vagy
legalább vallásos fölfogások alatt rejlenek. Csak
lassan-lassan megy végbe ez egymással szo-

rosan összekapcsolt elemek elválása. Isteni vég-

zet és emberi szabadság, felsbb sugallat és

való=ág, bels inditó okok és küls végrehajtás,

az id és tér határai lassanként világosan fölis-

merhet elkülönödésben lépnek el, s mihelyt az

emberi tények határozott körvonalakat nyertek,

jogaiba lép a történeti monda.
Ez az átváltozás azonban a népek és viszon-

tagságaik különfélesége szerint igen különböz



módon történik meg. Mig az egyiknél az istenség

eszméje, egy egyszer alapérzésbl eredve, sok-

féle személyiségre oszlik, s ezeknek határozott

alakot ád, addig a másiknál nem jut ki határo-

zatlan és fölfoghatatlan általánosságából, melybl
esak egyes, bels összefüggés nélküli és könnyen
szétfoszló alakok erednek. De e két széls határ

közt egész sora van a sokféle színezet és fejl-

désü küzéptagoknak. A hol a népnél a vallásos

elem gazdag kUejlésre jutott, ott szükségképen
egy elkülönített papi osztálynak kellett alakulnia,

mely egyszersmind minden magasabb és szellemi

érdek révé lett. Ezen irány különösen az indo-

germán és sémi népeknél található, de ezeknél is

jelentékeny különbségekkel. A régi Indiában a

])apság óriási istenalakjaival pz egész társadalmi

és állami élet fölött uralkodott, mig ellenben a

hellén földön, hol már az istenek is vetélkedtek

egymással szépségben, erben és kellemben, a

papság s az állam között is helyreállt az egyen-

súly. Szegényesebben mutatkozott e fejldés a

rómaiaknál, a germánoknál pedig az istenek foly-

tonos harczot folytattak az uralomért számos
természeti szellemmel, ámbár valamennyien a

természetnek gazdag és nagyszer fölfogásából

eredtek. A zsidóknál a vallási eszme fokonként az

eo^ész emberiséo-et átkaroló grondolattá emelke-

dett, és végre Mohammed egy és ugyanazon
kézbe tette le a papi hatalmat és a harczi kar-

dot. A vallási tények e sokféleségét, valamint a



szellemi alkotások és egyénitések gazdagságát
nélkülözzük a keleti és éjszakkeleti Ázsia népei-

nél. ^ állási életökben az istenséo- személvesitései

aránylag igen csekély számmal találhatók. Az is-

tentisztelet fképen érzékileg észrevehet jelen-

ségek köreben mozog, és csak a természeti erk
imádására szorítkozik. Elkülönített papi osztály

sehol sem nyerhetett állandó alakot, s a hol ke-

letkezett és fönnállt, nélkülözte a mélyebb vizs-

gálódást, az érzelem és képzelet rejtelmességét, s

merev egyformaságban maradt. Ellenben min-
denütt az emberi szempont gyzött, s az istenit

szolgájáfá tette. A társadalom összessége hát-

térbe szoritotta az alanyit s az egész törzs élete

határozza meg az egyesek typusát ; azért az egyé-

nek szakadatlan mködése csekély jelentség.
Egyenlen ragadják meg a nép egészét nagy
szellemi mozgalmak, s egyenlen sülyed ismét

vissza tétlen nyugalmába. A keleti népek törté-

nete nagyjában véve csak kevéssé és csak kivéte-

lesen mondana ellen e felfogásnak.

A népszellemnek ugyanezen ismertet jelei-

vel találkozunk azon néptörzseknél is, melyeket
lakóhelyök és nyelvök szerint altájiaknak nevez-

hetünk, s a melyekhez a magyarok (Ungarn oder
Magyarén) is tartoznak. Legels föUépésöknél a

történelemben, mely a kilenczedik század köze-

pére esik, már mint elkülönitett néptörzs jelen-

nek meg. Vallásuk józan és egyszer. Alig áll

egyébbl , mint a természet szembetn nagy



alaperinek imádásából, m<,'lyek itt-ott elszórva,

szellemi jelenségekben mutatkoznak, és ámbár e

hit épen nem nélkülözött minden képleges és sze-

mélyesit felfogást, mint némelyek állítják, ez

mégis csak nagyon gyengén jelentkezett. Az is-

tenség sehol sem intézi közvetlenül a halandók
életét és sorsát; a csodálatos és emberfölötti elem
gyéren szerepel. Elkülönített papi osztály nincs

;

varázslók és jósok, kiknek mködése szk körre

van szorítva, közvetíti az emberi sorsnak és az

istenségnek. Az utóbbinak helyére, vagy legalább

vele szoros összeköttetésbe lépett, a szej^tnek tar-

tott skor, mely nagy erej és rendkívüli tehet-

ség emberek tetteiben tükrözdik vissza. De
ezek még sem lépnek ki az emberek körébl : k
a törzs fnökei , s valamint abból származtak,

úgy összeköttetésben is maradnak vele, mint el-

idegeníthetetlen tulajdonai. A nagy múlt emlé-

kei követik a vándorló népet hegyen és völgyön

s hatalmas folyamokon keresztül; kisérik a nagy
pusztaságon , visszatérnek vele elbbi lakóhe-

lyeire és lelkesítik a bajok és veszélyek viharos

napjaiban. Már a legrégibb magyar mondák is a

nép viszontagságaival foglalkoznak; a néptörzs

összetartása, szabad és önálló lételének megtar-

tása képezi tartalmát legkorábbi dalainak.

A reánk maradt hagyományok élén minde-

nekeltt a Immi mondakör áll. Hogy ebbl a ma-
gyaroknak az Attila hunnjaitól való közvetlen

származására lehet-e következtetni, vagy hogy az



Attila által leigázott néptörzsek valamelyikéhez

tartoztak-e ; bogy ha az elbbiek egyike sem áll,

vándorlásaik közben a hunn népektl vették-e át

a mondát, s úgy rizték-e meg, vagy hogy iij

hazájok meghódításakor a székelyeknél, mint a

régi hunnok hátramaradt utódainál találták, s igy

alkalmazták-e magokra, — mind oly kérdések,

melyek sokat foglalkoztatták a búvárokat, de a

nélkül, hogy megoldásukhoz közelebb jutottak

volna. S tudományos pontossággal aligha meg
lesznek valaha oldva. Hunfalvy Pál, ki józan

észszel és philologiai ügyességgel a nyelvhason-

lítás útját követte, az egyetlent, mely sötét kor-

szakokban, hol okleveles bizonyítékok hiányza-

nak, biztos alapot nyújt, — kimutatta a magyar
nyelv közel rokonságát az Ural és Altaj közt

lakó népek nyelvével. ^) E rokonság valóban kö-

zelebbi, mint az éjszaki Skandinávia finnjeivel

való, kiket eddig a magyarok legközelebbi roko-

nainak tartottak. E szerint a magyarok a vogu-
lokkal, osztjákokkal és mordvinokkal egyetem-
ben képezik az ugor népcsaládot. Hunfalvy Pál

e nyelvekbl kimutatta, hogy e népek eredetileg

^) Használom ez alkalmat, hogy az olvasót a nevezett
szerznek két értekezésére: ^^Siehenhürgen (Welckers
.Syrm/s/É>.r/A-ö/?.« Neue Auílage. XIII. 349. 1.) és ^^Vngarn
und seine Xebeyilandfr.n (U. o. XIV. 215. 1.) figyelmeztes-

sem. Ezek a legjobb értekezésekhez tartoznak, melyeket
német folyóiratokba Magyarország történeti állapotá-

ról Írtak.



közel laktak egymáshoz, úgyszintén, hogy a ma-
gyarok más, nem az ugor népcsaládhoz tartozó

törzsekkel érintkeztek, s végre igen érdekes rész-

letekben állitotta szemünk elé, miként távoztak

el lassanként elbbi lakóhelyeikrl. Azonban
ugyané nyelvbuvár egyszersmind úgy nyilatko-

zott, hogy a magyarok rokonsága a régi hunnok-
kal határozottan nem mutatható ki, mivel az

utóbbiak nyelvérl nincsenek biztos adatok. Mind-
azonáltal nem lehet a hunn mondát elmellzni.

Kétségtelen^ hogy ez a németekkel való gyakori

érintkezés s az ó-germán mondakörök hatása

által kiegészült és tovább képzdött, st irodalmi

közlések által gyarapodott is ; de azért a nép szá-

ján forgása nem kevésbbé marad bizonyos. A ma-
gyarok énekeirl , melyekben isteneiket dicsi-

tették, már a st. galleni Ekkehard is szól ^) ; Attila

kardjáról, mely állitólag a magyarok kezében

van, Hersfeldi Lambert tudósít ^); a legrégibb

*) Postquam ver mer inealuerunt, horridissime diis

suis omnes vociferabant, clericum ver et fatuiim suum
idipsiim facere coegerant. (Ekkehanli IV. casus S. GaJli,

Pertz-nél : Mov. Germ. Hist. 55. II. lOG.) (Miutcán pedig

a bortól fölhevültek, mindnyájan legborzasztóbban kezd-

tek isteneiknek énekelni, s a papot és a féleszüt ugyan-
arra kényszeritették.)

''^) Notatum antem est, hiinc ipsum gladiiim fuisse,

quo famosissimus quondam rex Hunorum Attila in ne-

cem christianorum atque in excidium Galliárum hostili-

ter debachatiis fnerat. — Salamon király anyja, a bajor

berezegnek ajándékozta. (Tjumherti Jíerftfehleustis annales,



magyar krónikák mindig az Attila-mondát bo-

csátják elre, és ennek egyes részei a legújabb

idig megmaradtak a nép száján. ^)

A hiinn-mondánál sokkal szorosabban volt

összekapcsolva a magyar nép történetével és

egész életével az Arpácl'7)iondal'ör. Ez a magya-
rok bejövetelérl és mostani hazájok részenkénti

elfoglalásáról szóló mondákat foglalja magában,
melyek a nép száján keletkeztek és a késbbi
századok alatt tovább terjedtek. Midn a ma-
gyarok a kilenczedik században Európa történe-

tébe belejátszottak, teljesen nomád állapotban

voltak. Harczilag ugyan kitnen voltak szer-

vezve, a mi egy vándorló pásztornép természeté-

vel épen nem ellenkezik, de nem gyakorolták a

földmvelést, nem ismerték a finomabb mester-

ségeket, melyeket egy megtelepedett nép szük-

ségletei magukkal hoznak. írott följegyzések-

rl tehát alig lehetett szó. Azon eseményeket,

melyeknek fontosságuk miatt mélyen kellett a

nép képzelmébe vésdniök, összejöveteleik alkal-

mával ismételve megbeszélték, s mennél hosz-

Pertz-nél Mon. Germ. Hist. SS. V. 185.) (Emiitettük, hogy
ugyanez a kard volt az, raelylyel a hunnok hajdani
hires királya, Attila a keresztyének vesztére és Gallia

elpusztitására ellenségesen dühöngött.)
^) Toldy Fer. A magy. nemz. irodalom történefe, Pes-

ten 1851. I. 31. Egy másik helyen Toldy néhány ver-

set közöl, melyeket Szirmay még a nép szájáról hal-

lott : Toldy : A magyar költészet története, Pest 18.")4. I. 28.
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szabb id választotta el tlök, annál nagyobb
lelkesedéssel gondoskodtak megrzésükrl; a

dalnokok versekbe szedték és ezen alakban adták

át a jöv nemzedékeknek. E nép-énekek eredeti

alakjokban elvesztek ugyan, s a késbbi króni-

kákban csak száraz és rövid tartalmukat találjuk";

de hogy a népnek történeti ösztöne az emiitett

módon nyilvánult, azt azon dalformákból követ-

keztethetjük, melyekben még a késbbi, okiratok

által földeritett századok eseményeit és szerep-

lit is megénekelte. Hogy a történelmi tények

ilyszerü tárgyalásánál a képzelet itt-ott túlsúlyra

vergdik a valóság fölött, hogy az alig múlt kor

eseményeit az sök idejébe helyezik vissza, s

viszont ezeket néhány lépéssel közelebb hozzák,

hogy különböz korszakokat összecserélnek és

összezavarnak, és végre hogy egyes nagy szemé-

lyiségekre ruháznak olyas dolgokat, melyek id-
ben és térben távol esnek egymástól, — mind-

azon semmi feltn sincs, s ezt azon szellemi

erk összemködésébl lehet megmagyarázni,

melyek egy népmonda képzdésénél okvetetle-

nül mozgásba jönnek. A nehézség csak abban

van, hogy a magyar föld elfoglalásának mondá-
jával egy sokkal régibb monda, a nép skorától

elválaszthatatlan egészszé olvadt össze, s az igy

egyesült hagyomány, nélkülözve minden istenit,

egészen emberi formában lép föl, tehát a valódi

történet igényeivel, s igy kihíja a történelmi kri-

tikát. S ez nem is váratott magára : egy helyt
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kimutatta a tarthatatlant, máshely t ellen mondá-
sokra akadt. Ennyire valóban fól is volt jogo-

sítva. De akkor már tul ment a mértéken, mi-

dn az egész mondakört hazug koholmánynak
bélyegezte és teljesen ki akarta ntasitani a tör-

ténelem birodalmából. Igaz ugyan, hogy a hiteles

okirat és a szavahihet tanú eltt hátrálni kény-

telen a monda minden állítása : de azért nem
minden hazugság, a mit a monda állit, azért mert

a másik kett hallosat róla. Az eo-ész mondában
— és mi csak legkésbbi alakjában ismerjük —
félreismerhetetlenül nyilatkozik bizonyos czélza-

tosság : az a látható törekvés, hogy a késbbi
kor jogviszonyait a honfoglalás tényei által teljes

érvényre emeljék : de még e határozott czélzatos-

ság mellett is történelmi tény maradna. Éles pil-

lantást hagyna vetnünk a nép egész irányára : s

ha kiviláglanék, hogy ez mindig arra törekedett,

hogy fönnállásának biztos és jogos alapot sze-

rezzen, akkor a monda, késbbi korból merítvén

magyarázatát, az utóbbinak fölvilágositásához is

hozzájárulna.

A régi mondák összefüggése azonban a gya-

kori vándorhadjáratok által, melyeket a magya-
rok a kilenczedik század végétl a tizedik század

közepéig Európa minden részében viseltek, még
inkább a keresztyénség elterjedése által Gejza

fejedelem alatt, de leginkább a szt. István kora-

beli mélyreható állami újjáalakítás által megsza-

kadt. Különösen az utolsó vált rá nézve vésze-
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delmessé. Minthogy szent Istvánnak minden
törekvése arra irányult, hogy a régi törzs- alkot-

mányt sarkaiból kiemelje, és általában az egész

társadalmi életet új alapokra fektesse, a régit

dicsit mondának épen élet-ereit vágta ketté.

Ez azonban szivóssággal védte jogait, és talán

épen nyakas ellenállásából, melyet az idegen m-
veldési elemek irányában tanúsított, lehet saját-

ságos alakulását kimagyarázni : elször az elvá-

lasztott alkatrészek összefoglalását egy kerek
egészbe, s az egésznek bels bevégzettségét és

változott színezetét, melyet csak egy késbbi kor
behatásából lehet megfejteni. Ámbár ezzel az

elbbi kor mondája egyelre bevégzettségét

nyert, a szellemi munkásság, melybl fakadott,

mégis szakadatlanul tovább mködött. A nép
azontúl is földolgozta a nemzeti eseményeket
énekekben, népdalokban és szóbeli elbeszélések-

ben ; ez ujabb népmonda azonban a régibbhez ké-

pest lényeges különbségeket mutat föl. Egyik
mindjárt az, hogy lehetetlen volt a nép egészét

felölelnie, mely szent István által állandó lakó-

helyekhez szoktatva, nem tnt szembe oly hat-

hatós mozdulatokkal, mint a vándorhadjáratok

idejében. Az uralkodót egy szkebb kÖrü tanács

környezé; a törvényhozási munkálatokat, melye-
ket a királyi cancellariában elkészítettek és fo-

galmaztak, nem kisérte a nagy sokaság ügyelnie

és érdekeltsége, és ha a nagy népgylések meg-
maradtak továbbra is, csak közvetve és csak a
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legérthetbb módon hatottak a nép hangulatára.

Ezt kiválóan megrázó, hatalmas események, vagy
tetters férfiak föllépése bilincselte le ; csak ezek

iránt mutatkozik érdekldés. Epén ezért össze-

fuo'o'és nélküliek, különállók a mondák. lo-az

ugyan, hogy a közös magyar talajból erednek
;

de mivel ez a nép eltt megszokottá válik, csak az

egyes kimagasló jelenségeket kiséri figyelemmel,

az igy keletkezett mondák és elbeszélések nincse-

nek egymással okadatoló kapcsolatban. ]Mint-

hogy végre a keresztyén felfogás mind jobban
és jobban behat a nép erkölcseire és gondolko-
dására, a mondáknak gyakran vallásos hátteret

nyújt, mig maga a nép szellemétl nemzeties bé-

lyeget nyer. Ilyképen a nép történelmi öntudata
szent István halálától számítva, két századon át

lényegileg csak mondákban és szóbeli hagyomá-
nyokban élt és képzdött tovább, s ezen egész

idszak alatt egy hazai magyar krónikás sem
volt, kivéve Béla királynak sokat vitatott, de
mindeddig telje =i világításba nem helyezett név-
telen jegyzjét, és néhány legendaszer elbeszé-

lést. Ebben különben semmi különös sincs, mert
a történelem másutt is teljesen hasonló fejldést

mutat. A germánok tetteit hosszú századokon át

csak a rómaiak fóljegyzései tartották ft nn ; s mi
nagy z ivarban volnánk, ha a merovingiek törté-

netét a gall és római évkönyvek segedelme nél-

kül kellene megirnunk. Epén a longobard bi-

rodalom bukása idejében jegyezte föl Paulus
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Diaconus népének történeteit, s a valódi német
történetírás voltaképen csak Nagy Károly korá-

ban kezddik.
A keleti népek viharos mozgalmai a tizenhar-

madik század elején, a szorongatott kunok befo-

gadása a magyar földre és a közvetlenül reákö-

vetkez tatárbeütés a nép szellemi áramlatainak

hatalmas lökést adtak, s a született magyarokban
is fölkeltették a történetírás szükségének érzetét.

Ekkor indultak el a magyar dömés barátok né-

pük si lakóhelyeit fölkeresni, és egyikük leirta

utazásukat. ^) Ugyanekkor irta Rogerius nagy-

váradi kanonok » Carmen miserabile super destrit-

ctione regnl Hungáriáé temporihus Belae IV. per

Tartaros facta« czimü munkáját, ^) de népének
legjellemzetesebb történetirója Kézai Simon lett.

Könyvének különös sajátosságát csak magokból
a kor eseményeibl és hatásukból lehet magya-
rázni. Teljes ervel rohan még egyszer vissza a

régi Szittyahonba, leirja terjedelmesen, mondát
történettel vegyítve, a hunnok tetteit, Attila bi-

rodalmának virágzását és pusztulását. Csaknem
mellesleg és nagyon röviden tárgyalja ezután az

Árpád-korszakot, melyet úgyis csak a hunnkor-

^) De facto Ungariae magnae a fr. Ricardo ord. ft.

praedicat. invento tempore domini Gregorii IX. End-
lichernél : Ber. Hung. Monumenta Arpadiana ISi^.^^^A'

'-*) Már Túróczi fölvette krónikájába, és utána Bon-
gars és Schwandtner lenyomatták gyjteményeikben.
Található Endlicher idézett gyjteményében is, 255. 1.
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szak természetszer kifolyásának tekint, ellentét-

ben Béla király névtelen jegyzjével, ki a ma-
gyar elidröl való egész nézetét csak e kor-

szakban szorította össze. Részletesebb lesz ismét

az európai vándorhadjáratok leírásánál, különö-

sen azoknál, melyek a magyaroknak német föl-

dön való megveretését eredményezték; csak

röviden érinti szent Istvánt, de mélyebben bo-

csátkozik bele a nagy király halálát közvetlenül

követ eseményekbe, és ezeket I. Lászlóig meg-
lehets egyenletességgel tárgyalja. Erre ismét

lakonikus rövidség következik, melyet csak ak-

kor szakit meg, midn korának, vagyis IV. (Kun)
László uralkodásának eseményeit irja le részle-

tesen. Kézai Simon a nép élénk hagyományait
utoljára idézte vissza emlékezetbe ers színeivel,

és alkalmazta a reá ható viszonyokhoz. Az ide-

jében újra föléledt a nyugtalan mozgalmakhoz
való hajlam, a vad-romantikus és kalandos iránti

érzék; azért tárgyalja a hasonló szellem kor-

szakokat és eseményeket látható kedvteléssel. Va-
lamint a német történetírásban is többször meo--

történt, hogy a középtagokat átugorva a jelen-

korból közvetlenül Arminiushoz és Germania
tölgyerdeibe tértek vissza, úgy Kézai Simon is

tükör- és irányadó czélként állította kortársai

szeme elé a nép skorát és hsmondáját. O kü-

lönben, mint Toldy állitja, egyes régibb kódexe-
ket tartott szem eltt, melyeket tárgyalásai alap-

jául választott, és melyekbl a majdnem egykorú,
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(le még kiadatlan u. n. Képci> Krónika is men-
tette tárgyát. Hogy azonban német mondák is

hatottak a magyar történetíróra, az félreismer-

hetetlen, valamint a magyar nemesség és a német
lovagság érzelmei és nézetei közt is képzdött
némi egyezés. Erre mutat különösen az a körül-

mény, hogy Kézai Simon könyvét még a közép-

korban lefordították németre, st egy latin rimes

krónikában is földolgozták, i)

Az Ar2)ád-ház kihalta után rövid belrázkó-

dások következtek, melyek lecsendesültével az

Anjou-ház jutott trónra. Ennek uralkodása alatt

Magyarország nagy ert: fejtett ki kifelé, és er-
sen szervezkedett ;belül. A királyság világos és

határozott állást nyert, mialatt egyszersmind az

egyes osztályok jogait is világosabban körülha-

tárolták, a nemességet és a hadügyet szorosab-

ban kapcsolták a királyi hatalomhoz, a kormány-
zásban és a pénzügyben a tapasztalás józan

tanait juttatták érvényre. A történetírásra is eme-

^) Kézai Simon »Gesta HiDigarorum^-kt legelször
Hoiányi Elek adta ki 1782-ben egy bécsi kézirat után;
második kiadása Podhraczkvtrjl van , új lenyomata
Endlicliertöl. E kiadások Pottliastnál pontosan vannak
följegyezve. A Muglen Henrik lovag által 1360-ban
eszközölt fordítást (Kovachicdi, M. G. Sannnhoif/ klci-

ner noch ungedruclier Stiickc, Ofen 1805. 1.) mindeddig
nem láttam. A latin rimes krónika czime : Fragnicntum
cltroiiici Hnití/aronon ritlimici tenipoi'v Ludovici I. regis

Hung. conscr/pti. (Engel Monam Vngr. 1—5i.)
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lleg hatott ez átváltozás. A krónikák nemcsak
számosabbak lettek, hanem legnagyobb részök a

jelenkort is ersen szemügyre veszi, st náme-
lyikök kizárólag ezzel foglalkozik. Ezen megvál-
tozott irány legjelentékenyebb képviseljének két-

ségkívül Küküllei Jánost, Nagy Lajos király

titkárát tekinthetjük, ki királyi ura halála után

Chronicson de Ludovico rege cím munkájában
annak tetteit följegyezte. A számos okleveles

adalékkal szemben, melyeket e korból birunk,
— Fejér Codexében a Lajos korabeli oklevelek

öt vaskos kötetet töltenek be — krónikásunk el-
adása els tekintetre nagyon szegényesnek lát-

szik. De mentségére szolgál az, hogy a dolgok-
nak csak küls folyamatát tartotta szemmel, s ezt

akarta áttekinthet rövidséggel leirni. S ez ki-

tnen sikerült neki, ámbár stilusa sok kivánni

valót hagy hátra. Adatai biztosak és pontosak,

chronologiája teljesen megbízható. Az arányla-

gos terjedelem, melyben az egyes eseményeket
eladja, meggyz arról, hogy a korszakot ismerte

s az egészet áttekintette. Rövidsége daczára meg-
érinti, ha csak könnyeden is, az események okait

;

a körülményeket és viszonyokat, melyeket meg-
érint, más kimerít és hiteles tudósítások meg-
ersítik, így sikerült neki az általa személyesen
ismert és nagyrabecsült király messzeható és

fontos mködésének egyszer és igénytelen ké-

pét vázolni. Ámbár az utána következett króni-

kások egyike sem érte utol a korabeli események

Flegler. 2
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tiszta és nyugodt fölfogásában, mégis maga-
sabbra emelte a nemzet történeti érzékét, melyet

a kedveztlen körülmények sem tudtak többé

lejebb szállítani, i)

Az ország belsejében gerjesztve, kívülrl

szítva, viharos események törtek Magyarországra,

nagyobb hevességgel, mint valaha. Elször a vé-

res jelenetek következtek be, melyek alatt az

Anjou-család borzalmas véget ért. Ehhez járult

Zsigmond királynak hosszú, és folytonosan in-

gadozó uralkodása , egy királyé , kinek , úgy
látszik, Magyarországon és másutt is az volt a

föladata, hogy nagy dolgokba kezdjen, melyeket

végre nem hajt, hogy a meglev ellentéteket éle-

sebbé tegye, a helyett, hogy mérsékelné. Ezen
kívül a török hatalom évrl évre fenyegetbb
állást foglalt el. A zavarok, melyeket Magyaror-
szág belviszonyaíban elidézett, a két nagy
Hunyadit juttatták — az egyiket a kormányzó-
sáo'ra, a másikat a trónra. Valamint e két férfiú

fölemeltetését a közviszonyok teljes átváltozásá-

nak s az ez által elidézett változott néphangu-

latnak köszönheté, úgy az nagyszer munkál-
kodásuk is átalakitólao' hatott vissza mind a

közállapotokra, mind a népre. Uj szempontok,

ismeretlen szükségek lépnek életbe ; egy általá-

nos vallási és politikai erjedés hatja át az egész

^) Küküllei Jánost Turóczi teljesen fölvette króni-

kájába
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országot. A középkor szelleme eltnik ; belsleg
már le van gyzve, mig formái még fönállanak.

E korszaknak csaknem vésrén irta meo- Turóczi

János érdemes magyar krónikáját. O sem
önálló kutató, sem kiváló fej nem volt, hanem
józan esz ember, a ki korának zavaros sokala-

kuságától elfordulva, tekintetét még egyszer a

magyarok múltjára veté. Mátyás király mozgal-
mas korában, mint a krónika ajánlásából kitnik,
élénken vitatták a magyarok eredetének és sko-
rának kérdését. Ennek megvilágítására akarja

az anyagot összehordani, azért inkább csak

gyjt, és minden czélzatosság nélkül ir. Törté-

netét a legrégibb korral kezdi és lehozza egészen

Szabácsnak Mátyás általi megvételéig. A külön-

böz krónikák tartalmát sorban egymás mellé

állitja, még pedig rendesen szóról szóra közli,

és eladását itt-ott sajátságos, nagyon drastikus

képeivel fszerezi. A késbbi korra nézve hihe-

tleg okleveleket és szóbeli értesítéseket is föl-

használt. Turóczit különösen az teszi értékessé,

hogy évkönyvekbl és másféle forrásokból men-
tett adatokat, melyek máshol nem találhatók,

megrzött az utókor számára. Azért Magyaror-
szág régibb történetére nézve is figyelembe lehet,

st kell t venni. Korának küzd eszméi által

sarkalva, és elre sejtve a dolgok oly folyását,

mely a múltnak nem fog kedvezni, föladatának

tekintette a középkori forrásokat egyetlen könyv-
ben egyesíteni. I^y áll a közép- és újkor vá-

2*
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lasztó határán, tartalomra és formára nézve még
az elbbinek hatása alatt, de reményeivel és vá-

rakozásaival már félig az utóbbihoz^ fordulva. ^)

A tettekben dús és oklevelekre támaszkodó
történelem századai a monda kifejlésének nem
kedvezhettek. Ez lassanként egészen visszavo-

nult a történelem terérl, s ha e téren tett is kí-

sérletet, elvesztette elbbi sajátosságát. A régi

pogánykorból átszármazott anyag elmosódott a

nép emlékezetében, és a nyugat politikai beha-

tásának engedte át a tért, különösen a keresztyén

eszméknek, melyek a kor eseményei által új táp-

lálékot nyertek. Ehhez járultak a török hatalom-

mal való véres és makacs harczok. Ezekben Ma-

^) Toldy egy velenczei kiadását emliti, mint a leg-

régibbet, azon megjegyzéssel, hogy évszámot nem tar-

talmaz ugyan, de már 1485 eltt kellett megjelennie.

(Toldy: A m. nemz. irodalom tört. II. 49—56.) Az elt-
tem fekv kiadás, mely a nürnbergi városi könyvtáré,

az 1488-diki augsburgi kiadás, és számos fametszettel

van diszitve. Rogerius Carmen niíserabile'jéwel végzdik
és címe : Seren issimoriim Hungáriáé ^ reguni chronica henc

reiiisa ac fideli studio emendatajinit feliciter Imjpressa er-

hardi ratdoJt viri solertissimi -eximia indiistria et mira im-

2)rimendi arte : qua nuper venetiís nunc Augnste excellet

nominatissimus. Impensis siquidem Theohaldi Feger conci-

nis Budensis. Anno sahttifere incarnatiouis miUesimo qua-

d)'ingentesimo octogesimo octauo tertio No)ias Junij. — Kü-
lönben az egész Turóczi Sclnvandtner gyjteményében
is le van nyomtatva. {Scriptores ver. Ilunq. 174fi. I.

39—32L)
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gyarország nemcsak a maga függetlenségét vé-

delmezte: a nagy Hunyadi János a keresztyénség

védbástyájává akarta tenni hazáját, és támadólag
lépni föl a félhold ellen. Minden fáradozásában

és munkálkodásában kizáróan e gondolat vezé-

relte. Ha ehhez még hozzáveszszük a pártviszá-

lyokat, melyekben ers és szenvedélyes termé-

szet jellemek állottak egymással szemben, a

külfi5ldi befolyásokat, melyek minden oldalról

\iatottak rajok, az új társadalmi szükségeket, me-
lyek mindenütt érvényre iparkodtak jutni, akkor

érthet lesz elttünk, hogy a régi h?jgyomány
összefüggése teljesen megszakadt. Csak a Hunya-
diak korában lépett be Magyarország minden
czéljával és törekvésével tartózkodás nélkül az

európai czivilizátió látkörébe. Most sem hiány-

zott az ösztön és az alkalom a szóhagyomány
továbbképzésére : de a monda most már csak a

tények valóságát kisérhette , bvíthette és szí-

nezhette ki ; egyébként alájok volt rendelve, és

nem alakíthatta át szabadon az egész anyagot.

]\íég félreismerhetetlenül mutatkozik rajta egy
másik ismertet jel. Mig a rendkívülit és a cso-

dálatost mellzi, annál élesebben hatol bele az

emberi tettek indító okaiba. Xyilt szemmel tekint

bele az események titkos mhelyébe ; magasztal

és fölemel, de komoly feddésekkel is lép föl, a

hol még a hiteles tudósítások is fátyolt vetve a

dolgokra, gyorsan siklanak rajtok át, A nép

szava erkölcsi bíróság, mely a királyokat s a ha-



22

talmas urakat is kérdre vonja. A tizenötödik

század Magyarországon is az ersbül erkölcsi

érzés korszaka, mely a vétek ellen föllép, a gon-

dolkodó észé, mely az emberi dolgok végs okait

tisztába hozza, a megismert igazságé, mely a

semmis látszatot megtámadja. A magánélet és a

házias erények, valamint ellentéteik élénkebben

lépnek eltérbe, mint elbb, és az egyesnek egye-

disége inkább érvényre jut. Azonban ezen egész

iránynak nincs az a satirikus jelleme, melyet az

egykorú franczia, németalföldi és német iroda-

lom magán hord. Arra még nagyon természetes

volt a magyar néposztályok élete; hiányzott a ké-

nyelmes jólét és félmvelt szegénység szükséges

ellentéte, és mindenekeltt egy gazdagságára és

világmveltségére támaszkodó polgári osztály,

melynek eszmekörében gyökeret verhetett volna

egy ilyen szigorúan tagadó irány. Az az erkölcsi

ellentét inkább a közvetlen fölfogás naivságában

nyilvánul, csips, metsz irányzat nélkül. Az ala-

kokhoz, melyeket a nép ilyképen életre hozott,

különösen Toldi Miklós tartozik. Nemes szárma-

zása daczára rejtett homályban tölti ifjúságát, és

parasztmunkák végezése közt n föl; de lát-

szóan egészen véletlen alkalommal tanújelét adja

önérzetének, testi és lelki erejének. Ez által ma-
gára vonja a nagyok irigységét, a mi gyakran

megesik az életben a semmiségbl fölemelkedett

tehetséggel. Üldözik és a pusztába hajtják, újra

elrántják és fölemelik, majd ismét megbuktat-
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ják és eltaszítják; de a mily sokféléknek és majd-
nem leo^yözlietetleneknek látszanak a nehézséofek

és veszedelmek, melyek megrontással fenyege-

tik t, oly fáradhatatlan Toldinak csodálatos

ereje : ennek segedelmével irigyeinek és ellensé-

geinek minden ármányát és orvtámadását elhá-

rítja, mig végre a gyzelem pálmája az övé lesz.

Parányi okok összemködése a számos bonyoda-
lomban, melyek Toldi mozgalmas életét kisérik,

az ártatlan együgység és vadul fölzúduló tett-

er szinte vonásainak váltakozása egész lényé-

ben képezik a monda gazdag humorát, mely
néha-néha vad szllajságba csap át. Toldi Miklós-

ról különben a történelem évkönyvei semmit sem
tudnak; s ha valamely ismeretlen tény nyújtott

is rá anyagot, a monda bizonyosan nagyon elvál-

toztatta és átalakította. ^) Toldi Miklós a paraszt-

ság eszményitett képviselje, ki a nemességet
eredeti egyenrangúságára s el nem évült jogaira

emlékezteti, és kijelenti neki, hogy nemes érzü-

letben és tetterben versenyez vele. A monda ke-

letkezését a Nagy Lajos idejéig lehet visszave-

zetni ; Hunyadi Mátyás alatt újra föléledt, s

azután a tizenhatodik század vége felé Ilosvay

^) Hogy a Toldi-monda mythosi eredetre vihetö-e

vissza, most nem vitatom. Különben Ipolyi Arnold
anyagban gazdag kitünö müvében tartalmas elemzé-
sét adta. (Ipolyi A. Mafjjay miftlwlogia. Pest 1854. 173

—178.)
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Pétertl költi alakítást nyert. ^) Könyvét min-
den osztály olvasta, ujabb és ujabb kiadásokban
egészen a tizenkllenczedik századig. A monda
népszersége megmaradt, úgy hogy Arany Já-
nos még napjainkban is legkedvesebb és legbájo-

sabb költeményei egyikének tárgyául vehette.

Hunyadi Mátyás korszakában a magyar tör-

ténetírásban, valamint az egész irodalomban ha-

tározott fordulat állt be. O azt gondolta, hogy
népe jelentékeny tehetségei daczára barbár álla-

potba sülyedt, melybl csak hatalmas politikai

szervezés és uj tudományos müvelés által lehet

kivonni. Ha Hunyadi Mátyás viszonyát a magyar
nyelvhez és irodalomhoz nem is lehet teljesen

összehasonlítani azon állással , melyet Nagy
Frigyes korának német mveltségével szemben
elfoglalt, a két nagy király abban mégis egyezett,

hogy a hazai állapotokat nem tekintették kielégí-

tknek, és külföldi mveldési eszközökkel akar-

ták javítani és éleszteni. Már az Anjouk által

elkészített összeköttetések és egy nápolyi her-

czegnvel való egybekelése a magyar király te-

kintetét Itália felé forditák. Az általános irány,

mely ezen országban akkor uralkodóvá lett a

a mely a római curia világtörténeti fejldésével

lépést tartott, és a nemzeties elemeket szk körre

^) Az lih'es neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl és

haJHokságaról való história. Ír. s nyomt. 1574. Kolos v.

(Jankow.)



szorította vissza, képessé tette az olaszokat, job-

ban mint más népeket, idegen nemzetek állapo-

tát általános vezérszempontok szerint vizsgálni.

Ebben támogatta ket a classicus mveltség és a

forma elegantiája: oly tulajdonságok, melyek
a széplelk király természetének különösen meg-
feleltek. O tehát jelentékeny férfiakat és tudóso-

kat hívott meg Olaszországból udvarába, azon

szándékkal, hogy általuk a humanistíkus tanulmá-

nyokat Magyarországon uj életre keltse és így
népét szellemileg átalakítsa. Ezen férfiak közt

volt Bonfini Antal is, ki 1441-ben Ascoliban,

a pápai államban született, és elször Recanatiban
mködött mint a szépmvészetek tanára, késbb
mint a szónoklattané Romában. Itt már némi hírt

szerzett magának görög szónoki és történeti

munkák latinra fordításával, és megírta Ascoli

rövid történetét. Mindamellett, mint Heltai

mondja, szegény maradt, azért sorsának kedve-

zbb fordulatot akarván adni. Hunyadi Mátyáshoz
közeledett, kinek bkezsége a tudomány férfiai

irányában Olaszországban is ösmeretes volt.

E czélból egy kis munkát irt a Hunyadi-család

eredetérl, és ezt másokkal együtt átnyuj tattá

a királynak és Beatrix királynénak, azután 1486.

évben személyesen ment Ausztriába, hol Mátyás
király akkor tartózkodott. A benyújtott iratok

megnyerték a király tetszését, és Bonfini késbb
engedélyt nyert, hogy a király és az egész udvar

eltt Bécsben eladást tarthasson. Erre mint
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a királyné titkárát és fölolvasóját alkalmazták,

és Mátyás egyszersmind a régi hurtnok történe-

tének megirásával is megbízta. Bonfini akkor
már érettebb korú volt ; volt két felntt leánya,

és a király ezekre is kitérj észté kegyét, mind-
egyiknek ezer-ezer arany forintot adván kiháza-

sitására. A liunn történet megírásának gondolata
nem sokára az egész magyar történet megírásá-

nak tervévé bvült, mely czélra a király meg-
hagyta minden egyháznak, káptalannak és ko-

lostornak, hogy az olasz történetíróval közöljék

a szükséges okleveleket. Mieltt azonban a

munka befejezéséig jutott volna, meghalt Mátyás,
s ha Heltaí azt írja, hogy Bonfini egy gyüleke-

zetben a király eltt fölolvasta mvét, e fölolva-

sás a dolog természete szerint csak egyes mutat-
ványokra terjedhetett. Tény az, hogy az ügyes
és simulékony olasz Ulászló kegyét is meg tudta

nyerni, s tle ismét megbízást kapott az egész

magyar történetnek — belefoglalva az uralko-

dását is — megírására, illetleg befejezésére.

Bonfini azonban csak az 1495. évig ért, és 1502.

évben meghalt^ miután már elbb nemesi rangot

nyert. A m kézirata^ Ulászlóhoz intézett aján-

lással ellátva, az utóbbinak könyvtárába jutott.

Minthogy nem nyomtatták ki, fölhitták a püspö-
köket, hogy magánhasználatukra írassák le. Ezt
azonban csak lanyhán és tökéletlenül teljesítet-

ték, úgy hogy csak egyes töredékei tévedtek

egyik vagy másik könyvgyjteménybe. Csaknem



félszázaddal a mü befejezése után jött a Bécsben
él beszterczei Brenner Márton, a magyarok
hsi küzdelmérl a törökök ellen értesülvén ba-

rátjától, Istvánfi Páltól, és ez által sarkalva,

azon gondolatra, hogy a régi kor nagy tetteinek

emlékét a népben valami módon fölébreszsze.

A legjobb eszköznek látszott neki e czélra Bon-
fini mvének közzététele. Ennek sajátkez kéz-

irata azonban idközben eltnt, és Brenner Ist-

vánfi Pál másolatára szorult, melyet hiányossága
daczára — mert csak az els harmincz könyvet
foo^lalta mao^ában — és számos iráshibával

1543-ban Bázelben kiadott. Késbb a császári

történetire, Zsámboki János birtokába jutott a

teljes szövegnek, és tisztázva s javítva kiadta

1568-ban, szintén Bázelben.^) Ettl fogva Bon-
fini müve nagyon elterjedt és sokat olvasott

könyvvé lett, melyet sokszor, és még a múlt szá-

^) Az utóbbi kiadás czíme : Antonii Bonfinii rerum
ungaricariim decades quatuor cion dimidia. Quariim trés

prioreSy ante annos XX., Mártim Brenneri Bistricensis in-

dustria editae, jamque diversoriun aliquot codiciim manu-
scriptoriim coUatione midtis in locis emendatiores : qiiarta

ver decas, ciim quinta dimidia, nunquam antea excusae,

Joan. Jamhuci Tirnuviensis, Caes. Maiest. Historici opera

ac stiidio nunc demum in lucem p)yoferuntur. Basileae, ex

ojfin'na oporiniana. 1568. Az »ante annos XX.«-t kerek
számnak kell tekinteni, mert Brenner ajánlásának, me-
lyet Révai Ferencz nádorhoz irt, kelte : Viennae, Calen-
dis Septembribns, anno Domini millesimo quingente-
simo quadragesimo tertio.
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zadban is újra kiadtak. Nem lesz tehát fölösle-

ges, ha szellemére, irányára és tartalmára egy
pillantást vetünk.

Mindenekeltt meg kell jegyeznünk, hogy a

magyar történet gazdag anyagának magáévá te-

vésére már általában, de különösen egy idegen-

nek, ha még oly nagy tehetség is, a szken ki-

mért id, mely alatt e m készült, nem lehetett

elegend. Bonfini ezt maga is érezni látszott, ha
nem is akarta mao'ának meo'vallani: de szelle-

mes, éles esz és ismeretekben gazdag ember
volt; ezen tulajdonságaival iparkodott tehát az

oklevelek kritikai meo^vizso-álásának és a viszo-

nyok ismeretének hiányát pótolni. Történetét a

régi Scythia leirása elzi meg, melyben Strabó-

tól és Ptolomaeustól Jornandesio- és méor tovább

is a legtarkább népnevek tánczolnak el sorban

szemünk eltt. Hiába keres az ember e srség-
ben valami vezérfonalat ; a fölhalmozott adatok

folytonosan összefoglalhatatlan parányszerü ré-

szekre esnek szét. Az Attila-mondában Kézait

tartotta szem eltt, ámbár a chronologiai adato-

kat és az összefüo-o-ést a római források szerint

rendezte. Miután az utóbbiak seo-itséo-ével az ösz-

szefüggés vékony fonalát követte, a longobar-

doknak Italiába költözésére tér át, melynél foly-

tonosan a Paulus Diaconus által fönntartott té-

nyeket tartja szeme eltt. Az avarokban, kiknek
történetét itt alkalma van beleszni, Bonfini a

vándorlásaikról hazatért magyarokat látja, ámbár



nem mulasztja el megjegyezni, hogy ezek má?
tudósítások szerint soha sem hagyták el Magyar-
országot. Ez tévedés volt, mely már Widukind-
nál megszilárdult, s a többi középkori krónikás-

nál szintén megmaradt. A mint a magyar törté-

netnek voltaképeni birodalmába ért, a tényekre

magokra és sorrendjükre nézve teljesen Turóczit

követi, de szónoki módon bviti és kifesti. A hol

teheti, a régiek példájára szónokolva lépteti föl

a történeti személyeket, és más, oklevelekbl
meríthet tények hiányában eladja a bels inditó

okok és érzelmek egész körét, melybl tetteik

fakadtak. Ekkép eladása üres szavak hiú pom-
pázásává lett, melyben a fönséges pathos közvet-

lenül a nevetségesbe csap át. Csak néhány példá-

val akarom állításomat igazolni. így Turóczi azon

háború történetében, melyet Salamon király leg-

közelebbi rokonaival, Gejza és László hercze-

gekkel viselt, egy hü emberét, Vidot » Vid deo

defestabilis« (»Vid, az egyenetlenség szerzje, s

isten, ember eltt utálatos«)-nak nevezi (Joh. de

Thwrocz 11. 52., Schwandtnernél I. 1:21.); Bon-
fini ellenben igy jellemzi: »Vidus dissensionis

seminarius, ac diis et hominibus abominabilis.«

(Bonfini, ed. Sambuc. 1568. 241.) Kevéssel ez-

után a »nequam Vatha«-ról— »gaz Vatha«— be-

szél Turóczi; Bonfini ellenben superlativusi ersí-

téssel »sccleratissimusque Vatha«-nak— s-legvét-

kesebb Vatha« — nevezi. Még a nevek hibás

olvasását is átveszi Bonfini Turócziból, és itt ki-
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tnik, hogy sem a codexeket, 'melyek az utóbbi-
nak segélyére voltak, sem különböz nyomtatott
kiadásait nem hasonlitotta össze egymással, ha-

nem egészen egyet követett. Még az egyszer,
rövid Kkllei János sem menekedhetett meg az

érzelgs szónoki özöntl. Ezleirja az özvegy Erzsé-
bet királyné Olaszországba utazását 1343-ban,
Apuliában kiszállásakor fia Endre fogadja nejé-

vel ; »et dominam Elisabeth reginam cum magna
solennitate et glória receperunt, et ita Neapolim,
cunctis gaudentibus, in vigilia S. Jacobi apostoli

perduxerunt« (»és Erzsébet királyné-asszonyt

nagy ünnepélyességgel és dicsséggel fogadták,

és örvendezve Nápolyba vitték sz. Jakab apostol

napjának elestéjén. « — ) (Joann. de Kikullew,

c. 4., Schwandtnernél I. 174.) Ebbl Bonfini a

következ érzékeny jelenetet csinálta: »Elisabeth

in filii ac nurus amplexus eíFusa, prae longo ac

ingenti desiderio pene defecit: mox eorum oscu-

lis levato desiderio subinde respiravit.« (» Erzsébet
fia és menye karjaiba omolva, a hosszú és nagy
vágyódástól majdnem meghalt : majd csókjaik

által könnyítve vágyódásán, hirtelen magához
tért«.) (Bonfini ed. Sambuc. 1568. 354.) Késbb
Rómába érve Erzsébet megtekintette sz. Péter

templomát, és Kkllei János jelenti : »Obtulit

denique ad altare beati Petri apostoli, et ad re-

liquias solennia munera in calicibus et ornamen-
tis insignibus, et florenis, juxta magnificentiam

reginalem. « (» Végre sz. Péter apostol oltárára és
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kelyhekben és ékítményekben, és aranyakban,

királyi pompával. « Bonfini ezt sokkal körülmé-

nyesebben tudja : »Ad magnam salvatoris aram
ab eo ducta, ingens numini donativum obtulit,

sacras vestes margaritis excultas, item vasa can-

delabraque aurea gramma^aque, ac caetera tale

genus : quater insuper mille sestertium aiunt ad-

didisse.« (»A megváltó nagy oltárához vezettetve,

roppant ajándékot hozott az istennek, igaz gyön-
gyökkel diszitett miseruhákat, arany medenczé-
ket és gyertyatartókat, és hasonlókat; s azt

mondják, hogy ehhez még négyezer sestertiust is

adott. «) így Bonfini mindvégig a mások lábán

áll, s ezenkívül idegen szemekkel néz egy idegen

országot. Csak Mátyás király koránál lesz mve
kétségtelen becsüvé. Bonfini, mint a legtöbb

olasz, jártas volt az élet viszonyaiban, és éles-

szemü megfigyelje a való dolgoknak. Állása a

királyi udvarnál be engedte pillantani az esemé-

nyek bels menetébe, és sok okiratot és bizonyí-

tékot juttatott kezébe, melyekhez más nem fér-

hetett volna egykönnyen. Ha itt a történetíró

néha oly részletekbe is bocsátkozik, melyek in-

kább a magánéletre, mint a történelembe tartoz-

nak, ezek méo-is becses adalékokul szolgálnak a.

kor ismeretéhez. Méo- hizelgéseí is megvíláo'ítá-

sara szolgálnak az irigy sugdosásoknak és csel-

szöv üzelmeknek, melyek folytonosan körülvet-

ték a nagy királyt. Történetének Mátyás kora-
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ról szóló része tehát használható, st nélkülözhe-

tetlen kútforrásnak tekinthet.

Ez utóbbi érdem azonban nem volna elegend
a könyv nagy hatásának megmagyarázására, ha
különös küls körülmények, és más tulajdonsá-

gai hozzá nem járultak volna. Bonfini munkájá-
nak els megjelenése épen oly idbe esett, midn
Európa minden államának és népének figyelme

Magyarország ügyei felé fordult. Hunyadi Má-
tyás uralkodásának utócsilláma, az ország sor-

sának roszrafordulása halála után, a mohácsi
gyászos ütközet, II. Szulejman Bécs alá vonu-
lása, folytonos beavatkozása az I. Ferdinánd és

Zápolya János közti trónviszályokba — mindez
események és tények, a törökök nagy hatalmával
a háttérben, a nyugati országoknak úgy tntek
föl, mint borzalmas idk hirdeti. Ez eddiginél

nagyobb buzgalommal kezdték a jelent a múlt-

tal összehasonlitani ; visszaidézték emlékezetünkbe
a pusztitó néphadakat, melyek hajdan Magyar-
országon keresztül utat törtek maguknak Euró-
pába. Ekkor különben nemcsak rettenetes hor-

dák állottak a Bosporus mellékén, melyek lényük
idegen jellegével borzalmat szültek, hanem ott

álltak a keresztyén hit ellenségei, kik ellen már
a keresztes hadak ideje óta sikertelenül folyt a

harcz. Figyelemmel vizsgálták elször az ország

természetét, mely legközelebb volt kitéve a törö-

kök folytonos támadásainak, azután történetét a

népnek, mely legelször és csak hosszú hsies vé-
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delem után szenvedett általuk vereséget. Bonfini

mve épen jókor jelent meg, hogy egész Európa
figyelmét magára vonja, és valamint kiadását ha-

zafias érzés sugallta, úgy termékeny földre is

talált Magyarországon, hol a hangulatra ersit-
leg hatott. Ezen sikerben jelentékeny része volt

magának a könyv alakjának és eladásának is.

Turóczinak különféle és összr^ nem kapcsolt ré-

szekbl álló könyve helyett most folytonos és

egyöntet történetet kaptak az emberek, s ha

ez egyöntetség részben csak látszólagos volt

is, és csak a külsn alapult, mégis nagy fontos-

ságú volt e korra nézve, mely sokkal többet

adott a közvetlen és pillanatnyi hatásra, mint a

dolgok kritikájára. Turóczinak sokszor régies,

sokszor durva és homályos nyelve visszariasztó

volt, mig ellenben Bonfini elegáns, folyékony és

klassikus latinsáo-a behizeleo-te mao*át az olvasó

fülébe. Igaz, hogy az történelmi tárgyalása a

középkor minden er:eljességét és egyediségét

eltüntette; de ez is hozzáillett kortársainak haj-

lamaihoz és egész gondolkodása módjához, mert

k minden irányban arra törekedtek, hogy a mi
ódonszerü, azt modern alakba öntsék. Végre
Bonfini, a mennyire a nyelv és kerekdedség le-

hetvé tette, ki tudta emelni a magyar történet

általános jelentségét, s ezáltal közelebb vitte az

európai népek érdekeihez és törekvéseihez. A ti-

zenhatodik és tizenhetedik században, egészen a

tizennyolczadik elejeiig a magyar nép története

o
Fleglei-. •->
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Magyarországon kivül sokkal nagyobb népszer-
ségnek örvendett, mint most. Bonfini mvének e

tekintetben jelentékeny hatása volt; még a múlt
század végéig is nagyon elterjedt és sokat olva-

sott m maradt. ^)

Bonfinin kivül más olaszok is, kik akkor kü-

lönösen vonzódtak az éjszaki országokhoz, fog-

lalkoztak a magyar történelemmel; de egyikök
mve sem terjedt el s hatott annyira, mint Bon-
finié, ámbár némelyikök messze fölülmúlja ezt

tudományos mélységben. így a narnii Galeotti

Marzio, budai királyi fkönyvtárnok egy mun-
kát irt: De Matliiae Corvint egregie, sapienter

et jocose ch'dis ac fadis, mely annál becsesebb

történeti forrás, hogy a nagy király uralkodásá-

nak els felérl szól, midn ifjú lelke népének
nemzeties törekvéseihez hajlott, és még nem volt

dynastai czélok-, külföldi háborúk- és diploma-

tiai viszályokba merülve. A ílórenczi Naldi a

Mátyás alapította nagy könyvtárt irta le, és e

könyv tartalmának késbb még költi alakot is

adott. Az olaszok általában vetélkedtek a kitn
fejedelem magasztalásában, kinek a mvészet és

tudomány iránti érzéke, melynek bkezségével
adta tanújelét, lovagiasságával egyesült. A fer-

^) Legutoljára Bél Károly András adta ki, Lipcsé-

ben 1771. Toldy szerint ez a legjobb kiadás. (A m
nemz. irodaíom tört. 1851. II. 51.)
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rarai Carbo Lajostól származik : Dialógus de

laudihus regis 31attJtíae, melynek kézirata azon-

ban még kiadatlanul hever a magyar akadémia
gyjteményében. A modenai Cortese Sándor
Hunyadi Mátyás hadi tetteit énekelte meg 1485-tl
foo'va, meo-lehetsen rendes latin hexameterekben.

De a legjelesebb mvet a magyar történetrl egy
másik olasz irta, kinek munkássága tulajdonké-

pen a lengyel államé volt, t. i. a san geminiano-i

Buonaccorsi Fülöp (1437— 1496), kit késbb
sokoldalú tudományosságáért Callimachus Expe-
riensnek neveztek el. O korán ment Rómába, és

Pomponio Letóval s másokkal megalapította a

római akadémiát, mely II. Pius pápa kegyének
örvendett. Az utóbbinak halála után Buonaccor-

slt a II. Pál ellen irányzott politikai mozgal-

makba belevonták, s ezért kénytelen volt Olasz-

országot elhagyni. A keleti tartományok beuta-

zása után végre Lengyelországban talált mene-
dékhelyet és IV. Kázmér király szolgálatába

lépett. Ez elször fia nevelését bizta rá, késbb
államügyekben , különösen a külfölddel való

vilkudozásokban több Ízben követül ha-ználta.

Kázmér halála után fia, János Albrecht az állam-

tanács elnökévé tette, mely méltóságát haláláig

viselte. Midn egyszer mint lengyel követ hosz-

szabb ideig tartózkodott Magyarországban, elha-

tározta, hogy megírja I. L'lászló király uralko-

dásának történetét, ki az osztrák Albert halála

után a lengyel koronát a magyarral egyesitette.
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és a várnai véres csatában lelte halálát. Ez na-

gyon jelentékeny korszaka a magyar történetnek,

mert alatta jutott Hunyadi János heves pártvi-

szályok közt a kormányra. Buonaccorsit gyakran
hasonlították össze Tacitussal, de e hasonlat,

melyet sokszor és hibásan alkalmaztak, itt is na-

gyon kis mértékben találó. Csak az az egy áll,

hogy Buonaccorsi történeti mvét nagy szakis-

merettel, politikai éleslátással és az ország bels
s küls bonyodalmaiba való belátással irta. El-
adása világos, stilusa mintaszer. Buonaccorsi

államférfiúi jellem volt; mint ilyen az akaratert

és határozottságot nagyon jól tudja méltányolni

az emberekben; van érzéke a nyilvános élet nagy-

szabású fejldései iránt, a nélkül, hogy ez által a

szkkörü viszonyok és alárendelt körülmények
mé»*tékét elvesztené. Mve, mely hiteles okleve-

leken alapul, ennélfogva nagybecsvé lett, és a

tárgyalt korszakra nélkülözhetetlen kútforrás

maradt. Leo^elször Auo^sburofbnn 1519-ben ie-

lent meg, ^) s ezután még több kiadást ért, mert

minden gondolkodó és mvelt olvasó figyelembe

vette. Mindazástal már a tárgyalt korszak rövid-^

sége miatt sem hathatott közvetlenül a magyar

^) História de rege Vlaclislao IV. Hmigariae seu clade

Varnensi a. 144i. Libri 3. Ciiia Sigism. Sclieiiffleri.

Aug. Vinciéi, ex off. Giim. et M. Yuirsung 1519. Schwanclt-

ner is fölvette e mvet gyjteményébe. (Script'. rer.

hung. I. 4.33—518.)
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történetírás fejldésére. — Bonfinin kivül még a

palermói Ranzano Péter, luceriai püspök, késbb
nápolyi követ a magyar udvarnál, is megirta

Magyarország egész történetét, melyet azonban
csak hosszú idre halála után adott ki Zsám-
boki, ^) Az áttekintés szabatossága, a nyelvbeli

eladás és az egyes részek aránylagos kidolgo-

zása semmi kivánni valót sem hagy hátra. Józan
Ítéletben és világos fölfogásban sincs hiány ; de
egészben véve Ranzano igen kevés anyaggal
rendelkezett, szegényes forrásokból merített, és

ezeket is kritika nélkül használta. Mindamellett
sokáig használták és olvasták mvét Bonfiniéval

Világos, hogy a Hunyadi Mátyás tettei, va-

lamint személyes buzdításai által keltett irodalmi

munkásság a legjelentékenyebb változásokat

idézte el népének szellemében, és az olaszok pél-

dája a született magyarokat is utánzásra buzdí-

totta. Ez a kimaradhatatlan fejldés azonban
sokkal lassúbb volt, mint a nagy király talán

várta, és számos fokozatot kellett áthaladnia, mi-

eltt az eredmény teljes ln. A talaj erre még a

magyar társadalom felsbb osztályaiban sem

^) Epitome rcrum loif/arkarum reliit per inclices de-

scripta^ autore Fetro Ranzano, apud Mathiam regem olim

triennium legato. Niinc primimi edita, ima ciiin aprpendke

^uadain, opera Joan, Sambuci. Viennae 1558.
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volt kellleg elkészítve, és a klassikus müvelt-

séo' meo-honositására tett kísérlet sokkal váratla-

nabbul jött, minthogy az erkölcsökbe es a gon-

dolkodásmódba gyorsan átmehetett volna. Azon-
ban ha ez meg is történt volna, a latin nyelven

irt mvek mégis csak egy osztálynak, mely m-
veltségére, vagy születésére, vagy mind a kettre

nézve kivált a többi közül, lehettek volna tulaj-

donaivá, és ezeknek okvetetlenül oly kettéválást

kellett eredményezniök, mely a nemzetet beava-

tottakra és be nem avatottakra, tudósokra és tu

datlíinokra osztotta. Ezenkivül épen az a körül-

mény, hogy a Hunyadi Mátyás idejében készült

mvek csak félszázaddal halála után jutottak ér-

vényre, bizonyítja, mily lassan tört magának
utat a felsbb és mveltebb körökben a haladás.

A nép nagy tömege meg épen egészen érintetlen

maradt tle. Ereznie kellett volna ugyan az idk
változását : a rég megszokott eszmék és nézetek

leszorultak a térrl, az elbbi mondakörök feled-

ségbe mentek. Csak a közlés módja maradt meg,

és ebben élt és hatott tovább a nemzeti lélek.

A közvetlen jelen tárgyait és eseményeit folyto-

nosan költi alakban dolgozták föl a régi módon;
tudjuk, hogy a Hunyadiak életét és tetteit egész

sora kisérte a népdaloknak, és hogy nagy hirök

még a szomszéd népek énekeiben is visszhangzott.

Különös és föltn e melle ;t, hogy mig a szer-

beknél , st még a karinthiai szlovéneknél is

fönnmaradtak egyes népénekek Hunyadi Má-
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tyásról ^), a magyar dalok, néhány töredék kivé-

telével egészen elvesztek. Ezt csak a belhábo-

rukból és változásokból lehet meo^mao-yarázni.

Ha Hunyadi Mátyás után nyugalmas idszak
következett volna, mely uralkodásának eredmé-
nyeit megszilárdíthatta volna, a róla szóló dalok
máig is élnének a nép ajakán. De igy már H.
Ulászló alatt bekövetkezett a király intézményei
ellen irányzott visszahatás, a vad és mindent föl-

forgató pórlázadás, és egész sora a külháborúk-
nak és belviszályoknak, mint elbb érintettem.

Ez események dúlásai közt elkallódtak a dalok.

Rögtönözve keletk- ztek, mások emlékezetükbe
vésték, s újra rögtönözve énekelték el, és igy kü-

lönösen a jelen érdeke által hatottak, s mihelyt
ezt nagyobb benyomások foglalkoztatták, elvesz-

tették erejöket. Csak a török világ alatt, midn
az összeköttetések folytonosan megszakadtak és

a közállapotok minduntalan változtak, érezték

^) A karinthiai szlovéneknél a Kral Matjashról
szóló elbeszélések szoros kapcsolatban vannak a török
mondával. Igen szép költi mü a Kral Matjashnak
Lenghizával, a szultán leányával való egybekelésérl
szóló ének. A nt Mátyás távollétében megtámadják
és elrabolják a törökök. Mátyás álruhában a török tá-

borba siet, a tánczolók közé vegyül, megismerteti ma-
gát Lenghizával, fölkapja paripájára, és hazájába nyar-
gal vele. A zhenia rojsl^a, vagyis fekete sereg emlitése

és a nyelv ódonszerüsége kétségtelenné teszi, hogy a
dal nemsokára Mátyás halála után keletkezett, (Her-

mann G. Gesch. des Herz. Kdnithen 1843. 762.)
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szükségét annak^ hogy e dalokat írásban és nyom-
tatásban megörökítsék. Els följegyzéseikatizen-

hatodik század els felébl származnak, és végéig

tartanak. Az akkori szellemi forrongásra nézve

azonban jellemz az a tény, hogy e termékek ép

úgy tárgyalnak külföldi, mint hazai tárgyakat, s

hogy az elbbiek, a különféle mondakörökbl
véve, tarka vá'tozatosságban követik egymást.

Akkor énekelt Istvánfi Pál Valter és Griseldis-

rl Petrarca latin kidolgozása nyomán, hét évvel

elzve meg Hans Sachsof, ki ugyanezen tárgyat

drámává alakította. ^) Batizi András hasonló köl-

ti formában irta : Az drága és istenfél vitéz

Gedeonról szép kistóriá-U továbbá »Az istenfél

Zsuzsanna asszonynak históriájá«-t, és egyebe-

ket. Csak ezután költötte Ilosvai Péter Toldi

Miklósát, melyet föntebb említettem, és Görgei
Albert a Históriá-t egy Argirus nev királgfi'

ról és egy tündér szüzleányról. Leggyakrabban
azonban mégis a hazai történet tárgyait dolgozták
föl, és a dalnokok nagy számából, kik e téren

mködtek, történeti szempontból mindenesetre
Tinódi Sebestyén a legjelentékenyebb^, mivel a

történeti népkölt feladatát legjobban fogta föl

és leghívebben teljesítette. Ö ezenkívül utolsó

képviselje a régi dalnokoknak, s az költemé-

^) Toldy gyanitása szerint ugyanis 1539-ben irta

Istvánfi e költeményto (A maí/ijar költészet kézikönyve.

Pest 1855. I. 13.)
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nyei nyomán meglehets bizonyossággal lehet

kimutatni a formákat, melyekben a nép az elbbi
századokban történeti dalait énekelte és ter-

je.-ztette.

Tinódi Sebestyén nemes család sarjadéka volt,

mely nevét a fejérvármegyei hasonnev népes
pusztától vette, de anyagilag tönkrejutott. O ma-
gát rendesen Lantos Sebestyén Deák-nak ne-

vezte. ^) Már ezen névbl is láthatjuk tehát, hogy
a magyar népköltészetben a nyelvbeli föltalálás

és zenei eladás eredéi ileg karöltve jártak. Tinódi
ifjú koráról és nevelésérl semmit sem tudni; de
müveinek egyes helyeibl és késbbi életviszo-

nyaiból kitetszik, hogy legalább jó középiskolai

nevelésben kellé részesülnie. Legelször Sziget-

várban lép ki elbbi élete homályából, és pedig
Török Bálint udvarában. Miután azonban ez

IL Szulejman fogságába került, és neje is elhalt,

Tinódi kezébe vette vándorbotját, és helységrl
helységre, városról városra járva, beutazta lant-

jával az egész országot. Történelmi énekeit na-

gyobbrészt az urak körében zengte el, és ezzel

kereste kenyerét. E vándorlásai közben 1543-ban

^) E nevet a szerz igy magyarázza : »Das Wort
»cleák« ist schwer zu übersetzen ; es bezcichnet einen
Lateiner, Studenten, homo literátus und lasst sich am
ehesten dem französischen bachelier in seiner allge-

meinsten Bedeutung vergleicheu. Das ungarische »lan-

tos« heisst auf deutch zunüchst : »der Meuscb mit
einer Laute.«
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Díiruvárban, Verbczi Imre tolnai fisjíán párt-

fogoltjaként találjuk, máskor Nagyszombatban, s

azután ismét Erdélyben, nevezetesen Bonyhán
vagy Kükülln, Bethlen Farkas házánál. Végre
1549-ben Kassán telepedett le, hol betegeskedve

ugyan, és szk körülmények közt fáradhatatlan

szorgalommal folytatta irodalmi kisérleteit.

Az 1553-ik évben még egyszer Erdélybe utazott,

hogy mveinek gyjteményét kinyomassa, és

1554-ben Kolozsvártt kiadta Erdély történetét

versekben. Ezentúl nincs róla semmi adatunk.

Csak az bizonyos, hogy Erdélyt újra elhagyta,

a nádorrá választott Nádasdy Tamás szolgálatába

állott, és nála végezte életét. Halála 1556 és

1559 közé esik.

Tiní^di költeményei tárgyául kizárólag tör-

ténelmi tárgyakat választott, még pedig legtöbb-

nyire hazaiakat és egykorúakat, vagy közel egy-
korúakat, így énekelt egyebek közt : Buda ve-

szésérl és Terek Bálint fogságáról , ki egykor
pártfogója volt, és a konstantinápolyi liéttorony-

ban szenvedett ki, elbeszélte továbbá : Verbczi
Imrének Koszon hadával kozári mezn viadal-jit,

Az vég Temesvárban Losonczí Istvánnak halálát.

Enyingi Terek János vitézségét, és más esemé-
nyeket a korabeli török háborúkból. Még V.
Károlynak szászországi hadjáratát is meg-
énekelte, mci't Magyarország szintén részt vett

benne. E költemények, melyekben a legkü-

lönbözbb tárgyak vannak földolgozva, a szoká-
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a négysoros, egyrím versszakot. Nyelvök durva
és ügyetlen, rhythmusuk végtelenül rósz. Az
ugyanegy kihangzás ismétldése mind a négy
sorban a nagy néptömeg füléhez volt alkalmazva,

mert a magyar dalokat is kétségkivül a mi régi

népénekeink módjára adták el, melynél a vég-
szótagok nem annyira dallamosan hangzottak ki,

mint inkább ers hangsúly által kiemelve pat-

tantak el. E versmérték egyhangúságát Tinódi

azzal akarta enyhíteni, hogy az utolsó verssort

egy szótaggal gyakran megtoldotta,mi által a vers-

szak záradéka lebegbb és elevenebb mozgást
nyert. A ki ezen énekekhez oly igényeket kötne,

milyeneket minden költészethez, különösen a nép-

költészethez kötni jogank van : t. i. a természet

és végzet sajátságos fölfogását, találékonyságot,

eleven képzelmet, és a helyzetek változásához

simuló nyelvet : — az nagy mértékben csalódnék.

Mig a románczban az érzelem uralkodik tulnyo-

mólao^, mioj raeo-forditva a balladában a cselek-

vény szokatlansága által emeltebb hangulatot

kelt a hallgató keblében, mig a nagy epikus köl-

temények magok is használják a csodálatost és a

lélek fokozott állapotát, hogy nagyobb hatást

idézzenek el, — addig a józan Tinódi csak a

meztelen, ki nem szinezett tényekre szorítkozik

:

versmérték és dallam nála csak gépies eszközök,

hogy mveit hathatósabbakká és hallgatói vagy
olvasói számára érthetbbekké tegyék. Csak itt
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kezddik az voltaképi jelentsége és énekeinek

ereje. Valamint a kézmves darabonként illeszti

ös?ze az épit köveket, de munkája benyomását
másokra kénytelen hagyni, úgy Tinódi is csak

az egyes alkatrészeket fzi össze. így alakul ke-

zében, csaknem tudtán kivül, egy szerves egész,

mely lassanként minden oldalról igénybe veszi

kedélyünk tevékenységét; költi tehetségét

Tinódi csaknem kizárólag tárgyai megválasztá-

sában tünteti föl, melyek már természetöknél

fogva is megkönnyítik az ily egyszer tárgyalást

és a képzelem nek tág teret engednek. Az ese-

ményeknek mindig legkomolyabb fordulópont-

jait ve?zi figyelembe ; mindenekeltt a tragikum
köti le érdekét, és innen van elbeszélésének ünne-
plés komolysága és méltósága, mely mai napig-

lan is inkább a népnek, rnint az elkel magyar
osztályoknak sajátsága. Álláspontjából kiindulva

az eseményeknek számos apróbb vonását és mel-
lékkörülményét is érinti, melyeket sem az ok-

levelek, sem más hivatalos iratok nem vehettek
figyelembe, de gyakran még az egykorú történet-

írók is mellztek. Tinódinak minden költeménye
mély hazafias érzésrl, igénytelen és nyilt jel-

lemrl tanúskodik, mely fáradalmas életének

minden körülménye közt változatlan maradt, és

így e részben is a magyar nemzetiség képvisel-
jévé lett. Tinódi igazi költi természet volt

:

csakhogy költi értékét, mint Toldy helyesen
naegjegyzi, költeményeinek nem külseje, hanem
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bels szerkezete és tartalma szerint kell meg-
itélnünk. Költi mködése bizonyos pontig ösz-

szeesik a történetiróéval, a mennyiben ennek is

a csalhatatlan valóság elemeibl kell a történet

összefüggését kimutatnia. Tinódiban egy egész

kor iránya tükrözdik vissza minden erényével

és hibájával, s itt annál inkább ki kellett t
emelnünk, mert sajátosságai a többi számos
rímes krónikán is mutatkoznak, ámbár sokkal

kevesebb határozottsággal. O a régi iskola utolsó

rögtönz költje, ki egyszersmind a modern kor
irodalmába is átlép és történeti forrásnak te-

kinthet.
i)

Mieltt azonbjn a történeti költészet e neme
egészen elhangzott, a magyar történetírás, még
pedig szintén honi nyelven, uj mködés terére

kezdett lépni. A már emiitett általános körül

-

ménytíkhez és okokhoz, melyek folytonosan ezen

irány felé terelték, a tizenhatodik század folytán

még a hitújítás hatalmas befolyása is járult.

A husszita háborúk óta a biblia magyar fordí-

tásai által a talaj el volt erre készítve, és egyes
magyar papok már néhány évvel Luther föllé-

pése után az evangélikus tan szellemében kezd-

^) Tinódi mííveinek, úgy látszik, nincs teljes gyj-
teményük. Eimes krónikáinak egy részét maga adta ki

Kolozsvárt 1554-ben, más darabjai a Heltai által

1574-ben kiadott gyjteményben jelentek meg. (Toldy,
A m. költ. kézikönyve I. GG.)
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tek mködni. E törekvés azonban csak akkor
nyert biztos alapot, midn az uj eszmék Erdély-

ben ers gyökeret vertek, s innen Dévai Biró

Mátyás, kit szülhelyérl rendesen csak Dévai-
nak neveznek, Magyarország belsejében is eré-

lyesen terjesztgette az uj nézeteket. Ugyanaz
volt hatása az egyházi reformnak itt is, mint

másutt. Mivel az érthetetlen és sokszor visszaélé-

sekre használt mystikából az értelem megismer
tehetségéhez vezet utat kereste, a kedély szük-

ségeit öntudatra akarta ébreszteni, s mindezzel

szilárd és bels meggyzdést eredményezni,

mindeneleltt az anyanyelvet kellett használnia,

hogy a néptömeg megértse. Ily szellemi irány-

nak, mint ez volt, nem lehetett csupán a vallási

dolgoknál maradnia; az ember szellemi erejét

szükségképen az élet minden viszonyára kellett

fordítania, a családot és az üzleti munkát kellett

érintenie, minden társadalmi viszonyt átalaki-

tania, és mindenekeltt az oktatást s az iskolát

jobb karba helyeznie. A reformátió tehát min-

denütt fölkeltette a nemzeti öntudatot, ámbár
néha nagy elfogultsággal és korlátoltsággal,

a nép legalsóbb rétegeibe is beoltotta. Ugyanily
eredményeket hozott létre ]\Iagyarországon is,

és talán sokkal méiyebbrehatóan és hathatósab-

ban, mint akárhol. Ha ott a vallási mozgal-
mak folytonosan a külfíUd általános vezéreszméi-

tl függtek is, annál nagyobb különféleséget

tüntet t(*k föl alkalmazásukban. A socinianismus



legvégs határától a, római katholikus egyház
szigorú hierarchikus nézeteiig képviselve volt és

maradt Magyarországon minden irány. A poli-

tikai szakadás és a török háborúk növelték a tar-

kaságot. Az általános forrongásban, mely akkor

Magyarországon uralkodott, különösen a protes-

táns irók voltak azok, kik arra gondoltak, hogy a

történelmi anyagot honi nyelvükön dolgozzák föl.

Legels föladatuknak tekintették, hogy a népben

a múlt emlékeit felköltsék, az eseményeket né-

pies ruhába öltöztessék, és egyszersmind egyé-

nítsék, mig a katholikus irók még hosszú ideig

a latin nyelvet használták és inkább az általá-

nos országos ügyeket tartották szem eltt.

Az els történeti följegyzések magyar nyel-

ven az 1540-dik év táján kezddnek, és egy-

korúaktól származtak, kik a korukbeli esemé-

nyekrl, Zápolya Jánosról, I. Ferdinánd ellenki-

rályáról, Buda bevételérin. Szulejmán által,

s hasonló dolgokról tettek följegyzéseket. De a

magyar történetírásban tulajdonképen egy kis

munka képezett fordulópontot, mely CJnwiika

ez Világnak jeles dolgairól czim alatt Krakkóban
1559-ben jelent meg. Szerzje Székely István

volt. E férfiú küls életviszonyairól és bels fej-

ldésérl a rendelkezésemre álló segédkönyvek-
ben csak keveset találhattam : neve erdélyi szár-

mazásúnak vallja, és hogy protestáns volt, arról

nemcsak a vallásos énekek tanúskodnak, melye-

ket már elbb szintén Krakkóban kiadott, hanem
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a határozott nyilatkozatok is, melyeket mvé-
ben alkalom adtán az egyházi ügyekrl ejt.

Némelyek a somogymegyei Udvarhelyrl szár-

maztatják ; mások szerint a szikszói, késbb a

gönczi egyház lelkésze volt. Ismét mások azt

tartják, hogy azon Székelylyel, kit a hitiijitás

legbuzgóbb elharczosai közt emlegetnek, egy
személy. ^) Nagyon ritkává lett könyvét nem
láttam, és Toldy a maga kiadásában csak azon
részeit nyomatta le, melyek a magyar történetet

tárgyalják. Ezt nagyon sajnálom, mert a világ-

történetbl fölvett részek sokkal jobban tüntetik

föl a szerz álláspontját és gondolkodása módját
mint a magyar történet elbeszélése. Önálló ku-
tatásról Székelynél szó sincs : a történeti anya-

got a meglev latin mvekbl vette, és röviden,

átnézetileg kisérlette meg eladni. A régibb
korra nézve lényegileg Kézai eladását követte

;

a késbbi királyok történetét Turócziból vette

;

s azon idponttól, melynél ez véget ér, az újabb
történetet, melyre úgyis számos forrása volt,

1558-ig folytatta. A legközelebbi múltat arány-
lag legrövidebben tárgyalja. A multat alkalmi-

lag a jelenkor állapotaiból és viszonyaiból ma-
gyarázza, és némely helyen, mint pl. a Hunyadiak
történeténél a még mindig eleven szóhagyományt

^) L. errl : Haiicr Scriptores rer. Hunq. et Transilr.

\Tíl. 16i— 1G5. D. J. G. Th. Gnisse, Lehrhuvh Oer aJlge-

meinen LUeratuyyeschiclite^ 1852.111. 1., p. 1130.
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veszi seo-itséo^ül. A hunnok nála természetesen

mint a magyarok eldei jelennek meg; csakhogy
történetöket, mely már Kézainál is rejtelmes ho-

mályba van burkolva, még kevésbbé teszi vilá-

gosabbá. Attila halála után a magyarok vagy
hunnok törzsfnökük, Csaba alatt, visszatérnek

Szittyahonba. De, mint Székely hozzáteszi,

»mioj . . . e viláo;on éle, mindaddio- meo-emléke-

zék e Pannóniának kövér földérl, és inté az

fiait, hogy jövendre kimennének reája «. Az ava-

rokról eo'észen hallo-at : de nao-y buzo-alommal

igyekszik kimutatni, hogy Nagy Károly nem
gyzhette le a magyarokat, mivel közülök csak a

székelyek maradtak Erdélyben. Ezen alkalom-

mal beleszövi a byzanti császárok egész sorát az

utolsó Konstantinig, s ebben úgy látszik, Cus-

pinianus egyik mvét De caesaribus atque im-

peraforibus követte. Konstantinra alkalmazza

Xabuchodonozor álmát, melyet Dánlel fejtett

meg, s e kitérés után még egyszer visszatér a

hunnokhoz, és egy leszármazási táblán bebizo-

nyítja, hogy a magyar királyok Attilától és Xoé-
tól származnak. így ér az Arpádmondához, és

ezután a magyarok európai kalandozásaihoz.

Minden király uralkodását merev, egyforma
rendszerességgel tárgyalja. Elül áll a kor általá-

nos képe : ezután sorban elszámlálja minden
egyes király hadjáratait. E tárgyalásnál Székely

csak nagyon ritkán ereszkedik a történet éltet

motívumaiig : az egyes eseményeket puszta kül-

Flegler. ^
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sségökben állítja egymás mellé. Némely helyen

maga a chronologla is hibás. Ellenben kitnen
tudja a Turóczinál szélesen tárgyalt dolgokat

rövid és szabatos mondatokba foglalni, és alig

találni eseményt, melynek küls támaszpontjai

nincsenek világosan visszaadva. Magyarország-

közéletérl és alkotmányáról sehol sem szól ; el-

lenben a vallási ügyekre nagy tekintettel van, s

ezeknek tárgyalásánál nem tartja szem eltt a

rövidséget. Különösen jellemz és magvas a kon-

stanczi zsinatról mondott Ítélete : »E conciliomba,

noha sok fejedelmek és pispekek valának, de

mindezáltal ezekbe egy sem vala a Krisztos

pártjáról, hanem mind az ördögérl, kibe teljes-

séggel eltemetek a Krisztost minden hatalmával

öszve, és magokat helyébe emelék«. Huss János
kivégzését igy beszéli el : »Itt e conciliomba el-
ször Hussz Jánost degradálák, azaz, amisemondó
ruhába felöltöztetek, kit apródon kint a pispekek
levonának róla, és azután megnyúzák a pilisét és a

négy-újját, azután pedig adák a fejedelmek ké-

zibe. Kit mikort kivittek volna az éghelyre,
monda : ,Jézus Krisztos él istennek fia^ ki meg-
holtál éröttem, irgalmazz énnekem I' kinek a fe-

jébe egy papirosból csenált kophiomot töttek

vala, és azon két ördögöt irtak vala meg; de
mindezáltal mentébe a ,Juste judex Jesus
Christost' kiáltja vala. Megégetek pedig e IIussz

Jánost a helyön, a holott a Pangrácius cardinál

egy vén szaraarat eltemettetett vala.« Néha némi
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kritika is mutatkozik nála, mint például, a hol

ösí-zeállitja az Aladárról és Dauzióról í^zóló tudó-

sításokat, s azt a kérdést veti föl, hogy amaz va-

lóban megtarthatta-e a neki tulajdonított ural-

mat Pannónia fölött? Székely egész egyénisége,

leszámítva a mértékes formát, egészen megegye-
zik az elbb tárgyalt rimes krónikák jellemével.

Az áradozás legkisebb nyoma nélkül, nyelvének

a szárazságig men hajthat tlanságával és józan-

ságával — a tényeket mégis plastikus alakbim

állitja elénk. Azonban a rövid eladás, úgy látszik,

meggátolta a könyv általános elterjedését, leg-

alább késbbi kiadásairól semmit sem tudunk. ^)

Befolyását mindenesetre háttérbe szorította egy
másik történeti mü.

Ennek szerzje Heltai Gáspár volt. Eletérl
pontosabb adataink vannak ugyan, mint Székelyé-

rl, de ezek mégis elég hiányosak. Heltán,

Szebenszékben született, és német származású
volt. Születése éve nincs följegyezve ; csak any-

nyit tudunk, hogy 1543 ban AVittenbergben befe-

jezte theologiai tanulmányait. Hazájába vissza-

térvén, tehetségei által rövid id alatt oly hírre

tett szert, hogy a kolozsvári evangélikus község
meghitta prédikátorának. Valószínleg e város-

^) Legrégibb kiadásának czime ; »Chronica iz viUUj-

nak jeles dolgairól. Krakóha lo59.-x. Toldy uj kiadása e

czitn alatt jelent meg : y>Sz<'lcehj István magyar krónikája

(kivonva világ-krónikájából), a >> Tizenhatodik századbeli

magyar történetíróké ggiijteméngében I. 1 — 66.



ban, melyben Erdély különválása óta a magyar
élet ersebb gyökeret vert, tanulta meg Heltai

a magyar nyelvet alaposan, úgy hogy képes volt

e nyelvet irodalmi mködésében is használni.

Kolozsvári állásában volt még 1551-ben, a mint

kitetszik egy kis német müvecskéjéböl, melyet

ezen czím alatt : Trostbüclileíny mit christUcker

UuterricJitung, wie sicJi ein Mensch hereifen soll

zii einem sel.kjen Sterhen abban az évben nyoma-
tott. Sokoldalú mveltsége azonban, de még
inkább heves természete belevonta t korának

minden vallási és irodalmi mozgalmába. Már az

1545-diki erddi zsinat, és a rá következ
154S-diki országgylési végzések óta megkezd-
dött Magyarországon a helvéthitvallásu-reformá-

tus és áo'ostai-evansrélikus eo-yház lassankénti

szétválása. Az elbbi a magyarok közt mind job-

ban és jobban terjedt, ámbár a kormány eleinte

ellenségesen viselte magát vele szemben; az

J556-diki országgylés i) már kénytelen volt

legalább közvetve kimondani a helvét hitvallá-

súak megtrését, és Erdélyben kevéssel ezután

tényleges érvényre jutott az általános vallássza-

badság elve. ^) Kétségtelen, hogy ezen esemé-

nyek által okozott kedélyi forrongás hatott Hel-

^) Ezen országgylés eredményeit jól tárgyalja és

állitja össze Szalay László, Mcu/i/itrország törtrnrfc-hen

IV. 305-306.
-) Ez 1557-ben Izabella királyné alatt a kolozsvári

országgylésen történt, miután a türelmetlensége által



tai vallási meggyzdésére is, és ez birta rá, hogy
1560-ban a református egyházba lépjen át. Haner
egy kissé érthetetlen helyen azt akarja jelezni,

hogy ezen átlépés csak akkor történt, miután
Heltait az elbbi hitközségbl erszakosan és

egyhangiilng kizárták volt; de Heltai jelleme,

melyet különféle alkalmakkor kimutatott, nem
enged mást következtetnünk, minthogy prédiká-

tori hivatalától való megválásának oka vallási

elveinek átváltozásában rejlett, és hogy már
elbb adta jelét a helvét hitvalláshoz való hajlá-

súnak. Kilépése tehát, minta legtöbb ily esetben,

valószinüleg mind a két fél kívánalmának megfe-
lelt. Annyi bizonyos, hogy Heltai továbbra is

Kolozsvártt maradt, és nagyon valószín, hogy
mint az ottani református hitközség prédikátora

mködött. De még ezzel sem voltak befejezve

élete vallási küzdelmei. Kevéssel ezután Socinus

Leliusnak, ki egy ideig maga is tartózkodott

Erdélyben, nézetei ott el kezdtek terjedni. Ezért

Gyulafehérvárott még vitatkozásokat is rendez-

tek, és Heltai ezeknek tárgyalásait latin nyelven

közrebocsátotta. Ez 1568-ban történt. Már 1570.

évben, e munkája második kiadása alkalmával ki-

jelenté, hogy teljesen osztakozik az unitáriusok

nézeteiben. Hogy ezeknél is viselt-e egyházi hi-

gyülöletessé vált Ferdinánd kormányát megszüntették.
(J. Clir. V. Engel , Gesch. (les unyarischen Beichs. IV.
150-152.)
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vatalt, az kétséges, mert bizonyosan tudjuk, hogy
akkor — s talán már elbb is — egy nyomda
io-azo-atását vitte Kolozsvárott. Az 1575-dik évben
megsznik munkásságának minden nyoma, és

élete utolsó viszontagságait teljes homály födi,

mert még azt sem tudjuk, mikor halt meg.
Ha Ilaner könnyelm ingatagsággal vádolja t,
mert elször a katholikus hitrl az evangélikusra,

azután errl ismét a helvét hitvallásra tért át, s

végre unitáriussá lett, úgy e szemrehányás egé-

szen indokolatlan. A régi egyházzal való ellen-

kezésben soha egy perczig sem ingadozott; st
átváltozásainak egész során teljes következetes-

séggel haladt végig. Ily változással azonban a

reformatio okozta heves rázkódások következté-

ben, mindenütt, nemcsak egyeseknél, de nagyobb
gyülekezeteknél, testületeknél és zsinatoknál, st
egész tartományoknál is találkozunk; s e válto-

zás addig tartott, mig a pártküzdelmek le nem
csendesültek, s az új hitvallások szilárd alakot

nem nyertek. Bármily hézagosak is tehát a Hel-

tairól szóló adatok, mégis annyi kiviláglik bel-
lük, hogy itt nevezetes emberrel van dolgunk, ki

nemcsak vallási fejldéseért, hanem sokoldalú

mveltségéért is megérdemli figyelmnket. ^)

*) Heltai életére nézve csak Haner {Sc}'iptoref>- ver.

hu)i(/. et ivans. ^2()1— 205) hiányos adataira voltam szo-

rulva. Toldy annak idejében azt Ígérte, hogy Keltáiról
kimerítbben fog irni a -^Magijay vt/elr és irod. kézikötit/-

n'>H'l-« prózai részében, de ez nem jelent meg.



Heltai munkássága az egyházi ügyeken kivül

számos közhasznú és irodalmi dologra is kiter-

jeszkedett, így jó latin distichonokban emlékver-

seket készitett arról, mit kell az egyes hónapok-
ban a gazdaság és egészség érdekében . tenni.

Továbbá egy mesegyjteményt szerkesztett e

czím alatt : Száz fahida , melyeket Aesojmshól és

egyehünnen egyhe gyütett és öszveszörzett, a fabulák-

nak értelmével egyetembe Heltai Gáspár. Mikor
jelent meg e gyjtemény, nem lehet tudni, mert
egyetlen csonka példányából, mely a magyar
akadémiáé — habent sua fata libelli — a czím-

lap ki van szakitva. Ha azonban, mint Toldy
állitja, Heltainak saját kolozsvári nyomdájából
került ki, akkor szerzjének hihetleg öregebb

korából való. Még 1570 ben egyházi énekek
gyjtésével foglalkozott, melyeket Isteni dicsére-

tek , imádságos és vigasztaló énekek czím alatt

bocsátott közre. Ezenkivl Toldy még több név-

telen munkát emlit, melyeknek szerzje, szerinte,

Heltai. De ezek mellett folytonosan, és élete vé-

svén kizárólao- történeti munkákkal volt elfoo--

lalva. Már 1565-ben adta ki könyvét: História

inclyti Matthiae Hunyadis , reg is Hungáriáé
aiigiistissimi. Ez nem került kezemhez ; de a

Hanernél található részletezésbl az tnik ki,

hogy tartalma Bonfini megfelel Decasaiból

volt véve. Heltai, kit Bonfini els (1543-diki)

kiadása nem elégített ki, buzgón gyjtögette am szétszórt kéziratait, hogy a hiteles szöveg
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helyreállítását lehetvé tegye. Munkássága tehát,

habár egészen független álláspontról teljesen be-

levágott az Istvánfi Pál, a beszterczei Brenner,

és Zsámboki János történelmi törekvéseibe, me-
lyekrl más alkalommal megemlékeztem. Hu-
nyadi Mátyás uralkodása történetében Bonfini

elbeszélését követte ; szellemi irányának sajátos-

ságát csak abban tüntette föl, hogy a pápaság-

iránti ellenszenvének gyakori megjegyzésekben
adott kifejezést. Munkálkodása közben fölis-

merte a magyar történeti énekek értékét, azért

egy gyjteményt szedett össze bellük, melyet

1574-ben a következ czím alatt adott ki: Can-

cíonále, azaz históriás énekeskönyv, melyekben kü-

lemb - külembféle szép löttdolgok vadnak nyom-
tatva a magyar királyokról és egyéb szép ltt

dolgokról. Gyönyön'íségessek olvasásra és hallga-

tásra. Fölvett bele énekeket mindakét Temes-
vári-, Tinódi-, Yalkai-, Bánkai-, Görcsöni-

és Fazekastól. E történeti énekköltkkel Hel-
tai kétségkívül történeti mvének elmunká-
latai közben ismerkedett meg, mert ez már a kö-

vetkez 1575. évben megjelent, mint : Chronika

az magyaroknak dolgairól. E könyv végén egy
második részt is igért Heltai^ mely az eseménye-
ket a legközelebbi jelenig hozta volna le. Mint-
hogy ez soha sem jelent meg, s ezenkívül a kró-

nika kiadása után Heltai munkásságának nyo-
mát sem találjuk, föltehetjük , hogy kevéssel

azután elragadta a halál. Ez az utóbbi munka



legnagyobb és legfontosabb munkája, és egy-

szersmind az, mely miatt itt szólnunk kell róla.

Heltai nem volt történetbúvár a szó szoro-

sabb értelmében, s története számára nem hasz-

nálhatott föl új levéltári kincseket. Erre nem
volt akkor kedvez Magyarországon a dolgok

állása, sem a közszellem iránya ; s ha Heltai

akart volna is ilyes valamit, mozgalmas élete és

minden oldalról igénybe vett munkássága miatt

nem ért volna rá. Könyve lényegében nem egyéb,

mint a Bonfiniban fölhalmozott anyag átdolgo-

zása. O maga is kimondta ezt igénytelenül és hi-

mezetlenül, azt irván könyve czímlapjára, hogy
Bonfini Antal és más történetírók munkoiból

»nem kicsin munkával « szedte össze. O tehát

egy munkát, mely hazája történetét latin nyel-

ven adta el, s igy sokaknak nem volt hozzáfér-

het, magyar fordítással közelebb akarta hozni

a nép minden osztályának és körének. Még vi-

lágosabban nyilatkozik errl a bevezetésben,

melyben Bonfininak Mátyás királyhoz való vi-

szonyáról és az utóbbinak bkezségérl szól.

»Mert ha Mátyás király — igy ir — oly bv
füzetest nem tött volna, és viasz fazékban és

somfánál fzett volna, mint az mostani fejedel-

mek és urak, bizony egy csöpp krónikánk sem
volna, és nem tudná senki, mint jöttének a ma-

gyarok be, és honnét jöttének be az országba;

kik voltának fejedelmek és királyok kezdettl
foorva az orszáojban etc. Kszenet volna ebbe az
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jámboroknál í méltók is volnának ezek böcsii-

letre, kik ebben miinkálkodtanak, és munkái-
kosznak, hogy az magyarok az nyelvekben

megláthassák az elejéknek jeles históriáit: de

kevesen találgatnak, kik valami hálaadóssággal

lÖnnének az szegény jámborokhoz. Mit tehetünk ?

Olyan volt mind kezdettl fogva a világ. Ám
légyen minden az kívánsága szerént«! Ily meg-
lehetsen kétségtelen nyilatkozatok után Heltait

csak saját álláspontjáról lehet megítélni, s ezt

annál könnyebb megtenni, mert érdeme az els
pillanatra szembeszök. Heltai mve nem puszta

fordítás, és leszámítva az anyag elrendezését,

nem is utánzás. Boníini pompázó eladását a nép

egyszer nyelvére tette át, és a vels eladás,

melylyel Heltai a dolgokat tárgyalja, senkit sem
emlékeztethetne az olaszra. Krónikájának fér-
deme tehát az, hogy mindenekeltt a nép törté-

nelmi öntudatának megrzésére hatalmasan be-

folyt

Heltai, mint Bonfini is, Scythia leírásával

kezdi mvét ; hanem a magas röpt tudományos-
ságot és eredménytelen tudást, melyet amaz ki-

fejt, gyakorlati szellemével néhány egyszer
megfogható ténynyé foglalta össze. »Énnekem
úgy tetszik, — mondja, — hogy az együgy
magyarnak ezek nem szükségesek. A finnyás

olvasóknak vagyon deák Bonfiniusok, ott meg-
olvashatják, ha igen nagy kedvek vagyon hozzá.

«

Ellenben kimeritleg tárgyalja Magyarország
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akkori fölosztását hetvenöt vármegyére, s itt al-

kalma nyilik, az olasz történetíró eladását sok

helyütt kiigazítani. Látható elszeretettel idz
azután Erdélynél, és errl tér át a magyarok s-
történetére. Ebben az anyag elrendezésére nézve

lényegileg Bonfini eladását követi, ámbár lényé-

nek sajátosságait itt is kimutatja. Mint Bonfini,

is beleolvasztja a magyarok történetét az ava-

rokéba, az elbbieket Nagy Károlylyal harczol-

tatja, és ez által, s e fejedelem varázsszerü nagy-
sáo^ától elbvölve, orszáo-ának történetében ellen-

mondásokkal teljes zavart idéz el, mely a magya-
rok igazi föllépésének idejéig tart. Almos és

Árpád tetteit, valamint a Szvatoplukkal való bo-

nyodalmakat még a Nagy Károly eltti idbe
helyezi, és szerinte a magyarok, kik idközben
Oláhországban és Görögország éjszaki vidékein

rejtztek, késbb újult ervel törnek el, hogy
az európai tartományokra rontsanak. Csak Gejza
fejedelemnél , szent István atyjánál áll Heltai

ismét szilárd történeti alapon. A következ kirá-

lyok történetében is ritkán tér ugyan el forrásá-

tól, de az anyag ügyes fölosztásával könyvének
a népies krónika jellegét tudja biztosítani. Min-
den király története külön fejezetet képez, mely
ismét apróbb részekre oszlik. Az utóbbiaknak

egyes részei oldiljegyzések által vannak elkülö-

nítve. Ez a technikai elrendezés azonban Heltai-

nál nemcsak külsleges ; összeköttetésbe hozta

vele az események bels fonalát, és épen ebben,
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valamint a tények bírálatában sokszor eltér Bon-
finitl. Hogy ezt példával is fölvilágositsam, ki-

emelem az I. László király uralkodónak elmon-

dásában való nagy eltérésöket. Bonfini Turóczival

egyezleg azt mondja, hogy e fejedelmet az

ország nagyjai örömkiáltások közt egyhangúlag
emelték a királyi trónra; Heltai azonban meg-
említi, hogy a világi urak eleinte Salamonhoz
hajlottak, ki világi és lovagias ember volt, »és

keveset gondolna a papoknak pepecselésseknek

ájítatosságával«, hogy azonban az érsekek és

püspökök mégis megválasztatták Lászlót. Ezzel

történelmi tapintatának biztosságáról tesz tanúsá-

got, mert a késbbi tények nyugodt vizsgálatából

valóban kitnik, hogy^ a furak tekintélyes része

még hosszabb ideig Salamon pártján volt. A ki-

rály ájtatossága, melyet Bonfini a szavak pazar

pompájával égig emel, nincs ínyére az ultra

-

protestáns Heltainak ; st azt hiszi, hogy csak

azért választották meg, mert bkezen megaján-

dékozta a papságot ; s mihelyt királylyá lett,

klastromokat alapított, templomokat és kápolná-

kat épített, s ezeknek gazdag javadalmakat aján-

dékozott. »Es mindenkoron — teszi hozzá, —
maga jelen vala minden misékben,^ veternékben,

prímákban stb., és vecsernékben. És csak ez kell

vala a pspekeknek és azzoknak szolgáinak.

«

Bonfini szerint isteni sugallat bírta rá Lászlót az

elhatározásra, hogy szent István csontjait kivegye

a sírból, és buzgó tisztelet tárgyává tegye. Hel-
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tai szerint csak a papság ösztökélte rá, mert
szent István testébl ereklyét akart csinálni.

Valamint igy a király tetteinek inditó okait

megváltoztatta, úgy uralkodásának tényeit is

máskép rendezte el külsleg. Számos ily eltérést

lehetne kimutatni', ha érdemes volna Heltai

könyvét ezen oldalról tovább vizsgálni. Ez elté-

rések követik a királyok egész hosszú sorát, és

még az általa különben nngyon tisztelt Hunyadi
Mátyás uralkodása sem ment tlök. Bonfini mü-
vét csak II. Ulászló uralkodásának elejéig hasz-

nálhatta ; uralkodása nagyobb részének, valamint

fia kormányának történetét, a szerencsétlen mo-
hácsi ütközetig Heltainak más egykorú forrá-

sokból kellett kiegészítenie, melyek úgyis köze-

lebb voltak életéhez. Erezhet bels fájdalommal
adja el a Mátyás király halála utáni hanyatlást

a közállapotokban^, müveinek és intézményeinek

megsemmisülését, és különösen a szívtelenségét,

melylyel az ország furai, s köztök épen azok,

kik a nagy Hunyadinak köszönhették fölemel-

kedésöket, családját porba tiporni igyekeztek.

A rövid szakasz, melyben a fiatal Corvin János-

nak Báthori István és Kinizsi Pál általi megve-
retését irja le, ezt a czímet viseli : »Az uraknak
hálaadása az Mátyás király nagy sok jótéteiért«.

Kissé udvariatlanul bánik el Beatrixszal, az öz-

vegy királynéval. Ez tudvalevleg minden áron

nejévé akart lenni az új királynak, Ulászlónak,

és Péter kalocsai érsek rábiratta magát, hogy e
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tervet a budai országgylésen tekintélyével tá-

mogassa. »Es az egész gylés ellene szollá, —
Írja Heltai — ez házasságának, mert nem aka-

rák, hogy ezt a magtalan asszonyállatot elvegye,

hanem egy szép iíFiú leányt, kibl örökösöket

nemzene az országnak, « Kevés, de éles szóval

rajzolja az 1514-ben szervezett keresztes hadat,

melyhez a népet fegyverre hittak, de melyet a

nemesség ügyetlensége lázadássá és véres pór-

háborúvá változtatott. »A község látván, hogy a

nemesek közül nem jöne senki melléjek, igy vá-

lasztanak magoknak hadnagyokat, papokat, ba-

rátokat, deákokat, vargákat, házsárfosokat etc.

Miérthogy pedig ezek semmit sem tudnak vala

a török ellen való hadakozáshoz, ezért harao;vá-

nak a nemesekre, mondván : Ok szopták enyi

üdtl fogva a mü verítékünket és vérünket, im-

máron elbunak, és nem mernek országunkért

víni a törÖkek ellen. Jertek, menjünk reájok, a

békavérekre etc. Es úgy kezdik zni, verni,

vágni, nyásolni a nemeseket. « A véres és kegyet-

len fordulatot, melyet a fölkelés vett, Heltai ré-

szint Ulászló kétértelm viseletének, részint

Zápolya János önz czéljainak tulajdonítja. Csak
midn az utóbbi kegyetlen eszközeivel elnyomta
a Uzadást, tért vissza a reactio vasnyugalmn.

»Es úgy tévék a nemesek a községet nemcsak
jobbágygyá, hanem rabbá is«. Ulászló uralko-

dását a következ jellemzéssel végzi: »Ez a

László király jó csendesz vala. És a magyarok
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kez vaia. E3 a magyarok ezt látván, mindent el-

kéreggetnek vala. Az urak is majd minden jöve-

delmét elraggadnak vala tle, és olyan szük-

ségbe vala ezért, hogy a budai mészárosoktól

rovásra hordottanak az konyhájára. Xagy ká-

rára vala néki, hogy nem tud vala magyaról.
Mindent tolmács által kellett beszélleni. Valamit
mondottanak néki, csak ez volt feleleti: Dobrsa,

dobrsa.« II. Lajosnak, Ulászló fiának uralkodá-

sát csak röviden és hézagosan tárgyalja. Csaknem
az egész tárgyalás a mohácsi ütközet leírásával

foglalkozik, mely a király halálát okozta, és egy-

szersmind véget vetett Magyarország küls füg-

getlenségének. Ezzel végzdik mve. Említésre
méltó a határozott ellenszenv, melylyel kezdet-

tl fogva, és pedig már Mátyás király alatt, a

Zápolya-család eljárását tárgyalja. II. Lajos kor-

társát, az ismeretes Zápolya Jánost, azzal gyanú-
sítja, hogy már a mohácsi csata eltt titkos

egyezségre lépett Szulejraánnal, 3 az ütközet

szerencsétlen végét ez árulásnak tulajdonítja.

A Zápolya ellen emelt vádat Szalay, legalább

ezen korábbi idre nézve, meggyz bizonyíté-

kokkal
J
visszautasította; 'Heltai /azonban ezen

állításával kortársainak messze elterjedt véle-

ményét mondta ki. Annál inkább|Jsajnálhatjuk,

hogy krónikájának megígért második részét nem
fejezhette be. Ez sem tartalmazna ugyan, vala-

mint az els sem, mindenütt megdönthetetlen
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tényeket, de érdekes világot vetett volna a nép

akkori hangulatára, és az ellenpártiakhoz való

viszonyára.

Ha tehát Heltai meg tudta tartani független-

ségét az anyagban is, noha ezt Bonfinitól kellett

vennie, még szabadabb és függetlenebb minden-

ben, a mi szorosabb értelemben a stílushoz és

eladáshoz tartozik. Fölismerte Bonfini gyenge
oldalát, a szónokiasságot mvében , és rizkedett

tle. A hosszú elmélkedéseket, melyeket az olasz

történetíró eladásába belesz, a fellengs kife-

jezéseket, a rikító szín ecseteléseket, és hsei-

nek kerekre szabott, sima beszédeit — a magyar
író rendesen mellzte, vagy legalább igen rövidre

szabta. Méo- a mondatfzéaben is kerüli a része-o
sülök halmozását, valamint a sok tagú összetett

mondatokat, és gondolatait pontosan hozzáilleszti

a magyar próza akkori egyszerségéhez. A szó-

noki eszközökkel való takarékoskodása által,

melyet meséiben is észrevehetünk, könyvének
megadta a népkönyv sajátosságait, melyeket

mostanáig megtartott. A protestáns színezetnek,

mely egész mvén végig húzódik, ránk nézve

nincs most már semmi értéke, de Heltai idejében

nagy jelentsége volt; a meggyökerezett elíté-

letek legyzését és a történelmi tények új föl-

fogását nagyon elsegítette. Gondolkodásának
józansága daczára néha a mondaszerünek, st a ro-

mantikusnak és kalandosnak is utat engedett

mvébe, hacsak protes-ans nézeteivel összeütkö-



65

zésbc nem jött. így a szepességi és erdélyi né-

metek bevándorlását Nagy Károly idejébe he-

lyezte, ámbár, mint be van bizonyítva, csak a

tizenkettedik században történt. A Hunyadiak
származására nézve széltében-hosszában közli

azt a különös elbeszélést, mely Hunyadi Jánost

Zsigmond királytól és egy oláh leánytól szár-

maztatja ; ez azonban, mint Teleki alapos kuta-

tásai kiderítették, a történeti mesék birodalmába

tartozik. Mindemellett Heltai krónikája emléke-

zetes munka marad, annál is inkább, mert élete

alkonyán, és jellemébl Ítélve, minden mellékes

czél nélkül, egyedül az igazság érdekében irta.

Ama súlyos idben, mely szeretett hazáját dara-

bokra szaggatással fenyegette, eleven rajzát adta

a magyar történetnek hazája nyelvén, és szivére

kötötte népének. Sajnos, hogy a szükséges köny-

vészeti adatok hiányában nem mutathatom ki,

hogy jelentek e meg, és mily terjedelemben,

Heltai ujabb kiadásai. ^) Hogy azonban elter-

jedt és olvasott könyv volt, két körülménybl
világlik ki. Elször a protestáns irány, melyben

^) Legújabb kiadása az, melyet Toldy Heltai Gáspár
maijtjar krónikája czím alatt adott ki. Egy részét képezi

ez a fennebb is idézett gyjteménynek: Tizenhatodik

századbeli maguar törtnietirólc. Régi kiadások és kézira-

tok után szerkeszté Toldy Fercnez. Pest, 185i. I. 67—
618. E kiadás, mint a czim mondja, régibb kiadások és

kéziratok után készült ugyan, de ezekrl a kiadó nem
ad számot.

Flegler. ^
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Írva volt, a század végéig, és még azon túl is

folytonosan növekedett. Másodszor latin történet-

írók és magyar ^krónikások többé-kevésbbé ott

kezdték mveiket, hol Heltaí a magáét bevé-

gezte. Míndakét esetben föl kell tennünk, hogy
krónikája ismeretes volt.

Ekközben a katholikus magyarok sem lia-

nyagolták el a történetet; csakhogy k egészen
máskép, és egészen más, részben sokkul gazda-
gabb segédforrásokból dolgoz 'ak, mint a nép-
életbl eredt protestáns írók. A protestáns vallás-

felekezetek folytonos terjedése daczára az állam-

hatalmak a legszorosabb és majdnem kizárólagos

viszonyban maradtak a katholikus egyházzal, és

épen a török hatalom erszakos közbelépése

segítette el köztük a szoros összeköttetést, ám-
bár ugyanaz az evangélikus vallás elterjedésé-

nek is igen kedvezett. A politikai események
folytonos ingadozása, az új szövetségek és diplo-

matiai Összeköttetések, a számos, megbontott és

újra megkötött szerzdések, melyek azokból ered-

tek, némelyekben fölkeltették az ö-ztönt és a

szükség érzetét, hogy a rajok vonatkozó ténye-

ket eredeti alakulásukban írásbeli följegyzések

által kellene az emlékezetben megtartani, és ez-

zel fölkeltették a történelmi munkásságot. Erez-
ték egyszersmind, hogy a heves harczokban,
melyek a magyar földön folytak, nem a durva
hadi er múlékony túlsúlya, hanem a vezéresz-

mék tart(5s gyzelme a fdolog. Ily behatások
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alatt a tizenluitodik század folytán egész sorá-

val találkozunk a történelmi munkáknak, me-
lyek majdnem mind az egykorú eseményekhez,

és legfelebb a közvetlenül elmúlt korszakokhoz

fordulnak. Épen a legjobbak magas állású egy-

házi és világi uraktól eredtek, kik a közügyek
élén álltak, s igy kényelmesen fölhasználhatták

a hiteles iratokat és okleveleket, E mveket szer-

zik kivétel nélkül latin nyelven irták, s igy ab-

ban is hivek maradtak a régi hagyományokhoz,
hogy azt a nyelvet használták, mely szent István

idejétl fogva az ország hivatalos nyelve volt.

Nem szándékozom az e korbeli számos müvet
mind ismertetni ; tárgyam fólvilágositására sok-

kal czélszerübb lesz, hacsak néhány iróra szorit-

kozom, kiket a jelzett irány legkiválóbb képvi-

selinek tekinthetünk Magyarországon.
E férfiak élére mindenesetre Yerancsics An-

tal érseket kell állítanunk, noha nagyobb és ösz-

szefügg történeti mvet tulaj donképen nem irt,

és inkább csak nagy történeti anyag összehordá-

sával és elrendezésével foglalkozott. Ifjú kora

még II. Ulászló uralkodása idejébe esik ; szem-

tanuja volt II. Szulejmán megrontó támadásai-

nak, férfikora erejében részt vett a Zápolya és

Ferdinánd közt folyt hosszú viszálkodásokban,

és megérte még Báthori István korát Erdélyben,

s II. Miksáét Magyarországban. Minthogy az

eo^ész id alatt a leo-fontosabb hivatalokat viselte,

és az államügyekben nagy részt vett, azon el-
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nyös helyzetben volt, hogy a tényekrl pontos

tudomást szerezhetett maorának, és mindenek-
eltt követhette a diplomatiai fonalakat, melyek
azokon keresztülhúzódnak. Az igy begyül anya-

got már a cselekvés pillanatában áthatotta tör-

ténelmi tekintetével, miben gazdag élettapaszta-

lása és sokoldalú mveltsége nagyban támogatta.

Verancsics Antal 1501-ben, május 2í)-dikén ^)

született Sebenicóban, Dalmátiában, mely akkor
még a velenczeiek urnlma alatt volt. Már kora
gyermekségében odahagyta az atyai házat, és

korán jött Magyarországba; mert miután néhány
évet anyai nagyatyjánál, Statilius Mihálynál
töltött volt Trawbnn (a régi Traguriumban),
Veszprémbe küldték, Berizló Péter püspökhöz,
ki a családnak rokona volt, s a gyermeknek ne-

velését magára vállalta. De miután a törökök

kevéssel ezután megölték, a fiút egy másik nagy-
bátyja, Statilius János erdélyi püspök vette ma-
gához. E szigorú férfiú vezetése alatt befejezte

Verancsics elkészit tanulmányait, s azután a

páduai egyetemre ment. Azonban a szép korsza-

kot, mely minden ifjúnak, ki elször lép be sza-

badon a tudomány csarnokába, feledhetetlen em-

^) Némelyek szerint születése 140S-ra esik, (Enp^el,

Gescli. d. HUfj. Reirhes IV. 220), mások szerint l-^Oi-re

(M. G. Kovachicli, Scriptores ver. Hung. minores 17í)8.

Budae I. 19 i.) Én maisam Szalayt követtem, ki Veran-
csics müvei elé irt elszavában a fönnebbi évet hatá-

rozta meg, mint születése évét.



lékü marad, megzavarta a szerencsétleD mohácti
ütközet, mely minden viszonyt annyira megvál-
toztatot, hogy az ifjút nagybátyja sürgetve hítta

vissza Erdélybe. Ennek utána Zápolya János
szolgálatába állott, és halála után az özvegy
Izabellának is hive maradt, és mindkettejök alatt

követségekben és alkudozásokban járt el, mind
az országban, mind Jvülföldön. Több izben for-

dult meg a lengyel udvarnál ; kétszer utazott a

királyi ház érdekében Kómába, elször, hogy
VII. Kelemennel, utóbb, hogy III. Pállal egyez-

kedjék. Követségben járt Ferencz franczia, és

VIII. Henrik angol királynál is; több izben volt

I. Ferdinándnál Bécsben és Prágában. Ez a

sok oldalú diplomatiai munkásság megismertette

vele Magyarország minden közügyét, és egyszer-

smind a legtöbb európai állam küls és bels
állapotát. Erdély zavaros viszonyai és Izabella

ingadozó hatalma végre arra birták, hogy Fer-
dinánd szolgálatába álljon. Eleinte kisebb egy-

házi hivatalokat viselt, de néhány év múlva
(1553-ban) pécsi püspökké lett, négy esztend-
vel azután pedig egri éi*sekké. Egyházi szolgála-

tai mellett a közügyekben is részt vett, s külö-

nösen a portával folytatott alkudozásokban
használták. Mieltt még pécsi püspökké nevez-

ték ki, Ali budai basával, a török helytartóval

kellett egyezkednie ; mint pécsi püspök Zay Fe-
renczczel elször, s mint egri érsek TeuíFenbach
Kristóílal másodszor ment követségben Konstan-
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tindpolybíi. Kegyven éves dijilomatiai munkássá-

gának jutalmául végre Miksa 1569. okt. 17-dikén

esztergami érsekké tette. E fpapi méltóságot

alig viselte négy évig midn 1573. jun. 15-dikén

Eperjesen a halál utolérte.

Nagy érdeme, melyet a történelmi munkás-
ság emelése körül Magyarországon szerzetr, min-

denekeltt a módban rejlik, mely szerint tervezett

történeti mve számára az anyagot gyjtötte, és

leginkább a személyes befolyásban, melyet kor-

társaira gyakorolt. Államférfiúi és diplomatiai

érintkezéseiben^ számos összeköttetéseiben az

ország nagyjaival, hivatalos és bizalmas beszé-

deiben a különféle uralkodókkal, kiknek szol-

gált, a magyar államéletnek azon elemelt és

alapelveit juttatta érvényre, melyeket attól fogva

az ország aristokratái mindinkább irányadóknak

tekintettek. ]\Iindenekeltt teljes meggyzdés-
sel csatlakozott a Habsburg-házhoz, mert benne
látta az egyedüli lehetséget az ország egységé-

nek megtartására, a biztos védelmet a porta túl-

kapásai ellen, és kezességet a királyság fönntar-

tására. Önzetlen hségét Bécsben is elismerték,

és számos kitüntetéssel jutalmazták. Másrészt

Verancsics sokkal jobban ismerte a magyar éle-

tet, hogy be ne látta volna, hogy a Habsburg-
háznak eo-észen me^ kell tartania a nemzeties

formát, és az állam alkotmányos állapotaira kell

támaszkodnia, ha állását meg akarja szilárdítani.

A közügyekrl való nézetét, mint mveinek szá-
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mo3 helyébl kitnik, úgy tekintette, mint ma-
gában érthett, mely a népnek minden történeti

hagyományával egyezik; azonban politikai hit-

vallásának ezt a második ftételét Bécsben nem
értették és magyarázták oly helyesen, mint az

elst. Hogy a kathoMkus egyházat minden ere-

jébl fönntartani igyekezett, az természetes kö-

vetkezménye volt hivatalos állásának, ha bels
meggyzdése amúgy is nem parancsolta volna

neki; de az alkotmány alapján is jogosultnak

tartá e törekvését. A mennyire kitnt tehát ma-
gánéletében szelidsége és önzetlen jótékonysága
által, mely utóbbi néha annyira ment, hogy saját

anyagi helyzetét rongálta meg vele, — ép oly

szigorú és kérlelhetetlen volt a protestánsok

elleni eljárá-ában. Vallási türelmességet a mai
értelemben nem lehetett követelni akkor, midn
a vallási pártok még befejezetlen forrongásban,

nem mint elismert és széttao^olt hitközségek állot-

tak egymással szemben ; maguk a protestánsok

sem gyakorolták mindig a türelmet. Verancsis

klassikus mveltség férfiú volt; leveleibl és

irataiból Iá' szik', hogy mind'g kezénél volt né-

hány régi irö, kiket mind tettleges mködésében,
mind tudományos munkáiban mintául választott.

Innen van nyelvének kerekdedsége, az okok egy-

szer kifej iése, éles pillantása az emberek titkos

ösztöneibe, és Ítéletének messzelátó higgadtsága.

Az illed(;lem határai közt nyilt és szabadelv
volt a lehetséor legvéo-s határáio; ; de elismerte
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azt is^ hogy vannak körök, melyekben illetlen

dolog a tiszta igazságot kimondani, és hogy
néha magasabb czélok érdekében áldozatot kell

hozni a hiúságnak és önhittségnek. Verancsics
mindig az események történeti fontosságának tu-

datában irt, szorgalmasan gyjtögette a rajok

vonatkozó iratokat ; s elhatározta, hogy az össze-

halmozott anyagból korának terjedelmes történe-

tét megirja. Halála meggátlá e terv végrehajtá-

sában ; irodalmi
^
hagyatéka eltnt , s örökre

veszve látszott. És igy itt alig volna helyén,

Verancsicsról szólnunk, ha egész tevékenysége
által nem hatott volna oly lényegesen a törté-

nelmi fejldésre Magyarországon. Vele kezd-
dik az alakban és tárgyalásban klassikus mintá-

kat utánzó, tárgyban és tartalomban conservativ

fejldésre törekv történetírás, éles ellentétben

Heltai és Székely népies mveivel, melyekbl
sokszor önkénytelenül radikális és demokratikus
szellem szólít.

A hagyomány azonban, mely Verancsicsnak
egy kéziratban maradt történeti mvérl szólt,

folytonosan élt Magyarország mveltebb körei-

ben, mi végre két század lefolyása után fény de-

rült a dologra. Az 1774-dik évben ugyanis Rol-
ler Józsefet, ki a pécsi püspökség történetével

foglalkozott, s igy Verancsis életére és mködé-
sére is keresett adatokat, egy olasz munka

:

» Viaggío in Dalmaiia del ahhate Alherto Fortis«^

arra figyelmeztette, hogy az egykori esztergami
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érsek minden irata a Draganics o-rófok kezénél

van Sebenleóban, kikhez mint örököseihez jutot-

tak. Kisérlete azonban, hogy birtokába jutliasson

az iratoknak, akkor még hajótörést szenvedett,

és csak néhány évvel azután mutatkoztak Dragji-

nics Ferencz és Kázmér o-rófok az iratok kiadá-

sara hajlandóknak. Ezek különös bonyodalmak
következtében szétforgácsolódtak, egyik kézbl
a másikba vándoroltak, de véo-re néhánv darab

kivételével ismét egyesíteni lehetett ket, s most
a pesti nemzeti múzeum kéziratgyüjteményének

egy részét teszik. ^) A kéziratok azon részébl,

melyek egy ideig Széchenyi gróf birtokában

voltak, Kovachich már 1798-ban adott ki néhány
darabot az Scriptores rerum Hunyaricarum
minores czímü gyjteményében, de Verancsics

munkáit teljesen csak Szalay László adta ki, hat

kötetben 1857-tl 1860 ig. 2) Legnagyobb része

a munkáknak latin nyelven van irva, de van
köztük magyar is. Ezenkívül föl vannak véve

^) ^z egész ügy lefolyása még homályban van. Leg-
alább Szalay föltevése, hogy a Draganits grófokat csak
a campo-foi miéi békekötés birta rá a papirosok kiíulá-

sára, aligha helyes. Ebekét 1797, okt. IS-dikán kötöt-

ték meg ; de Kovachich már 1797. decz. 15 én irta el-
szavát gyjteményéhez, melyben a Széchenyi birtoká-
ban lev Verancsics-féle kéziratokból közölt néhányat ,

a gróf pedig már harmadik kézbl kapta ezeket.

-) Verancsics Antal összes munlái. Közli Szalay
László. Pest 1857— 60. (Mon. Biiug.hiM. 11. ScrirAores

II-VII. k.)
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idegen munkák is, melyeket Verancsics törté-

neti müve számára gyjtött. Munkáinak legte-

kintélyesebb részét levelei teszik, melyek három
osztályba sorolhatók. Az els két kötetben, tar-

talmazza a leveleket és hivatalos jelentéseket,

melyeket Verancsics els törökországi követsége
alkalmával (1555-—1557) Ferdinánd királyhoz

intézett; a második egy kötetben azokat, melye-
ket második konstantinápolyi követségi útjából

Miksához küldött; s a harmadik szintén egy kö-

tetbtn különféle személyelskel váltott leveleit,

melyek azonban mind még erdélyi mködése ide-

jébl származnak. A két kötetre terjed, riíszben

latin, részben magyar nyelven irt történelmi

dolgozatok nem képeznek összefügg történelmi

mvet; csak vázlatai ezek a különösen jelenté-

keny események r-jzainak, melyek nélkülözik az

utolsó simitást és a szorosabb kapcsolatot egymás
közt. Verancsics maga is sejtvén, hogy a sors

meg fogja tagadni tle az idt, melyet munkája
átdolgozására és tökéletesítésére fordithatna,

azon dolgozatok elé, melyeket De rehis gestis

Himgarorum czim alatt foglalt össze, a követ-

kez verseket irta

:

»Si fátum vifam, si sors dribit otia vitae,

A(l<lelur ecriptis ultima lim>t meis.
Sin miuus addetur : qnisquis mihi proximus heres

Fi( s, arbiti io stentcpie cadantque tuo.«

Hogyha a sors ellet, s éltemnek ad nyugodalmat,
Irásimnak ugy a végsimitást megadom.



Ámde ha nem : te, ki majd közvetlen utánam Öroklesz,

Bárki vagy is, vessed józan itélet alá.

E dolgozatok nagyobb része mégis mara-

dandó becs. Már a De rehus Hioigarorimi ah

inclhiatione regní história czim alatt közlött be-

vezetés is a korhoz képest sokat felölel pragma-
tikus szellemben van irva ; Utjesenics jellemzése,

továbbá a Le sifu Transsylvaniáé, Moldáviáé et

Tvansalpinae és Successus rerum Hunfjaricarnm

amii 1543 czimü czikkek rendkivül becses ada-

lékokkal járulnak Magyarországnak tizenhatodik

századbeli történetéhez. A magyar nyelv föl-

jrgyzéseket sem szabad mellzni. Igj Az Lan-

dorfejinár elveszéséjiek oka stb czimü jelentés

összefoglal minden körülményt és bonyodalmat,

melyek ezen eseményt elidézték. Teljes joggal

sajnálhatjuk, hogy Verancsics a tervezett nagy
munkát nem fejezhette be, mert halálával kétség-

kívül sok tény, viszony és körülmény ment feled-

ségbe, melyeket csak emlékezetében rzött meg,

s a melyek csak eltte lehettek ismeretesek.

Yerancsicscsal majdnem egyidejleg egy

ifjabb kortársa tnt föl mint a magyar nép tör-

ténetirója. Forgách Ferencz régi nemes család-

ból származott, és 1510-ben Budán született, hol

atyja Zsigmond, elször Ulászló, késbb Lajos

alatt mint királyi kincstartó tisztelt állást foglalt

el. Gondos nevelésben részesült, és testi, valamint

szellemi tulajdonaival már korán jogosított föl

a legszebb reményekre. ]\íig bátyja, Simon, a
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hadi pályára lépett, melyen késbb sok kitünte-

tés érte, Ferencz a papi pályát választotta, és

felsbb kiképzése végett a páduai és bolognai

egyetemre menL Visszatérte után a veszprémi
püspök pappá szentelte; s ennél, valamint a ka-

locsai érseknél annvira mes-kedveltettc ma^át
szellemessége, éles ítélete és ügyessége által,

hogy késbb egri kanonokká lett. Tekintélyes

pártfogók befolyása, kikkel mindig szorgalma-

san fönntartotta az összeköttetést, megszerezte

neki 155G-ban a nagyváradi püspökséget. Már a

következ 1557. évben egy magyar követség-

eién látjuk , mely Ferdinánddal Eegensburgba
ment, hogy az ottani országgyléstl segédcsapa-

tokat eszközöljön ki a törökök ellen. A fényes

és hathatós ékesszólásnak, melylyel Forgács a

császár jelenlétében a kedélyekre hatni tudott,

sikerült ezeket Mao-yarorszáo* érdekei számára
megnyerni; a kivánt segédhadat megszavazták.

Ezen siker után nngy kegyben volt az udvarnál;

Ferdinánd titkos tanácsosává nevezte ki ; mint
ilyen irta alá a Ferdinánd által 15G0-ban kiadott

rendeletet, mely a katholikus egyházaktól elra-

gadott birtokok visszaadását hagyta meg. For-
gách élénk részt vett a tridenti zsinat tárgyalá-

saiban ; szint oly buzgalommal mködött Miksa
megválasztása érdekében, mely a pozsonyi or-

szággylésen 1563-ban meg is történt. Ezzel
elérte nyilvános mködésének tetpontját; mert
I. Ferdinándnak 15G4-ben bekövetkezett hnlála
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által állása a császári udvarnál nagyon ni^gren-

(iült, és elbbi befolyását nem tudta többé visz-

szaszerezni. E gyors változás titkos okai az eddigi

tudósitásokban nincsenek méo- kellleo- felderitve.

A súlyos helyzetet, melybe Forgách jutott, még
püspökségéének zilált viszonyai is nevelték, mivel

János Zsigmond, az erdélyi fejedelem teljes ere-

jébl ellene szegült az 1560-diki rendelet végre-

hajtásának. Azért a megürült gyri püspökségbe
óhajtotta magát áthelyeztetni, de midn kérését

megtagadták, és a megürült helyre mást neveztek
ki, elvesztette kedélye nyugalmát. Elhagyta a

császár szolgálatát, és Erdélybe ment. A viszony

melyben ettl fogva a második Zápolyával volt,

nem egészen világos ; csak annyit tudunk, hogy
Erdélyt nem sokára ismét odahagyta és Olaszor-

szágba ment, hol egyéb tanulmányokon kivül

történeti mvének megirásával, illetleg folyta-

tásával foglalkozott. Forgách ugyanis már régen

belépett azon tehetséges emberek körébe^ kik

mint egykori barátja, Oláh Miklós, Verancsics

elde az esztergami érseki széken, Istvánfi Pál,

és mások, kiket már elbb emiitettünk, buzgón
munkálkodtak a történelmi tanulmányok ujraéb-

resztése körül Magyarországon. Részt vett Bon-
fini ' különféle kéziratainak összehasonlításában

és szövegök kiigazításában, s ezzel jelentékeny
érdemeket szerzett magának a Zsámboki-féle ki-

adás körül. Olaszországban tudományos érintke-

zésekben látjuk t, majd a nagy régiségbúvárral,
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Sigonio Károlylytil Pádiiában, majd a két Manu-
cióval, apával és fiúval, Yelenczében ; egy ideig

Rágásában tartózkodott, és leíratta Tubero La-
josnak, a Meleda szigetén lev benczés kolostor

apátjának történeti mvét, mely Magyarország
történetének egy korszakát tárgyalta. Zápolya

János Zsigmond halála után visszatért Erdélybe,

és Bátbori István fejedelem kanczellárjává lett,

s e méltóságát haláláig viselte, mely 1575 végén

vagy 1576 elején érte t utol. Noha Forgács

utolsó hivatala által számos protestáns körbe ju-

tott, mégis kathollkus maradt; de nagyon meg-
fogható dolog, hogy nézetei elbbi szigorúságuk-

ból melyet talán nagyravágyó törekvések miatt

mutatott, sokat vesztettek, és^ ez enyhült nézet

ment át történeti müvébe is. Eletében visszatük-

rözdik az akkori Mngyarország politikai szét-

daraboltsága , a pártszenvedélyek hullámzása,

épen úgy, mint Heltaiéban, csakhogy más alak-

ban és más téren. ]\Iindkettejöknek, a sociniánus-

nak, és az egykori nagyváradi püspöknek, mkö-
dése életök végén igen közel járt egymáshoz

;

de odáig nagyon különböz utakon jutottak.

Törréneti mve: Feriim Hioic/aricarum sni

tcmporis commentarii , Zápolya János halálával

kezddik, és huszonkét könyvben 1572-ig viszi

Magyarország történetét, a mely évben II. Mik-
sának legidsb fiát, a késbbi II. Rudolf császárt

Magyarország királyává választották és koronáz-

ták. Foro-ách minden bevezetés nélkül kezdi a
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valahoofy kapcsolatba hozná, s egyenesen az ese-

ményekre tér át. Ez legjellemzbb vonása müvé-
nek. Elbbi befolyásos állásában sok dologról

szerzett magának tudomást, és személyes isme-

retségben állt a legtöbb államférfiúval és hadve-
zérrel. Sokat látott történni a függönyök mögött,

a mi a sokaság szeme ell rendesen rejtve ma-
rad, és ép oly jól ismerte a magas állásnak irigy

ármánykodásait, mint a szegénység kunyhóiban
honoló nyomort és rágódó gondot. Ezt az összes

anyagot, melyJyel nngy emlékez tehetsége se-

gélyével a legapróbb részletekig és legmelléke-

sebb körülményekig szabadon rendelkezett, pom-
pásan tudta alkalmazni, és az általános események
illusztrálására használni. Ily módon sok tényt és

ad'itot rzött meg, melyek csak nála találhatók.

^Nlidn müve Írásához fogott, már haladottabb

férfikorában volt, és teljesen kijózanodva keser
élettapasztalatok, megérdemlettek és meg nem
érdemlettek által. Nála tehát nem foro-unk azono
veszélyben, hogy az embernek cselekvési módját
rózsás szinben találjuk föltüntetve; st ellenke-

zleg sokszor elég kérlelhetetlenül és kíméletle-

nül az események árnyoldalait emeli ki. Ezek
határozott és maradandó elnyei mvének ; de
igen közel állanak ezekhez hibái is. Épen azért,

hogy Forgách az elkülönitett és apró dolgok
kr)zt ügyesen mozog, sokszor jelentéktelen sem-
miségek és kics'nyes szempontok uralkodnak
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fölötte, s csak nehezen emelkedik a dolgok ma-

gasabb fölfogásához. Még az európai ügyekrl

szóló szakaszok sem képeznek ez alól kivételt.

Ö az akkori állapotokban bizonyos fatalistikus

szükségességet ismer föl ; de mivel el van telve

a magyar múlt dicsségével, korának emberei ke-

ser satirikus hangulatot keltenek benne, és nem
lát kijárást az id zavarából. Szellemesebb, élesebb,

mozgékonyabb talán, mint Verancsics, de hiány-

zik benne a lélek szép erkölcsi egyensúlya, mely

az esztergami érseket az élet legsúlyosabb hely-

zeteiben is emelt fvel járatja, és nyilatkozatai-

ban, valamint tetteiben oly jótékonyan hat reánk.

Csak ritkán bocsátkozik oknyomozó fejtegeté-

sekbe; de Ítéleteit ügyesen tudja a tények el-
adásába beleszni, és személyleirásait oly meg-
jegyzésekkel kisérni, melyek minden nyugodt

táro-yilagosságuk mellett is rósz indulatuaknak

látszanak. A latin nyelven tökéletesen uralkodik;

többnyire csinosan és világosan ir ; aránylag csak

kevés oly hely fordul el, melyekben a halmozott

és szabatlan kifejezések elhomályosítják az értel-

met. Az id meghatározásaiban nem mindig pon-

tos, valamint könyvét általában vigyázó kriti-

kával i
kell használni. Ennek daczára Forgách

Ferencz Commentariusaí fontos történelmi for-

rások és azok is maradnak, mind szerzjükért,

mind a tehetségért, melylyel irva vannak. Azért

már jó korán, ámbár csak kéziratban használták

más történetírók, és számos adata elterjedt, mi-
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eltt forrásukat ismerték volna. Csak a múlt
század végén adta ki Horányi Elek a mvet, i)

Hogy e kiadásnál kéziratokat használt, azt meg-
mondja a czimlapon, de, a mi épen Forgáclmál
fontos volna, minséo-ükrl és viszontaofságaikról

nem szól.

A tizenhatodik század legjelentékenyebb ma-
gyar történetírója mindenesetre Istvánfi Miklós.

Minthogy munkája már kevéssel halála után

megjelent, és nagy befolyással volt a történelmi

képzésre Magyarországon, nagyon sajnálom, hogy
e férfiú bels fejldésérl és nyilvános szereplé-

sérl, bármily fontos is mindakett, csak töredé-

kes vázlatot nyújthatok. A kez mnél lev segéd-

eszközök kevésre szorítkoznak, és más történeti

munkákhoz, melyek talán bvebb életrajzi ada-

tokat tartalmaznak róla, nem férhettem hozzá,

így lényegileg csak általában a magyar történet-

rl szól ) munkákra szorítkozhattam. Kisasszony-

fáival Istvánfi Miklós 1535 táján született, ^) és

egy tekintélyes magyar család sarjadéka volt,

^) Francisci Forgachii de Gliíjnies Pannonií rerum Hun-
garicarum sut tempovis comtnentaril^ libris XXII. e MS. in

lucem 2)rodeimtes ed. Alexius Horányi. Posoiiii et Casso-

viae 1788.
'^) Mások 15;]8-ra teszik. (J. G. Th. Grasse, Lehvb.

rlner alig. Literargesc1richte,\^o% III. 1. p, 1130-1132)
De mivel Hierat A. a külni kiadásban határozottan
octogenarius virii senecfa miles-nek nevezni, egyelre
megmaradok az ir)35-nél,

Flegler. ^
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melynek birtokai Pécs környékén feküdtek, s fia

azon Istvánfi Pálnak, kit már több alkalommal

mint a magyar történet és irodalom elmozditó-

ját ismertünk meg. Már az ily atya hire és jel-

leme is elég bizonyság volna arra, hogy a fiú

gondos nevelésben részesült, ha késbbi sok oldalú

tevékenysége és müvei nem bizonyitanák is.

Valószínleg a pécsi iskolában végezte elkészít
tanulmányait, azután a páduai és bolognai egye-

temre ment, és kitn jártasságot szerzett a latin

és görög nyelvben ; ezenkívül a legfbb euró-

pai nyelveken is könnységgel beszélt és irt. Nem
sokára Olaszorszáo-ból való visszatérése után hadi

szolgálatba lépett, a mire szülhelye környéké-

nek szorult helyzete, mert a törökök támadásai-

nak közvetlenül ki volt téve, ösztönözte legin-

kább. Az els gyakorlati idt a késbb oly

hiressé lett Zrínyi Miklósnál Szigetvárban tölte.

Késbb Oláh Miklóssal, az esztergami érsekkel

jött összeköttetésbe, ki egyszersmind helytartó

is volt, és titkárává lett. Ügy látszik, ez a hiva-

tal nyitotta meg neki az utat Miksa császár bi-

zalmához, ki t ettl fogva gyakran használta

diplomatiai küldetésekre és egyezkedésekre.

II. Rudolf alatt 1578-ban a királyi tanács tng-

jává, és már 1581-ben a pozsonyi ország;zylés

megegyezésével alnádorrá lett. Minthogy akkor
a nádori méltóság üresedésben volt, neki kellett

a királyt a legfelsbb törvénykezés bizonyos

ágaiban helyettesítenie. Ettl fogva Istvánfi te-
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kintélye és befolyása a legfelsbb kormánykörök-
ben hosszú ideig gyengitetlen maradt; részt vett

minden közügyben, és mellesleg a hadi dolgok-
ban is. Ez államférfiúi tevékenysége még agg-
korában is ugyanazt a tettert mutatta, mint
ifjabb éveiben. Az segítségével jött létre 1606.

nov. 11-dikén a zsitvatoroki békekötés, melyben
a porta legelször ismerte el Ausztria egyenjogú
állását. A török lemondott az évi adóról is, és a

császárt az ország egy részében elismerte Ma-
gyarország királyának. Istvánfi politikai pályá-

ját azonban csak két évvel ezután fejezte be.

1608. nov. 17-dikén, ugyanaz nap, mikor ellen-

felét-, Illyésházi Istvánt nádorrá választották,

szélhdés érte. Újra visszanyerte ugyan testi

és szellemi erejének használatát, ámbár az elb-
bit nem teljesen, de ezen idtl fogva minden
közügytl visszavonult, és 1615. április 1-én meg-
halt Yinicán, Várasd megyében. Könyvtárát és

birtokainak egy részét a zágrábi jezsuitákra

hagyta, történeti müvének kéziratát pedig Páz-
mány bibornoknak, azon fölhatalmazással, hogy
kiadhatja. Ez már 1622-ben Kölnben ki is

adatta. ^) Azt állították némelyek, hogy Istvánfi

munkájába a jezsuiták közbeszúrtak egyetmást;

^) Nicolai IsÜivanfi Pannoni historiarum de rehus hun-
garicis lihri XXXIV. Nnnc primum in lucem ediii. Colo-
niae Agrippinae, sumjytihus Antmiii hierati. Anno 1622.
Cum gratia et pn'ivilegio S. Caes. M. speciali.

6*



ez a vád azonban, még ha alapos is, nem fontos.

A betoldások és változtatások csak a szerz val-

lási és egyházi nézeteit illethették volna, ezekben

pedig már életében, s igy valószinüleg munkájá-
ban is teljesen egyezett Pázmánynyal. Sokkal
nagyobb érdek volna ránk nézve, ha megtud-
hatnék, mely eredeti kedélyi alapokon nyugodott

késbbi vallási szigorúsága, mily befolyások nö-

velték ezt még gyermekkorában a családi kör-

ben, s mely körülmények és bels inditó okok
hozták késbb oly szoros viszonyba az esztergami

érseki székhez: és végre mely egyezés a jellem-

ben és lelki hangulatban, mely nyilvános viszo-

nyok és egyéni ösztönök vetették meg alapját

Pázmánynyal való barátságának, mely a két fér-

fiút legszorosabban kapcsolta össze. Minderrl
azonban sehol sem találtam fölvilágosítást.

A történeti m, melyet Istváufi az utókornak

hagyott, szellemének maradandó emléke, és a

magyar történeti irodalom klasszikus mveinek
egyike marad mindig. Eleje visszavezeti az olva-

sót Hunyadi Mátyás haláláig. Kitn átnézetben

jellemzi Ulászló korát és államférfiúi éleslátás-

sal bonyolitja le róla a fonalakat, melyek II. La-
jos uralkodásán keresztül saját korának esemé-
nyeihez vezetnek. Ezen összefüggést látható

pontossággal tartja meg mindazon események
leirásában, melyeket legnagyobbrészt saját ta-

pasztalásából ismert, és melyeknek egy félszáza-

don át maga is tényezje volt. Följegyzései szi-
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lárd lánczolatban a zsitvatoroki békéig és Bocskay
István erdélyi fejedelemnek kevéssel utána be-

következett haláláig terjednek; érinti még Eákó-
czy Zsigmond rövid mködését is. Ezzel végz-
dik müvének harmincznegyedik könyve, a kidol-

gozottak utolsója; de mint folytonosan munkás
és figyelmes szemlélje az eseményeknek, a ké-

sbbi dolgokat még négy könyvben szándékozott

pótolni. Mivel azonban a szélhdés következté-

ben beállt bénasága megakadályozta az Írásban,

megelégedett tartalmuk följegyzése vei. E szerint

Thurzó Györgynek nádorrá választásáig (1610)
folytatta volna a magyar történetet. E munkának
kitn oldala, ha szemnk elé állítjuk a száza-

dot, melyben keletkezett, és megfontoljuk szer-

zjének folytonos tevékenységét, mindenekeltt
az anyag használásában és elosztásában nyilvá-

nuló arányosság. A késbbi idk alig vannak
bvebben tárgyalva, mint a korábbiak, ámbár itt

Istvánfi, mint ismerje a legtöbb befolyásos sze-

mélyiségnek, és birtokosa számos okiratnak, gaz-

dag anyaggal rendelkezett, és igy nagy kisértet-

ben volt , hogy számos apróságba tévedjen.

Azonban Istvánfi uralkodott magán és föladatán,

mindig szeme eltt tartotta az arányosságot,

megrövidítette vagy egészen mellzte mindazt, a

mi a m összbenyomásának árthatott volna.

A tartalom bels viláo-ossáo-ának meo;felel a

nyelvbeli eladás. Stilusa tiszta és mindenütt
magán viseli a klasszikus mveltség nyomait.
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Soha sem lép ki Istvánfi a nyugodt tárgyilagos-

ság körébl ; a nyilvános és általános szempontok
uralkodók nála; csak ritkán bocsátkozik a sze-

mélyiségek leirásába, magáról és a maga mkö-
désérl pedig a legkevesebbet szól. Valamint
államférfiúi életében, úgy történeti müvében is

két alapelv szolgált mértékül történeti és poli-

tikai Ítéletének : elször a Habsburgházi fejedel-

mek, mint Magyarország törvényesen választott

királyai iránti hség, azután a római katholikus

egyház feltétlen fönntartása. Ha föltehetjük is

teljes biztossággal, hogy ezen állami alapelvei

tiszta vallási és politikai motivumokból származ-
tak, s hogy sem természetében, sem szándékában
nem volt, hogy a kíméletlen er hajthatatlan

eszközeivel keresztülvigye, az adott körülmények
közt mégis veszedelmesek voltak. Ehhez járult

mindenekeltt a mvészi tárgyalás, mely népének
jól ismert positiv jellemére volt számitva. Nem
bocsátkozva hosszadalmas fontolgatásba és fárad-

ságos bizonyitgatásokba, melyek csak a kétked
bizonytalanságot táplálták volna, sikert sikerhez,

eredményt eredményhez, tényt tényhez soroz,

ítéletei rövidek, velsek, vaskövetkezetességüek,

és ugy tnnek föl, mintha érczbl volnának öntve.

De legveszedelmesebb volt sima két alapelv bels
természete. Az lelkében egygyé olvadtak ösz-

sze, s úgy látszottak, mintha egymást feltételez-

nék, 8 az egyik a másik nélkül képzelhetetlen

volna ; zavarkelt tévedés, melyet a leggonoszab-
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rencsétlenebb balfogásokra és kísérletekre is

vezetett. Ugyané nézetek magára a történetíróra

is kedveztlenül hatottak vissza : Ítéletei az em-
berekrl és tényekrl , ha elveinek valahogy el-

lenszegülnek, többnyire méltánytalanok, gyakran
kemények. Még a harmincznyolczadik könyv
rövid tartalomjegyzékében is ezt mondja : »Tan-
dem Georgius Turzó praestantissimus, nisi Lu-
theranae religioni faveret, in ejus locum a nobi-

litate electus est etc.« A küls tényeket lelki-

ismeretes pontossággal közli , de egyet-mást

elhallgat, a mit tudhatott, és bizonyosan oly jól,

st jobban is tudott, mint mások. A mily szilárd

és hajthatatlan politikai meggyzdése, oly forró

a haza, ennek alkotmánya és függetlensége iránti

szeretete. A figyelem, melyet a nyilvános tárgya-

lások menetére fordit, a szorgalom, melylyel az

országgylések törvényes formáit széttaglalja,

st még az egyházi szertartásokat is apróra le-

írja megnyitásuk- és bezárásukkor, eléggé mu-
tatja, mennyire szivén feküdt, hogy a nép érdek-

ldését törvényes jogai iránt ébren tartsa. Ez
oldaláról, de csakis errl, magyar Liviusnak le-

hetne nevezni, mint Hammer József nevezi. ^)

^) A zsitvatoroki béke alkalmával igy szól róla : »A
magyar teljhatalmuak nevei Magyarország legnemesebb
családjaiból valók, de köztÖk a magyar Liviusé,Istvánfi
Miklósé a klassikus kitnség fényében ragyog«. (Ham-
mer, Jos. Geach. des osmaniscl^u Reiches, 1834. II. 702.)
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Az Ítélet egyoldalú mértéke Istvánfi müvének
megrovandó oldala ; minden egyébben nagyon
jelentékeny és kitn munka. Ez adta meg leg-

elször a tizenhatodik század magyar történeté-

nek az izekre osztott és szépalaku testet és Ma-
gyarország ujabb történetének az alapot. Kézi-

könyvévé lett az államférfiaknak, zsinórmértékévé

az ultramontán-politikus pártnak, és a protestán-

soknak is figyelembe kellett venniök. Ez okból

Istvánfit sokat olvasták és használták, mint több

kiadása tanúsítja, melyekben a szöveghez még
folytatások vannak illesztve. ^) Saját korának
történetére jövben is nélkülözhetetlen segédesz-

köz marad.
Istvánfival egyidejleg máeok is tárgyalták

Magyarország történetének egyes részeit, kik

közül most csak Révai Pétert és Szilágyi Am-
brust emlitem ; ez alkalommal azonban mell-
zöm ket, mert oly irányhoz tartoznak, mely vég-

czéljával teljesen az ujabb idig nyúlik le, és a

melyre késbb vissza fogok térni. Egyelre meg-
elégszem vázolásával a nagy ellentét továbbfej-

ldésének, melyet Istvánfinak személyes mkö-
dése, valamint történeti mve, ha nem is szült,

de legalább nagyon megersített. Ez teljesen ösz-

^) Ezeket Griisse közli. Hogy azonban Istvánfi, mint
Grasse állitja, Székelj és Tinódi müveit vette volna a

magáénak alapjául, a dolog nem ismerésébl származik.

(Grasse, Lehrh. d. alig. Literürrj III. 1. p. 1130-1132.)
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sze van forrva Pázmány Péter bibornok mun-
kásságával. E hires férfiú 1570. okt. 4 dikén
született Nagyváradon protestáns szülkíl, s a

protestáns hitben nevelkedett. Azonban a kolozs-

vári iskolában mint tizenhat éves ifjú áttért a

katholikus vallásra, és már a következ évben a

jezsuita rendbe lépett. Tanulmányait Krakkóban,
Bécsben és Rómában folytatta, s miután igy az

európai vi'ág felsbb köreiben is megfordult,

meo'kezdte els mködését Gráczban, hol elször
a bölcseleti, késbb a theologiai tudományokat
adta el. Innen 1607-ben visszatért Magyar-
országba, hogy mint rendjének tagja az ottani

protestánsok téritgetésével foglalkozzék , más
szóval : hogy részt vegyen az ellenreformatio

nagy munkájában, melyet akkor minden oldalról

megkezdettek. Hatalmas szónoki tehetségével,

eljárása eszélyességével, lényének szelídségével

és különösen hazafias érzésének hevével sikerült

neki rövid id alatt egész sorát a családoknak,

kü'önösen a fúriaknak, a katholikus egyház ke-

belébe visszavezetni. Akkor nyerte meg, mint

már emiitettük, az agg Istvánfi föltétlen bizal-

mát. A közvélemény már régen kijelölte t az

esztergami érseki székre, midn Mátyás király

1616-ban e méltóságra emelte, melyhez késbb
a bibornoki kalapot is megkapta. Ettl fogva

Pázmány minden szellemi és erkölcsi segédesz-

közével azon nagy czél elérésére munkálkodott,

melyet maga elé tzött. Szelid rábeszélés volt



mindig ffegyvere ; de alkalomszerüleg ersza-
kos eszközöktl sem riadt vissza, ha kényelmesen
rendelkezhetett velk. Mindazáltal csak félig

érte el czélját ; mert a mit a protestantismustól

térbeli terjedelemben el tudott ragadni, azt ez

visszanyerte küls összetartásban és bels szilárd-

ságban. Ezt ugyanis a két erdélyi fejedelem,

Bethlen Gábor és Rákóczy György, védelmez-
ték, kik kiváló tulajdonságaik, t. i. amaz az id-
viszonyok geniális fölhasználása, ez pedig ers
kitartása által, megmérkzhettek Pázmány bibor-

nokkal. Még az életében ismételve meg kellett

II. Ferdinándnak a nikolsburgi, gyarmati és po-

zsonyi békekötésben a protestánsok jogait és sza-

badságait ersitenie, st a biboi-nok halála után,

mely 1637-ben következett be, kénytelen volt

III. Ferdinánd azokat a linzi békében újólag és

még terjedelmesebben megersiteni. E szerzdé-
sek, ámbár késbb kétszínén mellzték, majd
erszakosan me2;szep;ték, és mindio; kétértelmén
magyarázták és teljesítették, mégis megrendithe-
tetlen alapjai maradtak az evangélikus egyház
nyilvános állásának Magyarországon. Még a szel-

lemi emeltyk és ösztönök is, melyeket Pázmány
czéljaira használt, javára váltak ellenfeleinek.

Az ascetikus és erkölcsi tárgyak népszer fel-

dolgozására mindig a magyar nyelvvel élt, még
pedig oly terjedelemben, mint azeltt senki sem.

Prózájának tetszets egyszersége és világos-

most is mintaszernek tekinthet.
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E példa természetesen a protestánsokat is arra

ösztönözte, hogy részökrl szintén honi nyelven
fejtegessék az eszméket és nézeteket, hogy a

néppel megértessék magokat. Nevezetesen az

egykorú történet földolgozására gondoltak, mert
ebbl mutathatták ki els sorban törvényes állá-

sukat. E téren legelször Szalárdi Jánossal talál-

kozunk, és ámbár mve nem hatott közvetlenül

korára, mégis itt kell róla megemlékeznem,
mert a magyar protestantismus akkori álláspont-

ját világosan föltünteti, és igy Istváníi nézetei-

vel tökéletes ellentétet képez.

Szalárdi János életérl csak nagyon hézagos
adatok állanak rendelkezésemre. Magyarorszá-
gon született, külföldi, úgy látszik, német egye-

temeken képezte ki magát, mint könyvében maga
Írja, és 1634-ben mint fiatal ember a gyulafejér-

vári állami levéltár révé (conservator) lett. Ezen
állásában maradt évek hosszú során át, de I. Rá-
kóczy György egyszersmind titkárául is hasz-

nálta, és szolgálatai elismeréséül különféle ado-

mányokkal jutalmazta meg. Késbb katonai, az

166G-diki országgylés megbízására pedig f-
adószedi állást viselt, de már ugyanazon év
szén meghalt. ^) E férfiú egy történeti mvet

^) Csak müvem nyomatása közben értesültem a tar-

talmas értekezésekrl, melyeket Szilágyi Sándor Erdély
irodalomtörténetérl a Budapesti Szemle több kötetében
Jiözölt. Ezek segélyével Engelnek hibás megjegyzéseit
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irt e czim alatt: Siralmas nuajijar króniká)iak

hilemz könyvei, melyeket a következ posteritásmik

megintetésekre, és oktatásokra tulajdon nyelvünkön

egybeszedegetett és megirt Szaldrdi János 1662-dik

esztendben. E krónika három szempontból ér-

dekes és jelentékeny. Elször mert a szerz
erdélyi álláspontból indul ki; visszavezet ben-

nünket e kis állam lassankénti fejldésébe, és

teljes világossággal ir jelentségérl mind
Magyarországra, mind némi tekintetben va-

lamennyi európai ügyre nézve. Ezenkívül Sza-
lárdi bizalmas állása a Rákóczy-házhoz kezes-

kedik arról, hogy sok okirat volt keze ügyében,
melyeket fólhasználliatott, és egyszersmind sze-

mélyekrl és dolgokról oly felvilágosításokat ad-

hatott, melyeket más nem igen adhatott volna.

Végre a szerz buzgó és nyakas kálvinista volt;

hazájának ügyeit tehát a legszigorúbb protestan-

tismus világánál szemléli és itéli meg. A protes-

tantismus pedig épen akkor egészen sajátszer
és élesen határolt állást foglalt el Magyarország
politikai életében, s a különös szürkület, mely
ennek következtében az országnak minden köz-

és egyházi ügyét elborítja, Szalárdi könyvén is

kevés, de hiteles adattal pótolhattam. (Szilágyi S. Er-
fUly irodalomtörténete különös tekintettel történeti irodal-

mára : Budapesti Szemle, Pest 1858. IV. 421—422.) Szi-

lágyi közleményei nyomán Heltai életérl is határozot-
tabban Írhattam volna, azonban az a szakasz, sajnála-

tomra, akkor már ki volt nyomtatva.
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elömlik. Hövld taglalása TÜágosabbá fogja ez

állitásunku tenni.

A krónika kilencz könyvre van osztva, melyek
ismét egyes részekre oszlanak. Minden könyvét
egyetemes, minden részét külön tartalomkivonat

elzi meg. Már azon eszmék is figyelemre mél-

tók, melyek az els könyv bevezetését képezik,

a hol »orszáorok, birodalmak io-azo*atásinak for-

mái ; a krónika megírásának oka ; Erdélynek a

koronátóli elszakadásától fogva, a fels saeculum-
beli dolgok röviden illettetvén, iratnak meg Bá-
thori Gábor idejéig«, — mert az egész anyagnak
fényét emelik, és a késbbi tárgyalások sok rész-

letében föltnnek. Ügy tetszett a mindenható
istennek — ez a szerz gondolatmenete, — hogy
a világi uralmakat az emberek közt nem az egy-

formaság elve szerint rendezte el. Valamint a

négy elem, ámbár egyenként ellenségkép állanak

egymással szemben, az ember és a többi teremt-

mény testében mégis összeilleszkednek; úgy a

világi hatalmak is különböz kormányuk daczára

egyetértésben élhetnek egymással, és épen ez ál-

tal mutathatják ki istennek nagy bölcseségét.

Innen vannak a különféle államszervezetek : az

aristokratikus, mely különösen Németalföldön

és Belgiumban található ; a demokratikus, mint

Helvétiában, és végre a monarchikus, mely leg-

tisztább kifejezését a római birodalomban találta

meg. De ezen államszervezetek mindegyikének
van egy veszedelmes tíírsa is. Az els könnyen
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vezet visszavonásra, a második dúló pártvíszá-

lyokra, a harmadik fölkelti az önkényes uralom
vágyát. Minthogy azonban mind a három isten

mvének tekintend, és mind a háromnak köte-

lessége a törvényt tisztelni és a hazát megvédeni,
az emberi belátásra van bízva, ügyes elegyités

által az egyes alkatrészek élét eltompítani, s a

monarchikus, valamint demokratikus rend túlsú-

lyát az aristokratikus elem hozzátétele által ki-

sebbíteni, így adott erre példát maga a fönséges

teremt a természet életében. Egy sképtl éle-

tet és mozgást kapnak a bolygók; határozott

törvény szerint van rendezve a darvak vándor-
élete, a méhek birodalma. Azonban sehol sem
nyilatkoztatta ki akaratát az isten világosabban,

mint választott népe sorsának intézésében. Mózest
adta neki vezérül, ki isteni sugallat szerint föl-

osztotta a népet és a hetven legöregebbet bevá-
lasztotta tanácsába. A királyoknak a tiszta hit

fönntartását tette köteleségökké, s csak akkor
kezddött az ország romlása, midn Rehabeam
király nem hallgatott az öregek bölcs tanácsára.

E pontnál kezddik Erdély sorsolnak hasonlósága

Juda és Israel országokéhoz. Valamint Juda a

babyloni uralom alá került, úgy jutott Erdély
is, — valószínleg szintén bálványimádásáért —
a török szultánok uralma alá. Mig azonban a

monarchico-aristokratikus rendszer meg nem
dlt, és a tizezer arany évi adót rendesen meg-
fizették a portának, az ország mégis boldog volt.
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Mindenki nyugodtan élt fügefája alatt; a városok

kiemelkedtek romjaikból, mert az isten félelme

honolt bennük. A nagyok családjai reményteljes

ágakat hajtottak ; a nemesség, hadi nép, polgár-

ság, az alsóbb néposztályok, valamint a közép-

osztály láthatólag virágoztak ; a halmok, völ-

gyek és mezk sok gabonát, bort termettek, és

mindenféle baromcsordákat tápláltak ; nem volt

hiány aranyban és ezüstben, rézben és vasban,

sóban, tejben és mézben. Erdély nevét az egész

keresztyénség tisztelte, s ha nem következik be

erszakos bukása, alig lehetne vele más országot

összehasonlitani. De minden emberi dolog állha-

tatlan és mulandó, és valamint Jojachim és Ze-

dekiás királyok alatt Juda bels helyzetében,

úgy Erdély belviszonyaiban is rögtön általános

zavar állott be. Az ország nagyjai ellenségesen

állottak egymással szemben, és az esztelen tömeg
»törökösséget, áruló nevet, teli torokkal rákog-

ván« épen azon derék emberekre tolta a hibát,

kik minden idben azon voltak, hogy a haza ká-

rát elháritsák, és nevezetesen a végvárakat, még
életök föláldozásával is védelmezzék a törökök

ellen. Hogy tehát a jövend idk és a küls né-

pek Erdély bukásába mint int tükörbe tekint-

hessenek bele, Szalárdi János elhatározta, hogy
ezen eseményeket leirja, nem tekintve sem az

egyik, sem a másik pártra, sem a személyekre,

hanem csak az igazságra. — Eddig Szalárdi. Logi-

kája épen nem megdönthetetlen; de be hagy pil-



9f>

Lmtauunk a magyar protestánsok akkori hangu-

latába. Az egyházi visszahatás már annyira vitte,

hogy a portához való adózó viszonyban jótéte-

ményt, megbontásában vétket láttak. E nézet,

melyet a körülmények idéztek el, mindenesetre

múlékony volt ; de minthogy Szalárdi épen köz-

vetlenül a Rákóczy-ház bukása és I. Apafi ]\íi-

hály trónralépte után irta, tehát oly forduló pon-

ton, mely új viharos eseményeket sejtetett, mvét
mint Tököli késbbi vállalatainak és valamennyi
változásnak, melyek a hosszú török háborúkon és

belzavarokon át a szatmári békéig vonulnak, el-
leges értelmezését tekinthetjük.

Erdélyi történetének fonalát a szerz azon

általános eseményeknél veszi föl, melyek a mo-
hácsi ütközetet közvetlenül meo-elzték és követ-

ték. Rövid, de ügyesen rendezett átnézetben a

Báthori család föllépéséig viszi a történetet, a

miben Istvánfinak épen e részben mintaszer el-
adását vehette alapul. Báthori Istvánban Erdély

ujabb és jobb korának teremtjét látja, és annál

határozottabban kárhoztatja unoka - öcscsének,

Zsigmondnak viseletét, ki protestáns és jezsuita

befolyások közt ingadozva, a portához való vi-

szonyt meg kezdte ingatni. A bénitó zavarból és

súlyos lealázásból a tetters Bocskay István

mentette meo- az orszáo-ot; kieszközölte a bécsi

békét, mely a protestánsok jogait megszilárditá

és a zsitvatoroki béke által, melyet nagyban
elmozditott, uj népjogi alapot szerzett nekik.
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Rákóczy Zsigmond és Báthori Gábor uralkodá-

sának rövid érintése után Szalárdi hosszasabban
idz Bethlen Gábornál, nem annyira, hogy ural-

kodásának küls tényeit sorolja cl, mint inkább,

hogy a nagyszer intézkedéseket ismertesse, me-
lyeket a nagytehetség fejedelem a jólét emelé-
sére és a nép mvelésére az országban életbe lép-

tetett. Bethlen Gábor már 1629-ben, alig 50
éves korában meo-halt, és rövid mozo-alom után

I. Rákóczy György követte a trónon. E fejede-

lemnek és fiainak uralkodása teszi Szalárdi m-
vének ftárgyát, s itt egyszersmind közvetlen és

megbízható egykorú forrássá lesz. Mvének har-

madik könyvében 1636-ig tárgyalja Rákóczy
György uralkodását, a negyedikben a következ
eseményeket, nevezetesen a császár ellen viselt

háborúkat és a fejedelem haláláig történt dolgo-

kat. Mve különösen a társadalmi állapotok raj-

zolásáért tanulságos, és nagyon vonzó a fejede-

lem eo'ész házi életének ismertetése által. Meo--

ismerkedünk e komoly és józan jellem gyakor-
lásaival és mulatsáo-aival, s szio-oru vallásossá-

gával. Gyengéi és különösségei is föltárülnak

elttünk. A takarékos háztartási szellem, mely
szkebb körben rendezleg lép föl, megmagya-
rázza nekünk a közlo-azgatás mozo-ató okait, s

minthogy a szerz más személyiségeket éa poli-

tikai bonyodalmakat is belevon jellemzésébe,

I. Rákóczy (György képe az keze alatt az

egész kor erkölcsrajzává alakul. jVLíjdncm még

Flegler. 7
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szorgalmasabban dolgozta ki Szalárdi II. Rá-
kóczy György korát, és csakhamar be kell lát-

nunk, hogy a fejedelmi ház bels történetének

ismerete nélkül lehetetlen e fejedelemnek sze-

szélyesen változó viszontagságait megfogni , ki

lovagi tetterejét majd nagyszer terveken kisérli

meg, majd tervtelen és kalandos viszályokban

pazarolja el. A lengyel ügyek és a krimi tatá-

rok által elidézett bonyodalmak leirása után a

hatodik könyv II. Rákóczy Györgynek részvéte-

lét az éjszaki háborúban adja el. Ehhez csat-

lakoznak a hetedik könyvben az 1660-dik év

eseményei, a fejedelem utolsó élményei egészen

haláláig és Kemény János els föllépte. A nyol-

czadik könyv az utóbbinak történetét és az 1661.

és 1662. évek más eseményeit tartalmazza. Az
egész munka a kilenczedik könyvben néhány
prédikáczióval végzdik, melyek a kor esemé-

nyeirl szólnak.

Szalárdi közleményei maradandó történeti

becsüek. Olvasásánál azonban meg kell szok-

nunk különös tárgyalási módját; mert az Israel

népével való összehasonlítás az egész könyvön
végighúzódik, és Jojachim s Zedekiás királyok

minduntalan fölbukkannak, hogy a szerz bele-

vonhassa ket elmélkedéseibe. A bibliai törté-

net gyakori használata Szalárdinál szilárd pro-

testáns meggyzdésen alapult. Ment azonban

minden siralmasságtól ; a dolgok fölfogása min-

denütt élénk és egészséges marad, és a tényeket
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érintetlenül hagyja. A történetíró stílusának

nincs meg a megkívántató fejldése, ruganyos-

sága és átlátszósága. A Pázmány adta, de kor-

társai által utói nem ért példától fogva a magyar
próza folytonos átalakulásban volt, mely még
korántsem volt magával tisztában, és folytono-

san a nyelvtani alakokkal küzdött. Mig Heltai-

nál a folytonosan egymás mellé sorolt egyszer
mondatok egyhangúsága untat, addig Szalárdi-

nál épen a körmondatok terjedelmessége az, a

mi mind öt, mind az olvasót zavarba hozza ; kö-

zéptagokkal túltömött mondatainak hosszúsága

a vas-türelmet is kifáraszthatja. De ezért a kí-

nos fáradságért, melyet ily módon szerez nekünk,

majdnem minden lapon más elnyök kárpótol-

nak. Szalárdinak helyes érzéke volt a kor szük-

ségei iránt ; tudta, hogy vannak az emberiség-

nek s a haladó mveltségnek követelményei, me-
lyeket soha sem lehet elutasítani. Mig Istvánfi

folytonosan a birodalom egységét, s a mi szerinte

azzal összefügg, a katholikus egyház sértetlen egy-

ségét és uralmát tartja szem eltt, addig Szalárdi

mindenekeltt az oktatásról, iskoláról, mvel-
désrl és a házi élet erkölcsösségérl beszél,

mint a közjólét els alapjairól. A hol alkalom

nyílik, részvevleg emlékszik meg a pórok el-

nyomott állapotáról
;
jól érzi korának társadalmi

hiányait. A vallási szabadság, melyért küzd, az

lelkében mindenütt polgárivá is lesz egyszers-

mind. A jöv politikai fejldésének lehetségére
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nézve természetesen homályban van, s ebben
csak legtöbb kortársának sorsában osztozik. De
e bizonytalanság nem reménytelenség ; vallási

világnézeténél fogva az elbeszélt eseményekben
isten küldötte próbát lát, melyet türelmesen kell

kiállani, hogy megigazuljanak. Ez elismerésre

méltó tulajdonságai azonban nem védhették meg
Szalárdit az elfeledtetéstl. Haner és Wallaszky
nem ismerik, és csak Engelnél találtam róla egy
kis jegyzést. ^) Csak a legújabb idben adta ki

végre Kemény Zsigmond báró, ^) és pedig, mint
mondja, kéziratok nyomán ; de itt is sajnálnunk

kell, hogy ezekrl nem ad számot. Általában va-

lamennyi magyar történetire kiadása közül, me-
lyeket ismerek, csak a Szálai László kiadta

Yerancsics- és másoknál találtam helyes és beható

eljárást a kéziratok dolgában.

Székely és líeltai óta a magyar történetírás

mélyreható szakadást mutat: ebben teljesen ma-
gán viseli az id nyomát. Protestáns tan és ultra-

montanismus, polgári szabadság és absolut ura-

lom a legélesebben kibélyegezve állanak egymással
szemközt szellemi és politikai téren, mig a Habs-

*) Engel ezt mondja Szalárdi könyvérl : »Egészben
véve igen tanulságos munka, megérdemelné a kiadást.

Eszterházy Nep. János grófnál volt alkalmam belepil-

lantani a kéziratba.* (Id. h. I. 22.)
"^j Szalárdi János sircfinias viaguar krónikája kilenc

köntjvei. Kéziratok után szerkeszté B. Kemény Zsigmond.
Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája 1853.
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burg-ház és a porti a küls uralomért küzdenek.
Azonban már ekkor mutatkoztak csirái egy új

iránynak, mely eleintén csaknem öntudatlanul,

de többszöri visszaesés után új világossággal

nyitott utat fokról fokra egy nyugodt ,és elíté-

let nélküli fölfogásnak, és megújult s megválto-
zott szempontok alatt egy közös és terjedelme-

sebb czél felé vezette a történelmi munkásságot.
E fejldést, mely végre a jelenkor müveiben tel-

jesen eltérbe lép, a következ fejezetben bveb-
ben fogom kifejteni.

II.

Az idszak, mely II. Rákóczy György halá-

lától (1G60) a szatmári békéig (1711) terjed, s

a melyet a hosszú török háborúk, folytonos bel-

rázkódások és az alkotmányért vívott heves har-

czok töltenek be, a magyar történetírás fejldé-

sére is nagy befolyással volt. Pázmány bibornok

példája megmutatta, mily fontos és jelentékeny

a katholíkus egyház érdekeire nézve a honi

nyelv használata, s azért elkezdték a hazai tör-

ténetet is magyar nyelven tárgyalni így 1660-ban
Bécsben egy magyar krónika jelent meg. Szer-

zje Petth Gergely volt, kinek életérl semmit
sem tudok. Maga a jezsuita Spangár András, a

krónika folytatója is csak annyit mond, hogy a

szerz valószínleg 1626 táján halt meg. Kétség-

kívül a hasonnev tekintélyes magyar család
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tagja volt, melynek tagjai mindig a Habsburg-
házhoz való ragaszkodásuk, és a római katholi-

kus egyház iránti buzgóságuk által tntek ki.

A krónika maga igen egyszer szerkezet.

A szerz egyetlenegy lapon nyújt áttekintést

tizenkét nagy világeseményrl Trója pusztulásá-

tól Augustusig. Ezt követi a másik lapon a kü-

lönös Privilégium Alexcmdri Magni, regis Ma-
cedomim , Sclavis et eorimi lingiiae concessmUj

melyet állitólag Konstantinápolyban találtak,

és mindenesetre szerencsétlenül utánzott by-

zanti stilusban irtak. A három szakasz közül,

melyek a magyar történetet tarlalmazzák^ az

els kettnek, t. i. az Árpád-házi és a vegyes há-

zakból eredt királyokról szólóknak ma már
semmi becsök sincs. Rövid kivonatok ezek, több-

nyire Bonfiniból, s mint kivonatok sem igen sike-

rültek, sokszor hibásak az id-meghatározásban,

még ott is, a hol Bonfiniban nincs hiba. Biztosab-

ban mozog szerznk a Habsburg korszakban,

melyben Istvánfi a kalauza; maradandó becse

azonban a tizenhetedik század els negyedében
történt események elbeszélésének van, melyeket

mint szemtanú, vagy legalább mint kortárs Írha-

tott le. Itt az erdélyi fejedelmekrl, nevezetesen

Bethlen Gáborról és koráról néhány oly vonást

és adatot rzött meg, melyeket ma sem lehet

nélkülözni. A szerz katholikus álláspontja fél-

reismerhetetlen ; de egészben véve kiméletesen

van keresztülv ive. Csak egyes helyek állanak
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vele ellenmondásban, melyek idegen kéz befolyá-

sát gyaníttatják. E föltevés annál igazoltabb,

hogy ha Spangár följegyzése Petth haláláról

helyes, a könyvet, mely csak 16G0-ban jelent

meg, másnak kellett sajtó alá adnia. Ezen els
kiadás nincs kezemnél, s igy csak a másodikra,
az 1729-dikire ^) szorítkozhatom. Ebben tehát

azon helyen, hol Bocskayról kezd szólani, egy
NB.-vel megjegyzett bevezetést találunk, mely
a törökök kizésére nagyon alkalmas akkori hely-

zetet iparkodik föltárni, s az alkalom elszalasz-

tását a vezérek elvakult szenvedélyeinek tulaj-

donítja. A szerz megengedi ugyan, hogy Basta
magaviseletével a népet elkeserítette, de a fhi-
bát még's Bocskayra tolja, kit átkozott ember-
nek, és a romlás fiának nevez, s azt óhajtja, vajha

honának ez a megrontója Bastával együtt soha
sem született volna. Ehhez hasonló, és szintén

NB-vel megjegyzett fölkiáltás olvasható Bocskay
halálánál. A két kifakadás közt azonban nyugodt-
sága által föltn, és Bocskaynak szervez tehet-

ségét önkénytelenül föltüntet eladás fekszik. Ily

ellenmondás, mint ez, hogy valaki elször részre-

hajlatlanul irja le a tényeket, azután hatásukat

esztelen kifakadásokkal iparkodjék eltörülni, egy
és ugyanazon ember lelkében nem képzelhet.
Fel lehet tehát tennünk, hogy legalább az

^) Petthö Gergely, Rövid magyar krónika. Cassán
1729.
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1729-diki kiadást valamely túlbuzgó ember, ha-

bár nagyon ügyetlenül, az olvasni vágyó közön-

ség Ínye szerint megváltoztatta.

Ezt majdnem bizonyossá teszi az a mód, me-
lyen Pettht folytatták. Már 1702-ben újra és

folytatva adta ki ugyanis az erdélyi kanczellár,

Káinoki gróf, de e kiadást nem láttam. Ezt az

imént említett 1729-diki kiadás követte, mely
Kassán, a jezsuiták egyik fszékhelyén jelent

meg. Végre a jezsuita Spangár András is irt

hozzá egy folytatást, ^) mely teljesen beavat min-
ket az efféle népszer történetirás gylöletes
majdnem aljas irányába. Petth krónikájához

még három szakaszt adott, melyekben 1627-tl
1732-ig folytatja a történetet. Ezen eladásnak
majdnem minden sorából kilátszik a vakbuzgó
ember. Távol attól, hogy a katholikus egyház
igazságait védelmezné, — mely protestáns, ha

még oly buzgó is, tagadhatná meg e jogot a meg-
gyzdéséhez hü katholikustól ? — önz módon
kizáróan a maga jezsuita -rendjét dicsíti, min-
den világos ok nélkül gyalázásokkal és rágal-

makkal halmozza el a máskép gondolkodókat, s

igy müvére a kicsinyes gylölködés bélyegét

nyomja rá. A törvényileg elismert evangélikus

egyházat csak eretnekségnek, híveit csak eretne-

keknek nevezi. Azért mondja el Pázmányról

^) Spangár András, Jesuvita. A magyar hrónikánal', a

mellyel ehöhen nieyírt Peít/iö Gergely etc. Cassán 1734.
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csak azt, a mit a Jézus-társaság érdekében tett,

azért emészteti meg Bethlen Gábor bnös testét

3z. Antal tüzével, és áldja a megtért Nádasdy
Ferencz emlékét, a ki istenfél túlbuzgalmában
az egész eretnekséget gyökerestül kiirtja vala,

ha rajta áll. Ellenben egy szóval sem említi a

protestánsok védelmére kiadott államrendelete-

ket. Az egyes fejezetek után néha kis költemé-

nyek következnek, melyek által az elrebocsd-
tott tartalomnak ízetlen szavakban akar nyoma-
tékot adni. A krónikához különféle hasznos dol-

gok vannak mellékelve. Legelször is sz. István

király uralkodásának chronologikus áttekintése,

de különösen intései fiához, hogy ebbl — mint
Spangár mondja — megláthassák az eretnekek,

mennyire eltévedtek a szent király szándékaitól.

Ezt a szent István kinevezte püspökök és érse-

kek jegyzéke követi, és végre a magyarországi
és erdélyi eretnekek krónikája, bneik hosszú

lajstromával, egészen az 1732. évig lehozva. Ezt
Spangár azon óhajtásával végzi, hogy adja isten,

hogy ezentúl Magyarországon egy hitvallás, egy
akol és egy pásztor legyen. Végül Magyar
BihliofJiékájáríi utalja az olvasót, melyben sok

más, szép és hasznos dolgot találhat

Valószínleg azon könyvet érti ezalatt Span-
gár, melyet 1 738-ban adott ki. ^) Fárasztó hosszú

*) Spangár András, Jesuvita. Magtjarkronika diszessen

és ríjrifiedeu elö adván etc. de legföképen a Magyarok hihlio-

lekajaicd etc. Kassán 1738.
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czimét egy az. Istvánhoz intézett phantastikus

ajánlás követi, kinek hathatós imádsága segé-

lyével remél majdan az örök boldogság orszá-

gába beköltözhetni. Egy igen sovány fejezetben

néhány magyar könyvrl, és egy másikban, mely
nem kevésbbé hézagos, Pannónia régi földrajzá-

ról szól. Ezután egyebek közt közli a királyok,

nádorok és erdélyi fejedelmek sorozatát. Elmond
egyet-mást a régi magyarok vallásáról, ruháza-

táról és fegyverzetérl, törvényei-, épitményei-

és érmeirl. Ehhez csatlakozik az ókor vázlatos

története a világ teremtésétl szz Mária szüle-

téséig. Kimeríten tárgyalja Spangár az utóbbi-

nak történetét, valamint tiszteletét Magyaror-
szágon, s ezt is csak azért, hogy az eretnekekre

rápiríthasson. E tarka keverék befejezését egy
meglehetsen terjedelmes, a jezsuiták nézetei-

hez szabott magyar krónika képezi, melyben f-
szerepet az egyháztörténeti jegyzetek és klas-

tromok alapításáról szóló tudósítások játszanak.

Ez volt körülbelül tartalma a kézikönyvnek,
melynek Spangár atya nézete szerint be kellett

töltenie egy istenfél magyar ember eszmekörét.

Drastikus és durva humorban nem szenvedtek
hiányt az eíFéle termékek ; de különben mint al-

tató varázsital hatottak, elmozdították a köz-

állapotok megkövülését, és egyformán szedték
rá a népeket s az uralkodókat. Az ember elszo-

morodhatnék a magyar népirodalom akkori sivár

terméketlenségén , ha nem jelentkezett volna
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minden oldalról egy hatalmas ellen-áramlat, 9 ha
épen abban a pillanatban, mikor Spangár atya

a legesztelenebb módon heveskedett, nem indult

volna meg már a magyar történelem a tudomá-
nyos tárgyalás útján. Hogy a fejldést bels ösz-

szefüggésében megérthessük, néhány lépést kell

tennünk visszafelé.

Az egyetemes történet, nevezetesen ennek
nemesebb népszer földolgozása érdekében min-
denesetre igen kevés történt, ámbár a protestáns

irók épen e téren szegülhettek volna ellene a

jezsuiták törekvéseinek. Azonban Heltai óta alig

találni nyomát ily iránynak, és félreismerhetet-

len, hogy a protestáns élet Magyarországon a

tizenhetedik század második felében ki volt ra-

gadva összefüororésébl és belsleo^ meo-törve.

Megjelent ugyan lG9^-ben Debreczenben egy
rövid magyar történet Lisznyai Páltól, de e ki-

csiny és jelentéktelen könyv inkább megersíti,
mint megczáfolja a fönnebbi állitást. Magam nem
láthattam a mvet, mert a pesti Akadémia bir-

tokában lev példányát ^) mint unicumot rzik,
s igy arra voltam szorulva, a mit mások irtak

róla. A szerz debreczeni tanítónak mondja ma-
gát, és kálvinista volt. Történeti mve a 268-ik

^) Lisznyai Kovács Pál. Magyarolc krómJidJa^ mely be-

foglal etc. Deh-etsevhen 1692. Én fleg Hunfal vy Pál ada-
tait használtam ; de 1. Szilágyi Sándor, Erdély irodalom-

története. (Budapesti Szemle 1858. IV. 396. stb.)
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évvel kezddik, és Hunyadi Mátyás koronázá-

sával (1464) végzdik, tehát épen azt a korsza-

kot hagyja érintetlenül, melyben a protestáns

álláspontot érvényre juttathatta volna. A nép
störténetére nézve a szerz különben az elbbi
idk tévedéseinek alapján áll. A hunnokat egye-

nesen magyaroknak tartja, és eTornandesrl, a

o;öröop tÖrténetiróról és Belizár tanácsosáról azt

beszéli, hogy a magyarokat gylölségbl rágal-

mazta; ezenkívül szerinte Attilának, Bendegúz
fiának, és az európai tatárok királyának eldei
nem éjszaki, hanem déli Ázsiából jöttek. A kró-

nikának több mint fele a hunnok és avarok tör-

ténetével foglalkozik. A benne összeállított ada-

tokból azt tudjuk meg, hogy Árpád 744-ben
210,857 tatár fölött uralkodott, és hogy 748-ban
Erdélybe jött, a hol már czigányok és szászok

laktak akkor. A honfoo'jnlás történetét hossza-

dalmasan irja le, de a sz. Istvántól Hunyadi
Jánosig terjed korszakkal harmincz lapon vé-

gez, és végül még Mátyás királyról mond el

egyet- mást. — Lisznyai könyve, mint látjuk,

csak szegényes segédszer volt és Heltai még min-
dig legjobb történeti népkönyve maradt a ma-
gyaroknak.

Ha a magyar történet a nevezett idszakban
szegény volt az egész magyar történetet tárgyaló
mvekben, annál gazdagabb volt olyanokban,
melyek egyes idszakokról vagy országrészekrl
szóltak, és emlékiratokban, melyek a kor esemé-
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nyeit a legkülönbözbb szempontok szerint ad-

ták el. Az els téren Somogyi Ambrusról kell

legelször szólnom. Tekintélyes és tehets csa-

ládból származott, s 1564 táján született. Pro-

testáns hitben nevelkedett, és jó klassikus kép-

zést nyert; késbb Bels-Szolnok megyében
jegyzséget viselt. Midn az állhatatlan Báíhori

Zsigmond utoljára tett kísérletet elvesztett feje-

delemsége visszanyerésére, épen e vidéken dlt
el a harcz. A goroszlói összeütközésben Székely

Mózest, Báthori vezérét, 1601. aug. 3-dikán a

császáriak teljesen megverték, és Somogyi má-
sokkal együtt kénytelen volt Beszterczére mene-
külni. Itt önkénytelenül is nyugalomra kárhoz-

tatva, és vagyona nagyobb részétl megfosztva,

kettzött buzo-alommal látott a történelem tanul-

mányozásához; mert — mint maga mondja, —
minden tudomány ismerete hasznos és kellemes,

de a történelmi tudományt a leghasznosabbnak

és legkellemesebbnek tartják. Korának esemé-

nyeit akarta leirni, különös tekintettel Erdélyre,

és egyszersmind a megelz korszak átnézetével.

így keletkezett müve, mely Hunyadi Mátyás
halálával kezddik és 1604-el végzdik. Az utóbbi

évben fejezte be, s csak késbb toldotta hozzá az

1605. évrl szóló pótlékot. Az id tehát, mely
alatt feladatát megoldotta, nagyon szken volt

kimérve, s ha a segédeszközök hiánya daczára

mégis létre tudta hozni, csak abból magyaráz-

ható meg, hogy mint maga is érinti, már hosz-
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szabb id óta gyjtögette a mvéhez szükségelt

adatokat. Az elbbi korra nézve Somogyi tÖbb

kisebb iraton kivül különösen Zsáraboki János

és Giovio Pál történelmi dolgozatait használta,

ámbár annak az osztrák párthoz való szítását, en-

nek a személy és helynevek zavartságát szemére

veti. A késbbi korszakot saját tapasztalásá-

ból ismerte, és azért mvét az 1588. évtl fogva

használható egykorú forrásnak lehet tekinteni.

Csak ritkán bocsátkozik az ország belállapotai-

nak leírásába ; de a tények elbeszélése áttekint-

het és világos. Minthogy Somogyi könyvét

több tekintélyes erdélyi ember rögtön elkészü-

lése után megkedvelte, úgy látszik már korán

elterjedt kéziratban, és még Istvánfi is használta

müve végén. Az utóbbinak legalább egész feje-

zetei majdnem szóról szóra megegyeznek Somo-
gyi eladásával; és Istvánfinak módosító keze

csak abban mutatkozik, hogy egyes egyházi dol-

gokról szóló helyeket, melyek irányával ellen-

keztek, mellzött, és egyes kisebb toldalékokat

hasonló szellemben hozzáadott. Somogyi a jelen

század kezdetéig kiadatlan maradt, és midn
Eder sajtó alá rendezte, ^) a szerz eredeti kéz-

irata már nem volt föltalálható. A kiadó a szerz
els könyvét biráló megjegyzésekkel kisérte,

*) Amhrosii Simigiani história ver. iingar. et transsilv.

(Eder, Scriptores rerum transsilv. II. 1. és 2. Cibinii 1800

és 1840.)
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melyek gyakran maguk is újabb kritikát kivan-

nak, de az akkori kor történetírásának megitélé-

sére becses anyagot tartalmaznak.

Sokkal nagyobb becs es már szerzjének
állása, mveltsége által is tekintélyesebb az a

munka, melyet Bethlen János hagyott az utó-

korra. E férfiú munkássáo'ának eladása mao-á-

ban foglalná Erdély egykorú történetének nagy
részét ; azért csak a következkre szorítkozom.

Bethlen János Erdély legelbbkel családjai

egyikének sarjadéka volt, és 1613-ban született.

Látta és személyesen ismerte még Bethlen Gá-
bort, ki különösen megkedvelte a nagyremény
ifjút, s ezután I. Eákóczy György alatt elször
lépett közszolgálatba. A lengyel hadjárat foly-

tán, melyet II. Eákóczy György kezdett, egy
ideig Krakkó parancsnoka volt, és onnan csapa-

taival együtt épségben tért vissza hónába, mig a

fejedelem csak kitnen fölszerelt sergének el-

vesztése és Erdély minden államjogi viszonyá-

nak megbomlása után léphetett ismét a hazai

földre. Azonnal megkezddtek a viszályok közte

és Barcsay Ákos közt ; Bethlen János az utóbbi-

nak oldalára állt, mivel Rákóczy állásának tart-

hatatlanságát belátta. Miután ez a gyalui csatá-

ban 1660. május 22-én tönkre ment, Barcsaynak
Kemény Jánosban uj veszedelmes ellenfele tá-

madt. Bethlen mindezen változatos eseményekbe
belebonyolódott. Keménytl erszakkal kény-
szeritva, hogy szolgálatába lépjen, végre, miután
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ez is elvesztette trónját és életé", Apafi Mihály

alatt elnyerte a fontos erdélyi kanczellári hivatalt.

Sokáig szilárdan állt a szenvedélyes fondorko-

dások közepett, melyek a kis erdélyi udvarnál

folytonosan mködtek ; de végre sem kerül-

hette ki irigyei támadásait. Politikai üldözés ke-

seritette meg utolsó éveit életének, melyet hosz-

szas testi szenvedések után 1678-ban fejezett be.

Lényének részrehajlatlanságát, jellemének be-

esületességét és rendkívüli buzgóságát ellen-

felei is elismerték ; humánus szellemét pedig a

legnemesebb közhasznú tettekben mutatta ki.

Emelte és támogatta a marosvásárhelyi és enycdi

iskolákat ; az udvarhelyit maga alapította. Szá-

mos teendje daczára nem fordultel a tudomány-
tól, 8 az éj csendes óráit szentelte neki.-

Ha ily életteher mellett általában nehéz volt

történeti mvet irni, annál jobban fölkelti cso-

dálkozásunkat, ha látjuk, mily rövid id alatt^ s

mily jelesen teljesítette Bethlen e föladatot. Már
166^^-ban bocsátotta közre az Erdélyi történet

)ié(jij köni/vét, ^) mely a Bethlen Gábor halálá-

tól 1663-ig történt dolgokat foglalta magában.
Ebben fleg Apafi fejedelem kívánságának tett

eleget , s egyszersmind azon szándékkal irta,

^) Rernm ívansilvatiiranim Uhri quatuor etc. Authore

Ivanni Betlenis. Anno salutis 1663. Ez az els, szebeni

kiadás , ugy látszik, ritka •, de a mü késbb több ki-

adást ért.
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hogy az erdélyi állam akkori különös helyzeté-

nek elfogulatlan megítéléséhez európai körök-
ben is hozzájáruljon. Maga is érezte, mily ne-

héz a kortársak tetteirl szólni. De nem látja

be — úgymond az ajánlásban, — miért ne irná

le azt a valósághoz híven, a mit mások nem res-

teltek mondani és megtenni ; mert a ki azt

mondja és teszi, a mi neki tetszik, annak azt is

meor kell hallo-atnia és tudnia, a mi neki nemtet-
szik. E könyv legfbb elnye az anyag egyenle-

tes földolgozásában és azon biztosságban van,

melylyel a fejldés fonalát kezében tartja. Az
elbeszélés rendületlen nyugalma antik példá-

nyokra emlékeztet, s ezekkel nem áll ellenmon-

dásban, ha nyilvánságos gonosz tettek elbeszélé-

sénél néha a hideo-séo-ior száll le. Általában Beth-

len rizkedett belemélyedni a tettek titkos in-

dító okaiba ; azon nézetnek látszott hódolni, hogy
az élet viszontac^sáo-ai sokkal kevésbbé füffffnek

az egyesek szándékától, mint az ellenkez érde-

kek összeütközésétl. A jellemeket rövid, de
többnyire nagyon fontos megjegyzésekkel festi.

Ily elnyökkel Bethlen az erdélyi történet tár-

gyalt részére nézve a fforrás marad, ámbár Sza-

lárdit sem lehet mellette nélkülözni. Istvánfinak

tágabb a látköre, de politikai éleslátásban mö-
götte áll Bethlennek.

Munkája végén megígérte a szerz, hogy a

késbbi eseményeket is leírja. Ezt meg is tette

1663-tól 1673 végéig; de följegyzéseit már nem

Flegler. 8
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tehette közzé. Csak egy századdal halála után

adta ki ezeket Horányi Elek ^); de magyarázatai

aiTÓl nem adnak fölvilágosítást, hogy a Rusten-
féld csász. udv. kamarai tanácsosnál föltalált

kézirat Bethlen sajátkez kézirata, vagy csak

másolata volt-e, ámbár tartalom és alak teljesen

a valódiság bélyegét viselik magokon. A könyv
egyes kész szakaszokon kívül, vázlatos, de a tár-

gyak tekintetében szorgalmasan kidolgozott jegy-

zetekbl áll, melyeket a szerz összefügg egész-

szé akart földolgozni. Hogy a mindenfelé elfog-

lalt államférfiú mily sietséggel irta szabad óráiban

e följegyzéseket, bizonyítja a magyar curiá-

lis stílus, mely itt sokkal szabadabban lép el,
mint az elbbi mben. Majd krónikaszer elbe-

szélésekkel találkozunk , melyekben bels kap-

csolat nélkül történik az átmenet egyik tárgyról

a másikra; majd egyes naplószerü följegyzések-

kel, majd végre kimerít jelentésekkel errl vagy
amarról az eseményrl, melyeket Bethlen szóbeli

közlések nyomán írt le. Fontosak a nagy szám-

mal közbeszúrt okiratok, különösen a portával

folytatott díplomatiaí alkudozások, és az egész

nélkülözhetetlen anyagot nyújt a töríénetbu-

várnak.

Szélesebb tervezetü történeti mvet írtBeth-

^) Hisfor. rer. tratisilv. ah a. 16G2. prodncfa et couciti^

»((ta atirtore Joanue Betlemo. Recogn. Alexius Horáuyi.
Tom. 2. ViiMinno 1782- 17S:i
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len Farkas, Jánosnak fiatalabb kortársa, ki ugyan-
azon családnak másik ágához tartozott. Valószi-

nüleg 1G39 táján született , ámbár némelyek
1648-ra teszik születését. ^) Els oktatását az

apai háznál nyerte ; s itt nyerte egyszersmind
nagymveltség atyja mellett, ki több államhi-

vatalt viselt, az els benyomásokat, melyek irányt

adtak neki egész életére. Lelkesült a nyilvános

szereplésért és a történelemért ; mindakét czél

szorosan összefüggött egymással lelkében. Tör-
ténelmi buvárlatait szünet nélkül zte, s azért

szintén sajnálta, hogy már tizenötödik évében
megzavarták tudományos oktatását. Erdély ak-

kori zavarai önkénytelenül belevonták a pártélet

örvényébe, ámbár ebben lehetleg elfogulatlan

álláspontot igyekezett elfoglalni. II. Rákóczy
György ügyét is csakhamar elhagyta, és Bar-
csay Ákos jellemtelen gyengesége rábirta, hogy
határozottan Kemény János pártjára álljon, ki-

nek legalább határozott czél látszott szeme eltt

lebeofni. Midn azonban ez is meo-bukott, Beth-

len visszavonult a közügyektl. E közben Apafi

békülékenységével a kedélyeket lecsillapítani és

*j Az okok, melyeket Szilágyi Sándor az elbbi év
mellett fölhoz, nekem meggyzöknek látszanak. A szü-

letés évének meghatározása azonban fontos, mert azon
kérdés eldöntése, vajon Bethlen valóban szerzöje-e a
róla nevezett miinek, jó részben ettl függ. (Szilágyi

Sándor, Erdélyi Irodalomtörténete^ Budcqjest) Szende 1858.

IV. 407-408.)

8*
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az ország tehetséges férfiaít szolgálatába vonni
iparkodott; igy Bethlen Farkas is ismét részt

vett az államügyekben. Tagja lett a fejedelmi

tanácsnak, 1675 tol fogva Bethlen János beteg-

sége alatt Erdély kancellárságát viselte, s ennek
halála után, lG78-ban véo-leo*esen elfofflalla ezen

méltóságot, s még ugyanazon évben követnek
ment Konstantinápolyba. De e munkássága köz-

ben már 1679. decz. 20-dikán elragadta a nagy-
érdem és méof férfikora viráo-ában lev Bethlent

a halál.

Bethlen Farkas egy latin történeti müvet ha-

gyott maga után, melynek hosszú id óta min-
den szabad óráját szentelte. Eredeti terve szerint

a mohácsi vésztl az koráig történteket kellett

volna felölelnie; de hivatalos teendi miatt már
az 1609-dik évvel kellett végeznie. Noha, mint
az utóbb emiitett munkák, különösen Erdély
történetét tárgyalja, mégis kétféle elnye által

lényegesen különbözik tlök. Elször általános

szempontból tekinti az erdélyi eseményeket, és a

magyar történettel szorosabb kapcsolatba hozza

ket. Azután Bethlen fölismerte az elbbi kró-

nikások ellenmondásait és hézagait. Azért a rá-

származott anyagot helyesen iparkodott kiválo-

gatni , és igy a történetet szilárd tényekre

alapítani. Müve els kezdetét mutatja a kritikai

eljárásnak, a hogy addig még sehol sem zték.
Eladása alapjául Istvánfi mvét választotta,

minthogy legalkalmasabb volt; azonban sok he-
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lyen kijavította és kiegészítette más írók adatai-

val, s általában használta a tizenhatodik század

összes forrásmunkáit Somogyi Ambrusig és Sza-

mosközy Istvánig, Bocskay fejedelem történet-

írójáig. A hol a stílus és fölfogás hozzáíllett az

övéhez, megtartotta a szavakat; nagyobbrészt

azonban csak a lényeget választotta ki, és ezt be-

leillesztette azon formába, melyet az egésznek

adott. Az elbeszélés fonalába mvészi ügyesség-

gel sztt be egy csomó okleveles bizonyságot.

A mily gazdag és sokféle az összehordott anyag,

oly egyszer és világos marad stílusa ; ez szem-

lélhetleg emeli ki a tényeket, s az értelmet és

a kedélyt egyaránt kielégíti. De ha ezen elnyei
nem volnának is, Bethlen Farkas müve már csak

azért is nagy érdek maradna, hogy nagy sza-

kaszokat tartalmaz oly történetírókból, kiktl
különben csak töredékeink vannak, vagy a kik-

nek müvei még kéziratban rejlenek, vagy egé-

szen elvesztek.

Bethlen Farkas élete utolsó évében müve ki

adását szoro-almazta, és röo^tön bekövetkezett

halála után öcscse, Bethlen Elek folytatta a meg-
kezdett vállalatot. Kassáról Keresd várába hozatott

egy nyomdát, és a mü nyomtatását megkezdette.

A munka azonban a kiadó elfoo-laltsáo-a miatt

lassan haladt, és az 1690-dikí Tököli-betörés az

egész dolognak végét szakasztotta. A nyomdá-
nak Segesvárra kellett menekülnie ; a kinyomta-

tott példányok mindenfelé elszóródtak ; Bethlen
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Farkas saját kézirata elveszett. Csak száz évvel

késbb adta ki Hochraeister Márton szebeni

könyvárus a mü tiz els könyvét a Keresden
nyomatott példányok egyike szerint, és késbb
Benk József kiadta a hat hátralev könyvet is,

melyeknek szövegét több, jobbára hiányos kéz-

iratból iparkodott helyreállítani. ^) Az utóbbi a

Bethlen müvének ötödik kötete elé irt elszavá-

ban azon állítást, hogy e történeti mü voltaké-

pen nem Bethlentl származik, hanem két len-

gyeltl, kik nála tartózkodtak, hathatós okokkal

czáfolja. Ez az állitás különben azok után, a mi-

ket Szilágyi Sándor nevezett értekezésében még
ellene fölhozott, teljesen megdöntöttnek tekinthet.

E történeti müveken kivül a magyar iroda-

lomnak ugyanezen korból számos emlékirata is

van. Szerzik, rendesen tevékeny és kiváló fér-

fiak, vagy a magok élete viszonyait veszik ala-

pul, és ebbl kiindulva érnek a közügyekhez,

vagy pedig ezekbl indulnak ki, és saját viszon-

tagságaik elbeszélését ezekbe szövik bele. Az ily-

nem munkák már magokban is rendkívül be-

cses történeti források ; létrejöttük azonban kü-

lönösen épen a magyar történetre nézve hasznos.

E téren is a kis Erdély, különösen protestáns

^) A négy els kötet elttem fekv második kiadásá-

nak czime : Wolfyangl de Bethlen, liistoria de rehus fra)is-

silvanicis tom. l.—IV. Cibinii, 1782—1785 Ehhez járult

:

Tom V. ég VI. recogn. Josephiis Benk. Cibinii 178Í)

^1703.
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része nyújtott aránylag legtöbbet. A legrégibb

ezen emlékiratok közül a Kemény János fejede-

lemé, ki ír. Rákóczy György halála után ép oly

szerencsétlen, mint kétértelm állást foglalt el,

uralkodását kegyetlenséggel kezdte, és a nélkül,

hogy akármelyik pártnak teljes bizalmát birta

volna, 166^. jan. r^3 dikán a nagyszllsi csatá-

ban, nem messze Segesvártól lelte halálát.

1607-ben született, s igy gyermekkora Báthori

Gábor idejébe esett. Már tizenhat éves korában
Bethlen Gábor udvarába jÖtt, I. Rákóczy György
alatt is részt vett a közügyekben, II. Rákóczy
Györgygyei elment a szerencsétlen lengyel had-

járatba, de tatár fogságba került, melybl csak

akkor térhetett vissza, midn Erdélyben nyilvá-

nos pártdulakodások keletkeztek a fejedelem-

ségért. Sajnos, hogy az emlékiratok II. Rákóczy
trónraléptével megsznnek, s igy Kemény életé-

tének legfontosabb szakaszát érintetlenül hagy-
ják. A mily érdekes lett volna saját szájából hal-

lanunk késbbi politikai eljárásának okait, oly

köszönettel tartozunk a meglevért is. Gyermek-
kori benyomások és elbeszélések szerint jellemzi

az akkori befolyásos államférfiakat és fejedelme-

ket, mint: Székely Mózest, Bocskay Istvánt, Rá-
kóczy Zsigmondot^ Homonnai Bálintot és Báthori
Gábort , saját tapasztalása szerint különösen
Bethlen Gábort, kinek kiváló személyisége, ugy
látszik, mély benyomást gyakorolt reá. Legto-
vább idz, mert azon idbe esik férfikori tévé-
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kenysége, I. Rákóczy Györgynél, kirl azonban

nem igen kedvezen nyilatkozik. Mind e leirások

egyszersmind az akkori társadalmi állapotok,

erkölcsök és szokások ismeretére is számos ada-

tot szolgáltatnak, ámbár a dolgok, melyek a

fejedelmet foglalkoztatják^ nem annyira a nép
üde életében, mint inkább az udvar és az elkel
családok körében mozognak. Hletik továbbá a

kornak kormányügyeit és politikai fonalait, me-
lyeket Kemény a kicsinyes cselszövényékig, min-

denütt szellemesen és éles látással, néha pessi-

mistikus hajlamokkal követ. Különben mérsékelt

eladásából alig lehetne lényének késbbi szen-

vedélyességét kiolvasni. Csak néha juttatja

eszünkbe bizonyos diplomatiai hidegség, hogy
titkos gondolatokat el tudott rejteni, és I. Rákó-
czy György jellemzésében érezhet a folytono-

san növekv bels elkeseredés. Ha mindezzel

még nem lehet is okadatolni a férfiú késbbi fel-

lépését, emlékiratai mégis tartalmaznak némi
újjmutatásokat, melyek jellemének megfejtését

megkönnyítik. — Kemény emlékiratai sokáig

nem kerültek a nyilvánosság elé; de úgy látszik,

sokan olvasták, mert a kutatások számos máso-
latáthozták napfényre. Egy ilyenbl adta ki legel-
ször Rumy Károly, de számos hibával. Csak Szá-

lainak sikerült az eredeti kéziratból tenni közzé, ^)

^) Kernen ij János tydéhji fejedelem önéletleirása. Kiadta
Szalay László. Pest 1856.
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és a hézagokat több másolat gondos összehason-

lítása által kitölteni.

Egészen más jelleg, és korának történetére

nézve hasonlíthatatlanul nagyobb jelentség
Bethlen Miklós önéletrajza. O a történetiró

Bethlen János legidsb fia volt, és 1642-ben szü-

letett Kis-Búnban.- Nevelését a fejérvári isko-

lában nyerte. Azon idben, midn hazáját Bar-

csay Ákos és Kemény János, késbb az utóbbi

és Apafi Mihály viszályai háborgatták, a heidel-

bergi egyetemre ment, hol akkor hires férfiak,

mint Spanheim, Kottinger, Puflíendorf Sámuel
és Camerarius Joachim mködtek mint tanárok.

O nevezetesen a két elsnek hittudományi el-
adásait hallgatta. Ezután az utrechti és leydeni

egyetemet látogatta meg, s innen Parisba és Lon-
donba ment. Mint fejedelmi család sarjadékát a

felsbb körökben is elzékenyen fogadták. Csak
1664-ben tért vissza Németalföldön és éjszaki

Németországon keresztül hazájába. Midn még
ugyanazon évben, a vasvári béke után, megláto-

gatta Zrínyi Miklóst Csáktornyán, 1664. nov.

18-dikán tanúja volt a híres férfiú tragikus hu-

lálának. Kevéssel megnslésc után, 1667-ben

közpályára lépett, és egymás után több államhí-

vatalt viselt; de a fejedelemség változékony

sorsa zavarólag hatott állására. 1676-ban, mint

a Béldi-féle összeesküvés állítólagos részesét, el-

fogták, s ámbár már a következ évben kényte-

lenek voltak visszaadni szabadságát, elbbi híva-
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tálát, az iidvarhelyszéki fkapitányságot nem
nyerte vissza. Több évi szünetelés után 1681-ben

ismét hivatalt vállalt; de csak 1690-ben, midn
a fogarasi országgylés Erdély állarakanczel-

lárjává tette, nyert oly mködési kört, hogy az

államügyekre közvetlenül befolyhatott. Épen ak-

kor kezddött az Erdély bels fejldésére fontos

átmeneti korszak, melyben az volt a kérdés, hogy
Erdély visszakapcsolja e magát Magyarország-

hoz, vagy külön fejedelemséget képezzen- e Ausz-
tria védelme alatt, vagy pedig a császár közvet-

len kormánya alatt külön törvényhozáss&al

álljon-e fönn továbbra is. A Magyarországhoz
való visszakapcsolódást kevesen pártolták; a kü-

lön fejedelemség fölállítását meghiúsította az

osztrák párt, s igy csak az utolsó lehetség volt

hátra. Az uralkodó családok kényelmesnek talál-

ták a császár távollétét, mert igy a kormány
gyeplit annál biztosabban tarthatták a magok
kezében. E törekvés természetes kifolyása volt

a dolgok állapotának, mindazonáltal politikai té-

vedés, mert már akkor könny volt belátni, hogy
ha a Kollonics bibornok által vezérelt visszaha-

tás gyzelemre jutott volna Magyarországon,
Bécsben Erdély arany függetlenségével nem
tördtek volna sokat. Bethlen Miklós azonban
errl ép oly kevéssé volt tisztában, mint mások,

és hazafias buzgalommal védelmezte Erdély ön-

állóságát. Meg kell neki adni, hogy mindenütt,

nevezetesen az erdélyi udvari kanczellária föl-
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állításánál a megvesztegethetség befolyását mel-

lzni, és a hatóságok alkotmányszerü mködését
megszilárdítani iparkodott. De épen ez által ron-

totta el a dolgot az absolutismus befolyásos kép-

viselivel, s midn a szilárd alapot mindinkább
enyészni látta maga alól, nézetei phantastikusak

kezdtek lenni. A fels-magyarországi mozgalmak
kitörése után egy különös emlékiratot irt latin

nyelven e ezim alatt: Columha Noae ctim raino

olivae sive amphora aquae etc, melyben min-

den pártot ki akart elégíteni, és mindenikkel el-

rontotta a dolgot. Legkevesebb tetszésre találtak

tervei az osztrák kormány felsbb köreiben.

Rabutin tábornok 1704-ben elfogatta, bnösnek
nyilvánította, de végre, minthogy a császári ud-

varra hivatkozott, Bécsbe küldötte. Csak har-

minczegy havi fogság után nyerte vissza szabad-

ságát, s 1708-ben engedélyt kapott ugyan, hogy
családjával együtt élhessen, de hazájába nem
volt többé szabad visszatérnie. Meghalt Bécs-

ben 1716. okt. 17-dikén.

E mvelt és tapasztalt államférfi emlékirato-

kat hagyott maga után, melyekben élményeit az

erdélyi eseményekkel együtt részletesen leírta

gyermekkorától kezdve 1704-ig, második fog-

sága idejéig. Nagyobbrészt Bécsben, fogsága

alatt irta; késbb kiegészítette és javította. A té-

nyek elbeszélését félig bölcselked, félig theolo-

giai értekezés elzi meg, mely huszonegy sza-

kaszt tölt be, A szerz itt az ember erkölcsi föl-
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adatairól, az egyesnek viszonyáról a társadalom-
hoz, a jó hir becsérl, a tiszta és bnös hajla-

mokról, a halhatatlanságáról s hasonló kérdések-

rl fejtegeti nézeteit. ÁUitásait a szentírás mon-
dásaival bizonyltja, miben rendkívüli jártasságot

tanusit; még a református egyház dogmatikus
tanaiba is átcsap. Ezen elmélkedések az emberi
sziv finom lélektani ismeretérl tesznek tanúsá-

got, de az eszmemenetben gyakori ismétlések

vannak. Nem lehet tagadni azt sem, hogy Bethlen
Miklós kissé öntetszleg bbeszéd, úgy hogy a

kicsinyességig megy, mikor pl. saját küls meg-
jelenésének elnyeit festi le elttünk, st még
szakálla történetét sem hallgatja el. Mindezen
gyengéi mellett is igen becses munka marad ön-

életrajza, és épen hiányain keresztül jutunk leg-

fbb elnyeihez. Bethlen Miklós egyenes és be-

csületes jellem volt, s igazságszeretete bels és

gyakorlati ájtatosságán alapult. Minthogy téve-

déseit nem iparkodik palástolni, st egy helyen

ifjúsága hibáit is elmondja, egy más helyen pedig
nem hallgatja el izgatott állapotának rósz követ-

kezményeit, abban is hitelt érdemel, a mit má-
sokról mond. Az élet minden viszonyába való

behatolása, meggyzdéséhez való ragaszkodása

és emberszeret jóakarata, mely mindenütt nyil-

vánul, képezik a legélesebb ellentétet a hideg,

gyanakodó Keményhez, ki a kivüle lév dolgo-

kat csak eszközöknek tekinti a maga czéljaira.

A mily igaz, a mit a nyers Cserei Bethlen Mik-
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lósra vonatkozólag mond, hog-y: ha a bölcs meg-
botlik, sokkal nagyobbat esik, mint közönséges

golyhó, mégis minden ellenmondása daczára min-

dig tisztelni tanuljuk benne a nemes embert.

Midn Bethlen Miklós irni kezdett, becsvágyát

már bizonyos józan fölfogás váltotta föl ; de moz-

gékony szellemében annál élénkebben tükrözd-

tek vissza Erdély zilált viszonyai. A furak házi

életét, valamint a nagy események hatásait, az

uralkodó személyek alatti üzelmeket, valamint a

jezsuiták ravasz ármányait— mindezen egy id-
ben összeható elemeket érdekes tények soroza-

tán át állitja Ítéletünk elé. A stilus hajlékony-

ságra törekvést mutat, és egyes szakaszok, mint

Zrinyi halála, Bethlen e's elfogatása Fejér-

várott, Apafi közeli haláláról látott álma és ma-
gyarázata, és egyebek csaknem novellaszer epi-

zódokként emelkednek ki az egészbl. Bethlen

Miklós emlékiratai is sokáig el voltak zárva a

nyilvánosság ell, és csak kéziratban keringtek.

Ehhez járulhattak a neve alatt megjelent franczia

emlékiratok is ; azonban ki van mutatva, hogy
szóbeli közlések nyomán készültek ugyan, me-
lyeket a magyar államférfi a franczia abbé Révé-

rendnek tett, de csak késbb adta ki az utóbbi-

nak irataiból egy névtelen szerz. ^) Az els kri-

tikai kiadást Szalay rendezte, de nem a szerz

^) Les mémoires du comte Bethlen NicJos. Amsterdam,
chez Jean Swart siir le Kneuterdyk 1736.
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eredeti kézirata után, mert az nem volt föltalál-

ható, hanem másolatok nyomán, melyekrl a ki-

adó az elszóban számot ad. i)

Közvetlenül Bethlen Miklóshoz sorakozik egy
fiatalabb kortársa, nagyajtai Cserei Mihály.
Ez tekintélyes székely családból származott, éa

1668. okt. 21-dikén, Rákoson, Fel-Csikban szü-

letett. Minthogy atyja Apafi Mihály alatt Foga-
rasvár kapitánya volt, az ottani iskolában

nyerte az els oktatást. Tizenegy éves korában,

1 G79-ben további kiképezés végett az udvar-
helyi collegiumba küldték ; de még ugyanezen
évben súlyos csapás érte családját. Atyja, elke-

seredve az akkori állapotok visszásságán, vissza-

vonult az udvartól nagyajtai jószágára, de ezzel

nem kerülhette ki ellenségei üldözéseit. Teleki

Mihály indítására elfogták, egyik börtönbl a má-
sikba hurczolták, jószágai nagyobb részétl meg-
fosztották, a legalacsonyabb munkákra kénysze-

ritették, st még utczatisztogatásra is használták,

a mi, mint fia mondja, az erdélyi nemes szabad

állásában hallatlnn dolog volt. Atyja fogsága
1685-ig tartott, és a fiú az egész id alatt az ud-
varhelyi iskolában maradt. Midn végre kezes-

ség mellett szabadon bocsátották az öreg Csereit,

megtakarított pénze föl volt emésztve, vagyoni

viszonyai szétzilálva. Visszahitta tehát az isko-

*) (h'óf Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szalay
László. ± kötet. Pest 1858—1860.
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Iából fiát, az utóbbinak nagy sajnálatára, ki még
késbbi éveiben is mindig azt hitte, hogy tanul-

mányai félbeszakasztása nélkül használhatóbb

ember vált volna belle. Egy ideig Nagy-Ajtán'tar-

tózkodott, azután atyja 1686-ban Teleki Mihály
udvarába adta, valószinüleg azért, hogy ezzel a

hatalmas ember kegyét újra megnyerje. Két év

múlva, megboszankodván a kemény bánásmódon
és a sovány életen, melyben itt része volt, ismét

az apai tzhelyhez tért vissza Cserei. 1690-ben
besorozták az erdélyi csapatokba, melyek Heiss-

ler tábornok vezetése alatt Tököli betörése ellen

védték az országot, és részt vett a zernyesti csa-

tában. Ebben azonban tökéletesen megverték
Heisslert, és Cserei kénytelen volt az erdélyi

katonákkííl Tökölihez pártolni. De midn ezt

bádeni Lajos újra kiszoritotta az országból, kö-

vette t OLáhországba, és Tergovist tájáig jutott.

Csakhamar fölismerte Tököli vállalatának teljes

reménytelenségét; azért 1691-ben hazaszökött

Erdélybe. Végre 1693-ban Apor grófnál, az ak-

kori erdélyi fbiztosnál mint titkár kapott alkal-

mazást ; késbb a császár szolgálatába lépett, és

különféle hivatalokat viselt. A Rákóczy-mozgal-
mak idejében a kuruczok betörései miatt kény-
telen volt Brassóba menekülni. Itt kezdte irni

1709-ben emlékiratait, melyeket 1712-ig folyta-

tott. A sok kellemetlenség daczára, melyek még
késbbi életében is érték, nyolczvan-nyolcz éves

ao-gkort ért, és csak 1756-ban halt meg.
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Cserei emlékiratai az 1661. évvel kezddnek,
tehát azon idponton, melyben Kemény és ellen-

felei közt kitört a polgárháború. Ettl fogva a

szerz a magyarországi és erdélyi történetet évek
szerint rendezve egyfolytában mondja el 1712-ig.

Mindenütt a saját korát tartja szem eltt, és csak

egyetlen-egyszer, a hol Teleki végzetszer m-
ködését kezdi leirni, pillant vissza Magyarország-
elbbi történetére. Más helyütt az erdélyi ügye-
ket a magyarországiakból magyarázza, és mind-
ezen tárgybeli kitérésekben szakismeretérl és

politikai Ítéletérl tesz tanúságot. így követik

egymást világos és élénk eladásban a Kemény
fejedelem halála után történt dolgok, Zrinyi

Miklós mködése és halála, a jezsuita-rend ve-

zérletté egyházi visszahatás, a protestáns papok
iszonyú bebörtönözése és számzése, az erdélyi

ügyek Teleki Mihály alatt, az Apafi-család bu-

kása és végre a Rákóczy-fölkelés els bonyodal-
mai és késbbi lefolyása. Eltérleg Keménytl
és Bethlen Miklóstól, kik saját közvetlen életta-

pasztalásaikból indulnak ki, a kor eseményei-

nek keretébe vonta bele a maga élményeit.

Könyvét magvas költeménynyel vezeti be, mely-
ben azt adja el, miért nem irt diszes latinság-

gal, hanem magyarul. Nem tördve az emberek
önz Ítéletével, azt igéri, hogy csak igazat fog

mondani, és meg is tartotta szavát. Nemcsak a

szerénység, melylyel a maga tetteirl beszél, ha-

nem még inkább az a mód, a hogy leírásaiban a
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fényt és árnyékot el tudja osztani, kezeskedik

hitelességéért. Apafi Mihály tehetetlensége, az

erdélyi furak kicsinyes üzelmei, a nagy tehet-

ség Teleki Mihály szeszélyes politikája ép oly

világos körvonalakban lépnek elénk, mint a nép

bels egészséges lénye, bádeni Lajos hatalmas

tettei és Veterani nemes viselete. Csak a Rákó-
czy-mozgalmak fölfogásában lesz a szerz hatá-

rozottan igazságtalanná, részint mivel az esemé-

nyek közvetlen forrásától nagyon távol állt, ré-

szint mivel mint akkor a legtöbb erdélyi polgár,

ers színezet particularismusnak hódolt. Stilusa

egyszer és szónoki dísz nélküli, de a közlött

dolgok ügyes összefzése által szemléltet és

élénk. Ha ehhez még hozzáveszszk az éhség és

döo'halál s a néha-néha mutatkozó üstökösök le-

Írását, a sokszor érintett gazdasági állapotokat,

hadikalandokat, a török szokások, falusi csd-
lések, verekedések és egyebek ecsetelését, me-
lyekkel a könyvben találkozunk, h képét nyer-

jük az akkori tarka magyar életnek. Mindezen
egyes dolgokon bizonyos vidám és rendithetetlen

humor vonul át. Cserei világos f, — mily talá-

lók Bonfini- és Istvánfiról mondott ítéletei I
—

szeretetre méltó ember, hü apa és férj, hazájá-

nak és régi kiváltságainak szinte barátja, ámbár
honfitársaínak azt tanácsolja, hogy nyugodjanak
meg türelmesen abban, a mit el nem háríthat-

nak, minthogy a szenvedett bajoknak nagyrészt

maguk volt'.ik okozói. Emlékiratai mindenesetre

Flegler. 9
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a legjobb müvek kijzé tartoznak, melyeket a ma-
gyar irodalom e téren fölmutathat. Úgy látszik,

számos másolatban olvasták ; kiadójuk Kazinczy
azonban Cserei saját kéziratát használta, a nél-

kül, hogy bvebben szólna róla. ^)

A korszak végén áll Károlyi Sándor, a hires

kurucz vezér a Rákóczy- mozgalmakban. A ha-

sonnev, s akkor báró-család tagja volt, melynek
Nagy-Károly táján nagy birtokai voltak, és mely
a szatmári fispánságot örökösen birta. Szülei :

Károlyi László és Sennyei Erzsébet voltak

;

kilencz gyermekük közül Sándor az utolsóeltti

volt, és lG69-ben született. A család vallási

iránya szigorúan katholikus volt, de a fiatal Ká-
rolyi fejldési menetét a kor eseményei sokszor

megzavarták. Minthogy anyja már Idl^-hen meg-
lialt, atyja többi testvéreivel együtt Munkácsra
vitte, a hol Tyukodi jezsuita fölügyelete alatt

állt, mig az ott tartózkodó Báthori Zsófia, II. Rá-
kóczy Györgynek katholikussá lett özvegye sze-

retetteljesen viselte gondját neki és testvéreinek.

Károlyi Sándor lG7G-ig maradt Munkácson.
A következ évben az ungvári iskolába küldték,

de innen már lG78-ban elzte a dögvész, és ek-

kor visszatért Szatmárba. Miután itt több évig

házi oktatást nyert, 1681-ban a jezsuiták kassai

iskolájába ment; azonban alig egy év lefolyása

^) Nüíjijujtai Cserei MiJiáh/ históriújn. A szerz eredeti

kéziratából Kazinczy Gábor áUal. Pest 1852.



131

után Tököli Imre betörése ennek is, ott tartóz-

kodásának is véget vetett. Most Károlyi Sándor
Palocsára vándorolt, Sáros megyébe, a hol isko-

lai tanulmányait — nem minden megszakitás

nélkül — az 1686. év végéig folytatta. Minthogy
ezen idtáj t bátyja csatában elesett, és ma-
radt az egyetlen fiu, aggódó atyja visszahítta

magához, st az alig tizennyolcz éves ifjút meg
akarta házasítani. Ez vonakodott; de midn
végre Barkóczy Krisztinát választotta arájának,

atyja elbb idsebb leányaival akart tanácskozni,

kik közül néhány már apáczává lett. A fiu azon-

ban ezt határozottan visszautasítá, mert az asz-

szonyok és papok szerzetté házasság nem volt

Ínyére. Ily elzmények után 1687-ben megtörtént

az egybekelés. Atyja azonban már 1689 elején

meghalt, s igy Károlyi Sándorra szállt a fispán-

ság. Ezen állásában volt, midn 1703-ban a

Rákóczy-mozgalmak megindultak. Eleinte a kor-

mány pártjára állt, rendszabályokat hozott a köz-

biztonság fönntartására, és a dolhai összeütközés-

ben szétugrasztotta a betört csapatokat. Azonban
e múló gyzelem után nem ringatta magát csa-

lódásban, s csakhamar belátta, hogy a nép jogai-

nak és szabadságainak visszaállítása nélkül a

nyugalmat nem lehet fönntartani. E meggyz-
désében Bécsbe sietett, hogy engedményeket
eszközöljön ki ; itt azonban gúnyos elbizottsággal

utasították vissza. Mélyen elszomorodva tért

vissza hazájába, nyíltan a mozgalom pártjára állt.
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és letette a hségi esküt Rákóczy fejedelem ke-

zébe. A születésére és állására nézve egyaránt
kiváló ember példáját csakhamar követte a ne-

messég nagyobb része ; a harcz most már a nép
ügye volt, és Károlyi Sándor hatalmas támasza
a vállalatnak. A veleszületett arisztokratikus

fegyelmet a seregnél is behozta, és a lelkiismere-

tes pontosságot, melyly el a fejedelem paran-

csait teljesítette, a maga alattvalóitól is megkö-
vetelte. Ezekre különben is erkölcsi befolyást

gyakorolt hidegvérüsége a veszélyben, uj segéd-

eszközök találékony beszerzése, lényének egyen-

letes vidámsága, józansága és mértékletessége.

Mint fölülmúlhatatlan mester a csatározásban,

lovas csapatai élén gyakran hihetetlen gyorsa-

sággal tett meg nagy útukat; megszálloita s éle-

lemmel látta el a várakat, és tartotta fönn a

szétszórt fölkelk közti összeköttetést. A császári

csapatok, ámbár a nagyobb csatákban mindig
gyztek, mégis csak azon terület urai maradtak,
melyet közvetlenül megszállottak, folytonosan

körülvéve a fölkelktl. Ily módon teljes hét esz-

tendeig egyensúlyban voltak az osztrák sereg jól

iskolázott csapataival. E közben a méltányosan
gondolkodó I. József töi vényes úton szerette

volna a hosszú viszályt kiegyenlíteni, s hogy erre

a fölkelket is hajlandókká tegye, az általánosan

gylölt Heister tábornok helyébe Pálfty János
tábornagyot nevezte ki, azon meghatalmazással,

hogy egyezkedés útján megbékítheti az országot.
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Ily körülmények közt Károlyi Sándor is békü-

lékeny lépések tételére látta magát kötelezve, és

Rákóczy ellenmondása daczára megkezdte a csá-

szári fvezérrel az egyezkedéseket, melyekben
egyszersmind ügyes diplomatának és körültekint

államférfinak bizonyította magát. A szatmári

béke (1711. május 1.), mely az alkotmányt újra

helyreállitotta,PáIffy nagy érdemeit, melyeket ha-

zafias elzékenységével szerzett körüle, leszá-

mítva, egészen Károlyi mve volt. Megkötése

után is azon volt, hogy pontjainak végrehajtását

lelkiismeretesen elmozdítsa. Higgadt eljárásá-

val ép oly érdemeket szerzett magának a császári

ház, mint hazája körül. Ezért már 1712-ben

grófságot, s késbb még több méltóságot nyert.

Folytonosan a közügyek körül buzgólkodva,

1743. szept. 8 dikán, élete hetvenötödik évében

halt meg.
Károlyi Sándor is hagyott maga után föl-

jegyzéseket, de ezeket eredetileg csak fia és utó-

dai számára irta. Keletkezésük igénytelensége

sok tekintetben annál becsesebbé teszi ezeket.

Fesztelen természetességben állítják elénk az

embert és vele együtt korát is. Van neki egye

bek közt egy önéletírása, melyben különösen

ifjúsága élményeit és szatmári fispánságának
t()rténetét adja el az 1698. év tájáig. Noha e

tények teljes meztelenségükben és majdnem min-

den megfontolás nélkül vannak oda állítva, mégis

épen merevségük által sok érdekes fölvilágosi-
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tást nyújtanak. Jellemzik az akkori földúlt társa-

dalmi állapotokat és sejtetik a tompa for-

rongást, melyben a jövend mozgalom eljelei

már mutatkoznak. Sajnos , hogy a kéziratban

1697-tl 1703-ig hézag van, s épen az a rész

hiányzik, melyben a Rákóczy-mozgalomhoz csat-

lakozásának inditó okai volnának eladva. Hogy
e különösen fontos részt késbb szándékosan
semmisítették-e meg, vagy másképen veszett-e

el, arról a kiadók nem adnak fölvilágosítást. Ez-
után Károlyi részletesen irja le az 1703. év má-
sodik felének és az egész 1704. évnek hadi ese-

ményeit, melyekben maga is részt vett. Innen
kezdve 1712-ig szántszándékosan hagyta el az

elbeszélés folytatását, és ezt a következ szavak-

kal indokolja : » Mindezen Rákóczi hadakozási

alatt való dolgok folyása egész históriát foglalna

önnön magában, kire se üdöm, sem alkalmatos-

ságom, se tudományom nem lévén, magamat fá-

rasztanom nem lehetett, hanem fiamra marad
egy nagy fejér leveles ládám, teli levelekkel, me-
lyeknek csak indexe másfél rész papiros; azok-

ból kilencz esztendeig való folyását azon hadako-
zásoknak bven megtalálja és tapasztalja. « Ez a

mellzés, mely részben Károlyi szerénységének

tulajdonítható, érzékeny veszteség ; mert a meg-
hagyott anyag gazdagsága daczára is — az ere-

deti leveleknek, melyekre utal , száma 20—25
ezerre megy — egy, habár csak emlékezetbl
leirt vázlat, sokat használna az okiratok magya-
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rázatára. A z életrajz hátralev része kevés fon-

tosságú. A szerz közöl ugyan jegyzeteket az

akkori török háborúkról és az országgylési tár-

gyalásokról, de a pragmatika sanctión lakonikus

módon síklik át, és az 1723. évvel teljesen be-

végzi följegyzéseit.

Emlékirata inal nem kevésbbé fontosak Károlyi

Sándor naplójegyzetei. Mint pontos ember ugyan-
is minden nap eseményeit röviden föl szokta je-

gyezni naptára üres lapjaira. Természetesen e

naptárak közül is sok elveszett, de teljesen meg-
maradtak az 1703. évi jegyzetek, a mi annál fon-

tosabb, hogy némileg kipótolják az emlékiratok

hézagát. Ezeket követik az 1706. és 1707. éviek,

melyek a hadi eseményekrl, a seregek állásá-

ról, az egyes hadvezérek fölndatai- és vállalatairól

adnak rövid, de pontos tudósítást. Csak az 1736.

év elején kezddnek e jegyzetek újra, és innen

kezdve rendesen folynak 1733-ig; egészen elkü-

lönítve zárja be a sort az 1740. év. Mindezen jegy-

zeteket a történetíró részint hitelesítésére, részint

tökéletesítésére használhatja a tényeknek, és még
a kicsinyes, mellékes dolgok, még a játékok és

mulatságok is, melyekrl megemlékeznek, elénk

állítják az akkori magyar furak életét.

De Károlyinak legtartalmasabb hagyatéka az

emiitett nagy levélgyüjteményen kivül a szatmári

békérl irt m, melyet szintén kéziratai közt

találtak. Ámbár ennek küls eladása Pulay Já-
nostól származik, mégis Knrolyinak határozott
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közremködésével jött létre, s igy tehát az utób-

bit tekinthetjük szellemi szerzjének. Az emlék-
irat lépésrl lépésre kiséri az egyezkedések egész

folyamát, az odatartozó okiratokkal együtt, a

béke megkötéséig. E szerint tiszta pillantást

hagy vetni a szembenálló pártok nézeteire. Vala-

mint a Rákóczy-mozgalmak alatt a katholikuso-

kat és protestánsokat egyesült ervel látjuk küz-

deni politikai jogaik védelmében, úgy a szatmári

békekötés abban különbözik a Habsburg-házzal
kötött régebbi egyezségektl, hogy nem egyes
kiváltságokra törekedik, hanem az egyházi és

politikai jogok épségben tartása mellett az ál-

lami élet fejldését történeti alapjaira igyekszik

visszavinni. Károlyi Sándor maga személyes ki-

fejezje ezen iránynak. O tettl talpig élesen

kibélyegzett aristokratikus jellem volt, s e jelle-

mét még a társadalmi élet kimért formái közt is

megtartotta. Benne azonban egyszersmind állása

fölsbb feladatának tudata is élt : hogy hazafias

tettekkel kell a népnek példát adni, és^ a köz-

ügyekben teljes odaadással részt venni. Elete vé-

géigájtatos buzgalommal híve maradt a katholikus

egyháznak; de sohasem hallatott más vallásfele-

kezetekrl sért nyilatkozatot. E helyesen értett

türelmességével már a modern eszmék hívévé sze-

gdött, melyek a tizennyolczadik század folyamá-

ban Magyarországban is mindinkább terjedtek. ^)

^) Szalay a Károlyi Sándor müvemek kiadására min-
den szükséges anyagot összegyjtött, de közrebocsátá-
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A tizenhetedik század Magyarországban ta-

gadhatarlanul jelentékeny történeti munkásság
ideje volt, és ebben ismétldik a régi tapasztalás,

hogy épen a leghevesebb mozgalmak, a meny-
nyiben határozott meggyzdések és elvek hor-

dozói , késztik az emberi szellemet, hogy az

állami dolgok okai- és hatásairól gondolkodjék,

és történelmi tényeket megrizzen az utókor

számára. Az egymás mellé állított nemzetiségek

versengése is nem cs *kély mértékben járult eh-

hez. Sajnos azonban, hogy ugyanezen események,
melyek a történetírást elbbre vitték, némileg
ártottak is neki. A háború pusztításai közben
Szamosközi tartalmas munkája, Bocskay István

idejérl, kivéve azon részeit, melyeket Bethlen

Farkas megrzött, és néhány töredéket, — tel-

jesen elveszett. Ugyané sors érte, úgy látszik

Gyulafi és mások följegyzéseit. A két Borsos
iratai, melyeket Mikó Imre gróf adott ki, nem
voltak kezemnél, valamint Décsi és Rozsnyay
sem, melyeket most készítenek sajtó alá. ^)

A többi még mindig számos részletbe munkám
czélja és terjedelme miatt nem bocsátkozhatom.
Azon kornak minden terméke, valamint a kor

sukban meggátolta halála. Thaly Kálmán adta tehát
ki, ezen czím alatt: »Gróf Kdroli/i Sándor önéletírása és

naplójegyzetei. Pulay Jánosnak^ a szathmári békességrl irt

munkája. Kiadta Szalay László 2 r. Pest, 1865.

^) Bozsnijay Dávid Történeti maradványait azóta ki-

adta Szilágyi Sándor. Pest 1866 és 71. (Ford.)
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hatása alatt jött létre, kizárólag ezzel is foglal-

kozott, s ezenkívül még helyi- vagy partikularis-

tikus álláspontot foglalt el. Altalános magyar
történetírás akkor nem volt. Azonban megma-
radtak a csirák, melybl lassanként ismét életre

ébredhetett.

E tekintetben Révai Péter elvitázhatatlan

érdemeket szerzett magának. Régi családból

származott, melynek Túrócz vármegyében ter-

jedelmes birtokai voltak, és a tizenhetedik szá-

zad elején Pálffi István mellé koronarnek ne-

vezték ki. Ezen állása arra ösztönözte, hogy
kutatásokat tegyen a magyar korona történelmi

jelentsége iránt. így jött létre kis könyve a

magyar koronáról, melyet, úgy látszik még éle-

tében kiadott. Leirta benne változatos viszon-

tagságait, csodálatos fönnmaradását, az esemé-

nyeket, melyek némileg hozzáfzdnek, és a

birodalom kiterjedését, melyet ezek eredményez-
tek. Már Révai egyes kortársai is babona-félét

láttak egy küls ékszernek majdnem isteni tisz-

teletében ; t azonban ez nem zavarta, és tovább

folytatta munkálkodását. Midn késbb az anyag-

tetemes kibvülése után elbbi mvét élesebb

szemmel vizso-álta, kidolo-ozasát nem találta ki-

elégítnek, és a tények küls vázának bels ala-

pot akart adni. Észrevette, hogy a magyar ki-

rályi korona épen nemcsak a magyar nép fölötti

uralmat jelképezte, hanem lassanként a legkü-

lönbözbb nemzetiségeket egy esité egy állam
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közösségben ; a magyar korona történetébl

ekkép a magyar monarchia története lett. így
irta meg derék müvét: De monarchia et sacra

cororia regni Hungáriáé, mely legjobb num-
kája. Szorgalmasan állította össze a régibb és

ujabb Íróknak tárgyára vonatkozó értesítéseit, és

számos ismeretlen okiratot is használt. Révai
kritikai alapelveinek megítélésénél nem szabad a

mai kor mértékét használnunk; de korával szem-

ben emelkedett álláspontot foglalt el, és megje-

lölte az utat, melyen a magyar történetírást vol-

tuképi föladatához vissza lehet vezetni. Az ö

érdeme volt, hogy a ketts idegen uralom ide-

jében és a dúló pártviszályok közepette újra föl-

elevenítette a birodalom egységének, mint poli-

tikai zsinórmértéknek, eszméjét, és könyve az

által is különös jelentséget nyer, hogy a szerz,

ámbár a protestáns egyház híve, elismeri a ma-
gyar korona és a katholikus egyház közti szoros

kapcsolatot. Révai Péter^ ki lG22-ben meghalt,

nem érte meg müve megjelenését ; de ez csakha-

mar magára vonta tekintélyes férfiak figyelmét.

Nádasdi Ferencz gróf kívánatára Jono-elin Gás-

pár, eusserstahli apát 1659-ben kiadta, s azóta

több kiadást ért. ^)

A tudományos útra, melyet Révai Péter

^) Petri de Reva, de monarchia et sacra corona regni

Hungáriáé centuriae septem. (Schwandtner ser. rer. hung.

II. 603.)
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megmutatott, a katholikus egyház képviseli kö-

zül, ámbár ezek lettek volna rá leginkább hi-

vatva, eleinte csak nagyon kevesen léptek, és

csak a tizennyolczadik század elején fordította

figyelmét több tudós jezsuita az egyetemes ma-
gyar történetre. Elükön Timon Sámuel áll. Tur-
nán, egy trencsén-megyei tót helységben, 1675-

ben született. Miután tudományos intézetekben

általános mveltséget szerzett magának, 1693-ban

a jezsuita-rendbe lépett. Minthogy tót anya-

nyelve mellett a magyart is elsajátította, eleinte

elhatározta, hogy mint hitszónok mködik ; elöl-

járói azonban a tanári pályára utasították. E m-
ködését, melyet csak betegeskedése szakitotr meg
néha, haláláig folytatta. Elször a nagyszombati
collegiumban tanított, késbb Kassán, hol 1736.

április 7-dikén meghalt. Minthogy Timon, kinek

a magyar történelemrl is kellett eladásokat
tartania, elégteleneknek tartotta a meglev mun-
kákat, maga egy új munka Írásához látott. Kuta-
tásai eredményét egy »Synop8Í8 chronologica

re^norum Hunp*ariae etc.« czimü munkában tette

közzé, mely 1714-tl fogva tizenegy részletben

jelent meg. További tanulmányai folytán ebbl
»Epitome chronologicá«-ja vált, mely Timon
fmunkája. ^) A nélkül, hogy a nép störténel-

^) Epitome chronologica rerum hungaricarum et transil-

vanicarum. A reverendo _^^rtíre Saniuele Timon e societate

Jesii. Cassoviae 1736. Ez az els kiadás azonban nem
volt kezemnél.
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raével foglalkoznék, melyet egy más munkájá-
ban tárgyalt, a magyar történelem eladását sz.

Istvánnal kezdi, és 1735-ig folytatja. Csak a II.

Rudolf trónra-léptéig, 1576-ig terjed rész az

müve; a többit más valaki irta, kinek nevét ti-

tokszerü homály födi. ^) A mü jelentékeny ha-

ladást mutat abban, hogy szerzje, ki Boníini és

Ranzano müvének elégtelenségét fölismerte, a

magyar történeti források hézagait külföldi Írók-

ból^ jelesen német krónikákból iparkodott kitöl-

teni. Használt e czélra egyetemes történeteket,

byzanti följegyzéseket, st monographiákat és

ismeretlen okleveleket is. Ily módon legelször

figyelmeztetett a gazdag anyagni, melyet föl kel-

lett dolofozni, és a föladat nehézséo^ére. O azon-

ban nem volt ura tárgyának ; st sokszor ez

uralkodott fölötte. Erezte szükségét a kritikai

fölvilágositásnak és új chronologiai meghatáro-

zásoknak, de a szerek, melyeket alkalmaz, sok-

szor roszabbak, mint a hibák, melyeket ki akar

irtani. Timon ezenkivül megmaradt a szellemi

korlátok köz% melyeket a dogma vagy az egyházi

szabályok fölállítottak neki, és ha nem is ragad-

tatta el magát oly durva kifakadásokra, mint

Spangár, az irány mégis ugyanaz maradt.

^) E megjelölt helyen ez áll : »Hactenus Sámuel Ti-

mon, consequentia persecutus est vir hic tacendus.«

(S. Timon, Epitome chronoloyica etc. Claudiopoli 17G4

p. 247.)



142

Ugyanezen állásponton áll a lévai születés
Kazy Ferencz, ki épen úgy, mint egykor Timon,
mint tanár és mint hitszónok mködött Nagy-
szombatban. Megirta a nagyszombati egye-

tem történetén kivül Magyarországét 1601-tl
1681-ig. 1) Ez tehát Istvánfi müvének folytatása

akar lenni, azonban mind az itélet élesséo-ében

és következetességében, mind az eladás hüséo-é-

ben végtelen messzeségben marad mögötte.

Az 1662. évig, mint mondja, Timon kézirati ha-

gyatékát használta ; a késbbi kort az egykorú
müvekbl és nyilvános közlésekbl állitotta össze.

Semmi érzéke sem levén a politikai fejldések
iránt, az eseményeket a kathoUkus egyház, és

különösen a maga rendjének szempontjából te-

kinti. E fölfoo'ás szükkörüséo-e nem eo:yszer ne-

vetséges ellenmondásokba bonyolította. Hogy
Bethlen Gábor, református hitéhez való ragasz-

kodása daczára a katholikusok iránt is igazságos

tudott lenni, az épen bámulatra ragadja; egy
helyen magasztal egy török basát, ki esetleg

visszaad a katholikusoknak egy templomot, me-
lyet a protestánsok elfoglaltak, és más helyen

megint gyalázásokkal halmozza el az ozmán bar-

bárokat, ha a papok akaratának útjába állanak.

Ha nem is mellzi, mint ez Timonnál többször

történik, a protestánsokon elkövetett sérelmeket

^) Francíscus Kazif, história reqni Hungnrici. Tyrna-
! 1737.viae 1737,
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jellemz hallgíilással, a mód^ melyen róluk sz 1,

annál sértbb lesz. A homályos szánakozás, me-
lyet mutat, és az édeskés gúny, melylyel a pro-

testánsok súlyos szenvedéseit elbeszéli, nem bé-

kíthetnek ki minket az alattuk rejl bels szivte-

lenséggel. Kazynál nem hiányzik az ügyesség és

elegantia, nem liiányzik az események ügyes
összeillesztí^sének tehetsége, de e vakitó tulaj-

donságok nem elegendk arra, hogy a vezéresz-

mék nyomorultságát és a mélyebb kutatás hi-

ányát elfödjék.

Azon idben más jezsuiták is, és köztük né-

melyek, mint Turóczy László, szakismerettel és

gyakorlati szellemmel irtak a magyar történet-

rl, de mindnyájan ugyanazon irányt követték,

melyet az elbbieknél ismertettem. A jezsuiták

ezen történetirói, egyoldalú, sokszor szenvedé-

lyes törekvéseik daczára mindnyájan nagy hasz-

not tettek a történelemnek Magyaror.-z.ígon. Mig
némelyek minden alap nélkül a leghihetetlenebb

állitásokkal léptek föl, mások a hiteles tényéknél

elrejtett oklevél-kincsekre hivatkoztak, s igy ki-

hítták az Ítéletet és a kritikát, s új kutatásokra

adtak ösztönt. A protestáns irók régi particula-

ristikus álláspontjukat föladták, és lassanként az

általános alapra kezdtek állni, melyrl ket ad-

dio- leszorították. Mindenütt mutatkozott náluk

az az erkölcsi törekvés, hogy a betolakodott fö-

lületességet derék tudományossággal helyette-

sítsÓK. E törekvésükben kívülrl támogatta ket
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a kor általános szelleme és a történelmi tanul-

miányok iránt újra fölébredt buzgalom.
E mélyreható átalakulás legjelentékenyebb

képviselje lett Bél Mátyás, ki nemcsak a legaa

gyobb tudományú ember volt, a kit Magyaror-
szág a tizennyolczadik századból fölmutathat,

hanem egyszersmind egyike kora legkiválób fér-

fiainak. Ocsován, egy zólyommegyei városkában
1684-ben tót és protestáns szüléktl született.

Miután az els oktatást szülvárosában nyerte,

gymnasiális tanulmányait a losonczi iskolában

Bulyovszky Ferencz vezetése alatt fejezte be.

Pompásan elkészülve innen a hallei egyetemre
ment. Itt Michaelis-, Cellarius-, Budeus- és má-
soktól a héber és görög nyelvrl, bölcseletrl,

hittudományról és egyháztörténetrl hallgatott

eladásokat, még pedig oly eredménynyel, hogy
nagy tehetségei és tudományossága már akkor
általános elismerésben részesültek. Az egyetem-
rl Beszterczebányára hivatván segédlelkésznek,

1708-ban visszatért hazájába. E hivatalát azon-

ban csakhamar a zólyomi, körmöczi és selmeczi

iskola igazgatóságával cserélte jfÖl. Ezen intéze-

tekben az oktatás ügye teljes hanyatlásnak in-

dult ; alig értettek már héberül és görögül, s a

latin nyelvet is barbár módon adták el. A szak-

ismeret és erély, melylyel Bél a megkövesült régi

hanyagság ellen föllépett, nem sokára új mozgal-
mat keltett, és kitn tanférfiú hirébe hozta t.
Természetes, hogy szellemi felssége sok szenve-
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délyed ellenfelet is szerzett neki ; a/.onban ren-

dületlenül teljesítette kötelességét, s végül az az

elégtétele volt, hogy Pozsonyba hittak a protes-

táns gymnásium igazgatására. Itt is ugyanaz
a siker koronázta fáradozását. Uj lendületet adott

a tudományos életnek, és híre az ország minden
részébl gyjtött oda ifjakat, kik tanítványai

számát növelték. Pozsonyban sem maradtak el a

támadások ; ö azonban ezek daczára szilárdan

állt hivatalában és egyszersmind mint az evan-

gélikus-lutheránus prédikátorok seniora halt meg
1 749. aug. 29-dikén, élete hatvanhatodik évében.

E ritka férfiúban az erkölcsi és szellemi erk teljes

egyezségben mködtek. Ámbár tót származású
volt, és a tótok mveldése érdekében munkál-
kodott, mégis szintén elismerte a magyarállam-
szervezet történeti jogosultságát és azon nézet-

ben volt, hogy csak ez biztosíthatja az egyes né-

peknek sajátosságaik megmaradását. Világos és

positiv szelleme ment maradt minden ábrándos
törekvéstl. E mellett majdnem óriási tevékeny-

séget fejtett ki. A keleti nyelvekben és mindakét
klassikus nyelvben teljesen jártas volt ; latinul,

magyarul, németül és csehül egyenl könny-
séggel irt és beszélt, s az utóbbi három nyelven

is számos munkát irt , melyek azonban nem
tartoznak értekezésem körébe. Annál bámulato-
sabb, hogy e számos más szakbeli munka mellett

és kimondhatatlan nehézségekkel küzdve més
kedve és ideje volt a legterjedelni'^sebb törté-

Flegler. 10
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nelmi tanulmányok tételére és épen e téren való-

ságos reformátori tevékenység kifejtésére.

Már 1718-ban adta ki Bél Lipcsében érteke-

zését: »De vetere litteratura Hunno-Scythica.«
Az álláspont, melybl kiindult, a hébert vévén
alapul, mint az emberi nem legrégibb nyelvét,

elavult; mindazonáltal 'még most is figyelemre
méltó azon világosan kifejtett nézetért, hogy a

nyelvek jelentékeny elemei a történelmi vizs-

gálatnak, és a gazdag anyagért, mely benne
össze van halmozva. Azt is mutatja már a kis

mü, mily terjedelmet akart Bél történelmi tanul-

mányainak adni. Mindenekeltt a kiadott és ki-

adatlan magyar történetirók gyjteményére gon-
dolt, mely történelmi értékük kritikai megvilá-

gítására és a megbizható szövegek helyreállitá-

sára volna alapítandó. A levéltárakban ismeret-

len okleveleket akart fölkutatni, különösen az

országggyülési iratokat belevonni vizsgálatai kö-

rébe ; átkutatni egyes családok és személyek
levélgyüjteményét, és fölhasználni a pecséteket

és emlékköveket ; st még a népénekek marad-
ványairól sem feledkezett meg. Korához képest

ritka viláo'ossáp'o-al látta Bél a kölcsönhatást,

mely egyrészt valamely ország éghajlata és talaj-

viszonyai, másrészt lakóinak társadalmi fejldése

közt van. E czélból a magyar föld hegyeit, vi-

zeit, ásványi és növényi gazdagságát, állatainak

sajátosságait, különféle népeinek erkölcseit és

szokásait m akarta vizsgáltatni. Egész Magyar-
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országban összeköttetésbe lépett a müveit embe-
rekkel, különösen a szaktudósokkal, még tanít-

ványait is ösztönözte, hogy hazájukban szedjék

össze az elszórt anyagot. Azonban mennél fárad-

hatatlanabbnak mutatta magát Bél, annál számo-
sabb nehézség állta útját. A levéltárakat nem
akarták eltte megnyitni ; mert az akkori kor-

mánykörök rövidlátása attól tartott, hogy ezál-

tal titkok derülnének ki, melyek az államérdekeit

megcsorbítbatnák. A szorgalom, melylyel az

ország minden részében kutatásokat rendezett,

áruló hirébe hozta t, s a vádak egész a nádor
füléio; hatottak el. A mao-a ig^azolására meo-irta

Bél a »Prodromu3«-t, melyben munkálkodásá-
nak tárgyait és alapelveit kifejtette. Ezzel meg-
nyerte PálíFi Miklós nádornak és VI. Károly
császárnak kegyét, s az utóbbitól évi segélypénzt

kapott tudományos kutatásaira. S igy meg volt

az az elégtétele, hogy ellenségei esztelen ármány-
kodásukkal még elmozdították az czéljait.

Nemsokára hozzálátott Adpayatus ad hisfo-

t'knn Hungáriáé czímü gyjteményének kiadá-

sához, melyben egész sorát közölte a magyar
történetirókaak. A müvet mesteri bevezetés

elzi meg, melyben történelmi alapelveit fejte-

geti. »Adj nekem — mondja többi közt — a

magyar történet két századából csak kétszáz ok-

levelet, a királyok szerint rendezve, és én annyi
nyereséget szolgáltatok neked a bels történet

kibvítésére, a mennyit Bonfininak egy egész

10*
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tizede sem képes nyújtani. És én valóban mindig
meg voltam arról gyzdve, hogy a mi a szent-

irás a theologosuknak, az irott törvény a jogtu-

dósoknak, a józan ész a bölcselknek — az az

oklevél a történetíróknak. Vajha valahára meg-
nyílnának elttünk a fukar levéltárak I« A mun-
kák közül, melyeket a gyjtemény tartalmaz,

egyebek közt Oláh Miklós Hwigáriá'^SLy Sig-

ler Mihály Chronologia rerum hungarícarum-a,

Laszky Jeromos követségi jelentése stb. emelen-

dk ki. Az egyenetlen alkatrészek esetleges ösz-

szeállitása, mit a segédeszközök elégtelensége

okozott, magát a kiadót sem igen elégíthette ki.

Mieltt tehát még a kiadás be lett volna fejezve,

Bél egy tökéletes, történelmileg rendezett gyijj-

temény tervét készítette el. Minthogy azonban

itt is nehézségekre talált, s ezenkívül a jezsuita

Schwandtner is foglalkozott ily gyüjteménynyel,

Bél az utóbbihoz csatlakozott. Mondhatni, hogy
Schwandtner müve csak Bél kritikai adalékai

által lett tudományos becsüvé. Csaknem ugyan-
ezen idtájban jelent meg a nagy történelmi és

statisztikai munka Magyarországról, mely Bél

dicsségét állandóan megalapította. Hat kötetre

volt tervezve és négy nagy részre osztva, melyek
Magyarország Dunán inneni és túli, s Tiszán in-

neni és túli részeit ismertették volna. Minden
megye leírása általános és különös, amaz ismét

természeti és történelmi részre oszlik. E szerint

mindenekeltt azon adatok vannak elsorolva,
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melyek a magassági viszonyokra és a vizek el-

oszlására, éghajlatra és talajminségre s a külön-

féle terményekre vonatkoznak. Ehhez járul az

emberi élet leirása, a mennyire ily viszonyok

közt kifejldhetett. Bél végre visszamegy a leg-

régibb néptörzsek történetére, és folytonos vál-

tozásaikat azon idpontig követi, mig a tótok,

magyarok és németek állandóan megtelepedtek.

Szól e nemzetiségek tehetségeirl, kifejldésérl

és történelmi hivatásáról. A különös részben a

statisztikai viszonyokhoz fordul és nevezetesen a

megye különböz városait ismerteti. E mellett

pontosabb egyénitésben ismétldnek az általános

leirás összes alkatrészei. Mindenütt megrostálja

a meglev anyagot, megvizsgálja a történelmi

hagyományokat, elveti a mesés adatokat, vagy
a kétséges dolgokat alaposabb bizonyitékokkal

igazolja, A m els kötete csak Pozsony megyét
tartalmazza, a második ennek befejezését, Thu-
rócz, Zólyom és Liptó megyékkel együtt, a har-

madik a nagy Pest-Pilis-Solt vármegyét, végre a

negyedik Nógrád, Bars, Xyitra és Hont megyé-
ket. 1) A munka többi részeinek kinyomatásá-

ban Bélt megakadályozta halála. A teljesen ki-

dolgozott kézirat, halála után Batthyány József

grófnak, a kalocsai érseknek és késbbi primás-

^) Notitia Hungáriáé novae histon'co-geogrcqjhica, divisa

in partes quatuor etc. eJaboravit Matthias Bél, tom. IV.

Viennae Austriae 1735— 1742.



150

nak kezébe került ugyan, s ez magára vállalta a

további kiadást, de csak Mosony vármegye je-

lent meg, mint az ötödik kötet eleje. A kézirat

további sorsát különös homály födi. Horányi még
mindig remélte a mü befejezését ; késbbi tudó-

sítások azt jelentik, hogy a kézirat Pozsonyból
Esztergámba szállíttatván, elázott és teljesen ol-

vashatatlanná lett. Ez mindenesetre súlyos vesz-

teség. Bél mve mindig dísze marad a magyar
irodalomnak. Tervezete és kidolgozása minta-

szer, s a benne foglalt anyag még most is na-

gyon tanulságossá teszi. Az új ut meg volt

törve, és a történetirásnak az a módja, mely
Bonfinitól Turóczy Lászlóig uralkodott, örökre

félre volt téve. A ki ettl foo-va tenni akart e

tér(:n valamit, annak rejtett forrásokból és isme-

retlen kincsekbl kellett merítenie.

f] nehéz feladatot mao'ára vállalta és meg; is

oldotta Pray Cxyörgy. O 1723. jan. ll-dikén

Ersekujvártt született, de családja különben po-

zsonyi illetség volt. Az ottani katholikus

gymnasiumban nyerte els tudománvos oktat

á

sát és elhatározta, hogy a jezsuita rendbe lép.

Miután Bécsben 1740— 1742-ig kiállotta a pró-

baidt, több éven át Magyarország különféle vá-

rosaiban tartózkodott mint tanár. Nevezetesen

nagyszombati tartózkodása egész életére kiható

volt, mert ott 1749-ben megismerkedett Schmitth

Miklós jezsuitával, ki történelmi mveltségérl
nevezetes volt, és késbb több jeles mvel lépett
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a nyilvánosság elé. Pray szintén megvallotta,

hogy ezen férfiúnak köszönhette els alapos be-

vezetését a történelmi tanulmányoka. Miután
1754-ben álclozópappá szentelték, meghívást ka-

pott a bécsi Theresianumba, és ez teljesen elha-

tározólaof hatott késbbi munkássáo^ára. Köze-
lebbi összeköttetésbe lépett az intézet könyvtár-

nokával, Fröhlich Erasmussal, a jeles érmészszel

és stíriai történetbuvárral. Ez nemcsak törté-

nelmi munkálkodásának folytatására ösztönözte

Prayt, hanem támogatta is terjedelmes ismere-

teivel és kritikai szelleme finom Ítéletével. Pray
egyszersmind több tekintélyes férfival is megis-

merkedett, kik küls állására a legjótékonyab-

ban hatottak, és tudományos czéljaiban elsegí-

tették. Késbb mint a nagyszombati egyetem
tanárának nemcsak elegend idt hagytak tanuls

mányaira, hanem a királyi kamara levéltárába i

szabad bemenetet engedtek neki. A jezsuitarend

eltörlése 1773-ban rá nézve nagy csapás volt,

mert jövedelme csekély összegre olvadt le ; de

szorult helyzetén pártfogóinak kegye csakhamar
segített. iSIídn a nagyszombati egyetem 1777-

ben Budára vándorolt, is követte mint könyv-
tárnok, s midn az intézet 1784-ben Pestre köl-

tözött át, oda is hasonló minségben követte.

Hogy azonban végre teljesen gondtalan állapotba

legyen helyezve, melyben minden idejét a tudo-

mánynak szentelhesse, II. Lipót császár 1790-

ben nagyváradi kanonokká nevezte ki, azon ked-
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tötte élete hátralev részét, folytonos tudományos
foglalkozás közt, és teljes birtokában szellemi és

testi erejének egészen haláláig, mely ISOl.szept.

23-dikán, élete hetvenkilenczedik évében érte

utol. Pray György sem államférfiúi munkásságot
nem fejtett ki, mely a napi események szenve-

délyes zavarába vezette volna, sem ers küzdel-

meket nem kellett neki kiállania, mint Bélnek.

Ellenkezleg nyugodt, félig szemléld életet élt,

teljesen a múlt vizsgálatába merülve. A sors

ritka kedvezése közvetlen közelébe állította a

történelmi forrásoknak, és fáradhatatlan mun-
kásságát s veleszületett éles elméjét arra fordí-

tó ita, hogy a gazdag oklevélkincsbl, mely ren-

delkezésére állott, a magyar történelem egész

anyagát átalakítsa.

Pray György irói munkáival meglehets ké-

sn lépett a nyilvánosság elé — mert egy kis la-

tin költeménye a sólyomvadászatról, alig jöhet

tekintetbe, — és már betöltötte harmincznyol-

czadik évét, midn els Annalesti megjelentek.
i)

Ezek azonban már teljes készültségében mutat-

ják t. Bél Mátyás elveinek elismer tekintetbe

vételével De Guignes terjedelmes kutatásait, és

Dezericzky és mások speciális mveit a ma-

^) Annales veteres Hunnorum , Avaroriini et Hunga-
rornm ah anno anfe natum Christnm CCX. ad annum
Chi'lsti CMXCVII. deducti. Opera et sHidio Georgii Pray.

Viudobonae , 17G1.
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gyár töriéuetröl vette alapul, és a régi Írókból

rendezett egészbe egyesítette a magyar störté-

nelemre vonatkozó adatokat. A hunnok, avarok
és magyarok nála vannak egymástól legelször
teljesen elkülönítve, és az ismertet jelek fölem-

lítve, melyek rokonságukat mutatják, de egy-
szersmind különváltságuk is kiemelve. Ezzel
meg volt vetve a biztos alap, melyen tovább le-

hetett építeni. Némely eredmény, melyre Pray
jutott, ma már nem állhat ugyan meg, különö-

sen a finn népekkel való rokonság ellen fölhozott

ellenvetéseit, noha a tudományok akkori állásá-

val kimenthetk, az ujabb nyelvbúvárlatok ered-

ményei részint lelje.-en elejtik, részint igen le-

szállítják. Egyébiránt, hogy a mü megírásában
Fröhlích Erasmus közlései nao-y seo-ítségére

voltak, maga is megvallotta ; de e kitn tudós
példája annál inkább ösztönözte az önálló kuta-

tásra. Ettl fogva alig múlt el év, hogy egy ér-

tekezését vagy valamely megkezdett mve foly-

tatását ki ne adta volna. Mindezen munkák egy
közös középpontban egyesültek : a magyar tör-

ténelem újjáalakításában, melyet lehet legszi-

lárdabb alapra akart építeni. Már néhány évvel

bevezet munkája után megkezdte Annaleseí
második folyamának közrebocsátását, melyek a

tulajdonképeni magyar történetet tárgyalják, és

Pray fmvévé lettek.

A magyar királyok ez Annaleseibl az els
kötet 1764 ben jelent meg, s a többi négy egy-
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másután 1770 ig.i) A magyar történet ezekben
uj, csaknem egészen átváltozott alakot nyert.

Pray mindenekeltt a legnagyobb gondot fordí-

totta az egyes idpontok pontos chronologiai

megállapítására, mert ebben látta, és helyesen,

minden történeti nyomozás alapját. Az idszá-
mitás biztossága megnyitotta neki az utat a

tárgybeli tartalomhoz, mely arra képesítette t,
hogy az eladásban összefzze azt, a mit az elbbi
tárgyalások erszakosan elválasztottak, vagy el-

válaszsza, a mit összekevertek. Ezen bels össze-

függés helyreállitása megkönnyítette neki a sok

ismeretlen okirat használatát, melyeket hozott

el legelször a levéltárak homályából. Sokat
ezek közül szó szerint illesztett bele az elbeszé-

lés menetébe. Nagy vigyázattal az egykorú Író-

kat is vizsgálódása körébe vonta mint történeti

forrásokat. Eldeinél pontosabban vizsgálta meg
a j'égiek tudósításait, valamint hitelességét, me-
lyet erkölcsi jellemük, egyéb tetteik és életviszo-

nyaik után iparkodott megállapítani. Bármeny-
nyire érezte is Pray, mily messze fölülmúlják az

mvei a régebbieket, mégis ment volt az egy-

oldalú felfuvalkodottságtól, méo- a hol hibákat

kellett is helyreigazítania : elismerte az elbbi
kor nehézségeit és eldei igazi érdemeinek min
dig kijelölte az ket megillet helyet. A királyok

^) Annales region Hungáriáé ah anno Christi CMXCVII
ad anmim MDLXIV deducti. Opera ef studio Georqii Pray.

Tom. I—V. Vindobonae, 1764—1770.
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Annalesei I. Istvánnal kezddnek és I. Ferdi-

nánd halálával végzdnek. Ámbár az utóbbi

király történetét még elég terjedelmesen adja

el, alig említi a korabeli vallásújitási mozgal-

makat. Ez nyilvánvaló hiány, melyet azonban
mégis menteni tudok. Pray nagyon jól érezte,

hogy vallási dolgokról nem lehet már az elbbi
kor jezsuitáinak hangján irni ; de szabad és elfo-

gulatlan tárgyalásra az kora ép oly kevéssé

volt megérve. Ez csak levéltári kutatásait veszé-

lyeztette volna, a nélkül, hogy élte ffeladatának
valamit használt volna. Pray tehát inkább hall-

gatott, és helyesen tette. Ferdinánd történetét

különben is mint a leorvéo-s határát tekintette a

középkornak, melynek tárgyalásában történeti

kutatásainak voltaképi elnyei találhatók.

Annalesei közrebocsátása után Pray fárad-

hatatlan buzgalommal folytatta munkássáo-át.

Majd egyes pontokat világosított föl, melyeket
amazokban méo- nem tudott kell viláo^ossáo^ba

helyezn', majd újan fölfedezett forrásokra hítta

föl a figyelmet, majd egyes segédtudományokba
merült, hogy bellük is kiaknázza a történelmi

anyagot. Számos értekezésének czímében le van
téve a tárgyak sokfélesége, melyekkel szünet nél-

kül foglalkozott. ^) Még élete kés szén is hozzá-

^) Paintner Mihály Praynak egy hátrahagyott mvé-
ben, melyet ö adott ki, valamennyi értekezés czímét föl-

sorolta idrendben. (Syntagma liistoricum de sigillis regiim
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fogott több tekintélyes férfiú buzdítására egy rövid
magyar történet Írásához, mely az állam fel-

sbb tanintézeteiben volt használandó. Noha ez

e czélra nem is volt talán alkalmas, és Prayt sem
elégítette ki teljesen, a rövid munka, mely három
részben 1780-ig viszi a magyar történetet, na-

gyobb Annaleseit mégis Fokban kiegészíti. ^)

A hol íilkalma nyilt, Pray belesztte késbbi bú-

várlatai eredményét, és sok fontos részt sokkal

pontosabban irt meg, mint a nagyobbik mben.
Ebben egyszersmind az ujabb kor népmozgal-
maiba és egyházi viszályaiba is belebocsátkozott,

de mindig oly tárgyilagossággal , mely senkit

sem sérthetett.

Csaknem nyomban követve Prayt, egy fiata-

labb kortársa. Katona István is a magyar törté-

net megírásához fogott. Katona Bolykon, Nógrád
megye egy kis falvában született 1 732. decz.

13-ikán. Egerben és Esztergámban tanult, és

1750-ben Trencsényben a jezsuita rendbe lépett.

Miután 1761-ben áldozó pappá szentelték, 1765-

ben az ékesszólás tanára lett Nagyszombatban,
és így Pray társává. A jezsuita rend eltörlése

az jövedelmét is nagyon megcsökkentette; de

et reginarum Hungáriáé pluribusque aliis. Autore Georgto

Pray. Opus postumum. Budae 1805. Praef. p. XVII
-XXII

^) História regum Hungáriáé cuni notitiis praeviis ad
cognoscenduni reteres regni statuni pertinentihus. Opera et

studio Georgii Pray. Tom. I—III. Budae 1801.
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ez az erszakos változás vezette öt igazi pályá-

jára. Már rég'en folytatott történelmi tanulmá-

nyokat, inkább a saját ösztönébl, mint a mások
buzditására, és néhány kisebb munkájával már
ismeretessé tette nevét. Ennek következtében

1774-ben a történelem tanárává nevezték ki, és

ezen minöséo^ében Nao-vszombatból 1 777-ben Bu-
(Iára költözött az egyetemmel. Már 1778-ban
kiadta a magyar vezérek kritikai történetét,

melyhez nemsokára a magyar királyoké járult.

Ezzel híre meg volt alapítva, és minden oldalról

buzdították a munka folytatására. Idközben
azonban az egyetemet Budáról Pestre tették át,

és 11. József egyszeren elrendelte, hogy ezen

túl csak németül szabad benne tanítani. Mint-

hogy Katona az utóbbi kivánatnak nem tehetett

eleget, vissza kellett lépnie hivatalától. Meg-
nyugvással trte sorsát, és örült, hogy most már
teljesen élete föladatának szentelheti idejét. Ezen
kitartásáért nem késett a jutalom, mert pártfo-

gója, KoUonics László, kalocsai érsek elször ér-

seki könyvtárnokká, 1794-ben pedig kalocsai

kanonokká nevezte ki. Itt nyugodtan és zajta-

lanul folytak le napjai, de folytonos tudományos
munkálkodás közt. Elete hetvenkilenczedik évé-

ben, 1811. aug. 19-dikén halt meg. Hosszú élete,

sok évi nyugalma és végre teljesen független

helyzete mellett sikerült Katona vasszorgalmá-

nak teljesen megoldani a terjedelmes föladatot,

melyet maga elé tzött. O irta meg a legnagyobb
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és legtartalmasabb mvet a magyar történetrl.

Ez nemcsak az idszak kiterjedésére nézve áll,

mert müvében a legrégibb idktl a tizennyol-

czadik század végéig vitte a történetet, hanem
áll az egyes részeknek aránylag nagyobb terje-

delmét és a segédeszközök gazdagságát illetleg

is. Az egész négy szakaszra van osztva, melyek
mindegyikét külön magára tárgyalta a szerz :

elször a pogány vezérek kora, erre az árpádházi
királyoké, azután a vegyes házakból származot-

také és végre a Habsburg-házbelieké követke-

zett.^) Katonában nincs meg sem a beható éles

ész, sem a szellemes fölfogás, sem az összehason-

lító áttekintés, melylyel Pray minden müvében
folytonosan le tud bennünket bilincselni. Az
figyelme inkább a részletekre van fordítva, me-
lyekbl a történelmi anyag képzdik, és igy

müve nagy, lelkiismeretes pontossággal összeil-

lesztett mozaik-munkává lesz, mely azonban épen
ezért megbecsülhetetlen érték a történelemre

nézve. Mindenekeltt azon volt, hogy a még min-

dig ingadozó idszámitást megállapitsa, és e téren

^) História eritica priniorum Hungáriáé rhumn ex Jide

domesticorum et ceterorum scriptoriim concinnata. Auctore

Stephano Katona. Pestini 1778. — História eritica regum
Hungáriáé stirpis Arpadianae etc. tom. I—VII. Pestini et

Budae 1779— 1782. — História eritica regum Hungáriáé
stirpis mixtae ete. tom. I—XIL Budae 1788— 1792. — His-

tória eritica regum Hungáriáé stirpis au-striacae etc. tom.

I—XXIII. Claudiopoli et Budae 1794—1817.
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folytatott kutatásai mvének legjelesebb részei

közé tartoznak. Számos helyreigazításától alig

maradt ment egy király uralkodása is, és sok

helyen magát Prayt is, a hol nagyon merész föl-

tevésekre ragadtatta magát, kérlelhetetlen szá-

mokkal és adatokkal vezette vissza a valósághoz.

Nem kevesebb sikerrel világosította meg a kirá-

lyi családok és más jelentékeny nemzetségek

rokonsági és genealógiai viszonyait, megtisztít-

ván a becsúszott hibáktól. A szövegbe belesztt

uj oklevelek száma tetemesen megnagyobbodott.

Ezenkívül az oklevelek mellett egykorú tudósí-

tásokat, és a késbbi idevágó szakmunkákat is

belevonta müve keretébe, gyakran magyarázat,

néha czáfolás végett, de legtöbbnyire szemlélhe-

tség czéljából egymás mellé állitva, ugy hogy
olvasása közben egy nagy történeti mhely bel-

sejében képzeljük magunkat. Katona ezzel köze-

ledik az eljáráshoz, melyet Tillemont és Muratori,

amaz római történetében, ez olasz Annaleseiben

különös sikerrel követtek. A mily megbízható,

tanulságos, st vonzó ránk nézve Katona, a hol

oklevelekre vagy más biztos adatokra támasz-

kodva a tényeket szemünk láttára szabadítja meg
az ket burkoló szövedéktl : oly ingadozó,

bizonytalan ott, a hol az adatok elhagyják t,
vagy ellenmondásba jnek, mely nem egyes kül-

sségekre, hanem a dolgok bels természetére

vonatkozik. Katona kritikus fej volt, ki az adott

tények között bizton mozgott, de nem volt teremt
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szellem. Az bizonyos, hogy minden oklevéli és

más történelmi adat pontos, st gyanakvó meg-
vizsgálása a történelmi munkásság els követel-

ménye, mely nélkül sem megbízható történelmi

bii várlat, sem hathatós történetirás nem képzel-

het. De midn egyszer e száraz munka már meg-
történt, a tényeket még egy láthatatlan szellemi

kapocs köti össze, melyet a történelemben is föl

kell találni és ismét helyreállítani, épen ugy,
mint az emberi életet eszmék, érzelmek, szenve-

délyek, jó és rósz ösztönök mozgatják. Katonának
a történet e mozgékony és szellemi alkatrészei

fölfogására nem volt tehetsége, valamint az egy-
házi dolgok tárgyalásánál sem tudott bizonyos
aggodalmas félénkségtl menekülni. E megjegy-
zések azonban csak a férfiú sajátságait akarják

föltüntetni, nem pedig nagy érdemét csökken-
teni ; mert épen az a miben Katona legersebb
volt, az képezte a múlt századbeli történetbúvár-

lás legégetbb szükségét, és a ki komolyan akarja

a magyar történelmet tanulmányozni, annak még
ma is Katona mvét kell alapul vennie.

Az érdemek, melyeket Pray és Katona sze

reztek maguknak, tartósak. A Bél Mátyás meg-
nyitotta pályára lépve, mindaketten nemcsak
régi méltóságát és komolyságát adták vissza a

történelmi tanulmánynak, hanem egyszersmind
a jezsuita rendnek, melyhez tartoztak, elbbi ha-

mis és szenvedélyesen egyoldalú törekvéseit is

szerencsésen feledésbe sülyesztették. Azon, a
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mit a múlt századi magyar történetnyomozás e

patriarchái közös müködésökkel teremtettek, rá-

gódott a legközelebbi, és rágódik még a jelen

id is. Egyébiránt Pray és Katona épen nem ál-

lottak egyedül elkülönitve ; k csak a középpon-
tot képezték, mely körül terjedelmes történelmi

munkás-sereg csoportosult. Ha ezen értekezés

terjedelme engedné, egész sorát kellene még em-
lítenem az oly férfiaknak, mint : Péterfi, Cornides,

Pálma, Kaprinai, Kovachich, Katanchich és má-
sok, kik részint minden oldalról összehordtak, ré-

szint újra földolgozták a történelmi anyagot.

Mindezen férfiak munkái azonban kivétel nélkül

latinul voltak irva, s igy a nép nagyobb része

ell el voltak zárva. Közeledett az idpont, mi-

dn újra a fölszaporodott történelmi anyag nép-

szersítésére kellett gondolni. Ezen szükségessé-

get már a nyilvánosság elé szánt irodalmi mun-
kák természete is föltételezte ; elmozdították az

ország belállapotai és a kor nagy eseményei.

Ezen új irány, szabad és önálló indokaiban és

czélzataiban, de a kidolgozásban teljesen a múlt-
tól függ, már a tizennyolczadik század végén
kezddött, azonban teljes és természetes kifejl-

désére csak a jelen század közepén jutott el.

III.

Mig a tizennyolczadik század folytán a ma-
gyar történet újjáalakítására gazdag anyagot

Flegler. 1

1
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hordtuk össze, a honi nyelvet csak nagyon gyé-
ren mvelték. A ki irodalmi munkásságra adta
magát, különösen a latin nyelvvel élt, és a ne
messég azon része, mely nem foglalkozott ko-

moly tanulmányokkal — s a többség ilyenek-

bl állt — a franczia irodalom termékeivel táp-

lálkozott, ha ugyan egyáltalában megkívánta a

szellemi táplálékot. Az izgató és megrázó mo-
tívumok, melyek a két elbbi században minden
politikai zavar mellett is tartották a lelket a szel-

lemi éleiben, a kölcsönös közlékenységét szük-

ségessé tették és egész sorát teremtették a kéz-

zelfogható és általános érdek irodalmi termé-
keknek, most már nem mködtek, s a pusztító

viliarokra bels nyugalom következett, mely a

néptömeget a tunya és részvétlen szokás uralma
alá hagyta sülyedni. Nem hiányzottak ugyan a

köz- és gazdasági állapotok megjavítására irány-

zott törekvések ; de míntliogy a magyar törté-

netnek egy hosszá és viszontagságos korszakát
alig fejezték még be akkor, az újnak szüksége
még nem hatolt be az egyesek öntudatába. Az át-

meneti korok, milyen ez volt, mindig szomorúak
voltak. Csak keveseknek, mint pl. Bod Péternek
volt bátorságuk a közönséggel szembeszál Iva a

honi irodalom terére lépni, és fonalalt síkeresen

tovább szni ; évtizedeken keresztül, mint egy
magyar iró mondja, csak itt-ott találkozni ma-
gyar nyelven irt könyvvel. Néhány fiatalabb

ember megkisérlette ugyan, költi munkák, kü-
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lönösen az clbeazélés és regény mvelése által,

melyekhez a szellemi átalakulás koraiban minden
nemzet legjobban hajolt, az elméket megtermé-
kenyiteni, és munkásságot kelteni, de csak II. Jó-

zsef erszakos reform-tervei ébresztették föl a

magyar nemzetet teljesen lelki álmából. A csá-

szár rendeletei nemcsak az alkotmányt, hanem
még inkább a honi nyelvet és irodalmat fenye-

gették. A nemzet érezte, hogy létele gyökereiben
van meoftámadva. A hazafiak minden oldalról

igyekeztek kipótolni az elmulasztottat. Egyesü-
letek alakultak a nyelv müvelésére és fönntar-

tására ; még a hatóságok és megyék is mozogni
kezdtek. A magyar nép, mint mindig, valahány-

szor álmadozó nyugalmából fölkeltették, most is

annál erélyesebben kezdett munkálkodn'. A szel-

lemi erk újitó kifejtésének legjelentékenyebb

elharczosaihoz tartozott Kazinczy Ferencz.

Teremt lángész nélküli, de sokoldalú tehetség
és biztos izlésü férfi volt, s mint ilyen fleg azon
volt, hogy a megindult lelkesedést tartóssá

tegye. A honi termékek erre nem voltak elegen-

dk. Azért az ókor mintaszer iróit, valamint a

külföld mestermveit kellett h fordításban a

hazai földbe átültetni. A szellemi emelkedés ez-

által természetesen aesthetikai és szépirodalmi

irányt nyert, mely által egyedül lehetett érdeket

kelteni a legkülönbözbb állású és korú emberek-
nél, férfiaknál és nknél egyaránt. A történet e mel-

lett eleinte meglehets mostoha bánásmódban ré-
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szesült, mert vele, még ha tartalmilag és alakilag

egyaránt tökéletesnek teszszük is föl, lehetetlen

volt azon sokoldalú eredményeket elérni, melye-
ket a szépirodalom nyújtott. Csak a tizennyolcza-

dik század vége felé mutatkoznak az els kisér-

letek, melyek arra voltak irányozva, hogy a

hazai történelem tényeit is knpcsolatban a tudo-

mányos vizsgálatok eredményeivel áta'akitsák és

a népnek is hozzáférhetkké tegyék.

Mieltt azonban ez az utóbbi munkássáo-o
megkezddött volna, Németországban is elkezd-

tek Írni Magyarország történetérl, s e müveket
annál kevésbbé mellzhetjük, mert a magyarokra
is jelentékenyen hatottak. Tudvalev dolog, hogy
angol könyvárusok több angol tudós vezetése

alatt 1730-ban egy világtörténetet kezdtek ki-

adni, még pedig az elst ily nagy terjedelemben. ^)

A vállalatot, mely a világ minden népével össze-

köttetésben lev Angolországban természetes ta-

lajra akadt Németországban is nagy tetszéssel

fogadták, mert itt a tudomány mindinkább álta-

lános alakot vett föl. Az angol mintájára szer-

kesztett mü szükségének élénk érzete az u. n.

hallei világtörténet megalapitúsát eredményezte
1744-ben, melyet különféle változó befolyások

alatt a jelen század elejéig folytattak. ^) IdkÖz-

^) An universal hisiori/. Tom. I—XXI. London 1730
—1751.

^) Uehersetzuny (hr Allgemeinen Welthistork mit Anm.
vermehrt und heraiisgegehen. Th. I—XVII. von S. J.
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ben Guthrie és Gray kivonatot készítettek az an-

gol munkából, melyet azonban lényeges javítás-

nak lehet tekinteni. ^) Ezt csakhamar ismét a

német átdolgozás követte, melyet Heyne veze-

tett és 1765 óta a AVeidmann-féle könyvkereske-
dés adott ki. E gyjtemény számára a hannoverai
Gebhardi Lajos Albert a magyar birodalom ter-

jedelmes történetét irta meg. ^) Nem ismerte

ugyan mindenütt pontosan az eredeti forrásokat

de az újabb kutatásokat vigyázattal használta és

illesztette össze, úgy hogy mve még ma sem
vesztette el becsét. Általában véve az anyag el-

osztása, a mennyire nevezetesen az uralkodó nép
történetét illeti, helyes történeti szempontról ta-

Baumgarten. XVIII—XXX. von J. S. Semler; frei be-

arbeitet von mehreren CTclehrten (Schlözer, Gatterer,

Mcuael, J. F. le Bret, M. Sprengel, L. A. Gebhardi,
J. Ch. V. Engel, Galletti, F. Eüchs.) XXXI—LXVI.
Halle 1744

—

1814^ Sanunhinr/ von ErUiuteruvgsschrifien und
Zusatzen zur alig. Welth. Bd. 1— 6. HaHe 1747— 1765.

^) A generál histonj of tlie icorld froni the crention to

ihe present time. Tom. I—XII. London 1764 sq.
'^j AJlgemeine Weltgeschichte von der Schöpfung an, his

auf gegenicavtige Zeit. Nach W. Guthrie, J. Gray und an-

deren Gelehrten von Chr. Gottl. Heyne. Tom. í.—XYII.
Leipzig, 1765— 1808. — Ebben van : L. A. Gebhardi
Geschiehte des Reiches Ungarn und der daniit verhundenen
btaaten. Tom.XV., 1—4. Leipzig, 1778—1782. —Újle-
nyomata található Gebhardi müvének a troppau-brünni
kiadásban : Allgemeine Weltgeschichte. Nach dem Pláne
W. Guthries und J. Grags und anderer gelehrten Engldndev
entwor/en. Tom. L—LYII. Brünn 1788.
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núskodik. Gebhardi a magyar állam alapítása

eltt bevezetésül az ország és számos néptörzse

elbbi történetét irta le. A nézet, mely e tárgya-

lás alapját képezte, magában véve helyes volt —
mert csak igy lehet a magyar földön rétegesen

egymás fölött nyugvó néptöredékeket némi biz-

tossáe'o-al meo-ismerni — de a kidolo-ozás nem
felelt meg teljesen a föladatnak. A szerz csak

nagy fáradsággal nyithatott magának a tények
útveszt zavarában utat, nagyon soká idzött
oly részleteknél, melyek minden érdekességök
mellett sem tartoztak a tárgyhoz, és igy teljesen

elvesztette szeme ell a vezet politikai fonalat.

Sokkal nagyobb biztosságot mutat Gebhardi
magában a magyar történetben, mert itt egyéb
elmunkálatokon kiviil Pray György Aunaleseit

és néhány értekezését is használhatta. Használ-

ható áttekintésben mondja el a magyar nép küls
történeteit az Árpád- és az Anjou-ház alatt, az-

után meglehets részletességgel tárgyalja Zsig-

mond uralkodását, a Hunyadiaknak és utódaik-

nak korát I. Ferdinánd haláláig. A szerz, ki

nem tudósok számára irt, hanem csak általános

mveltség olvasókat tartott szeme eltt, azon

tárgyakat választotta ki, melyek könnyen érthe-

tk vagy a kedélyeket feszültségbe hozzák, és

rajok ill, meglehetsen tetszets ruhába öltöz-

tette ket. Az alkotmány kifejldését, valamint

az ország jogviszonyait csak mellesleg érinti ; el-

lenbep tetszését találja Gebhardi a? angoloknál
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akkor kedvelt modorban, mely a történelem té-

nyeit nem annyira a népélet mozgalmaiból, mint
inkább nz emberek bizonyos lelki állnpotaiból,

különösen az uralkodók Ösztöneibl és hangula-

tából magyarázta. Legkevésbbé elégit ki a két

utolsó század története, melyet 1777-ig visz, mi-

kor a porta Ausztria javára teljesen lemondott Bu-
kovináról. Sok forrás és történeti munka, melyet
a szerz e korszaknál használhatott volna, az

idejében még nem volt kiadva. A szorosabb ér-

telemben vett magyar történet mellett a társorszá-

gok történetét is nyújtja, Bosznia-, Szerbia-, Bul-

gária-, Moldva- és Oláhországnál teljesen igazolt

a külön tárgyalás, de Horvát- és Tótországnál, s

még inkább Erdélynél teljesen czélszertlen.

Ezen országoknak mindenesetre van igényök
külön történetre, a hol a közviszonyok kifejldé-

sérl van szó, de küls állami dolgaikban oly

szorosan függnek össze Magyarországgal, hogy
legalább egy általános világtörténetben nem igen

lehet tle elválasztani. Különösen Erdélyre nézve

áll ez. A néptörzsek, melyek ott a nyilvános éle-

tet határozzák, Magyarországon sem hiányza-

nak; az egyházi változások ott is ugyanazon
alapon fejldtek, melyen itt, s az egyik ország

politikai eseményei a másikra is hatottak mindig.

Külön tárgyalásuk részint az összetartozó anyag
szétválasztására, részint fárasztó ismétlésekre

vezet. Gebhardinál mind a kett elfordul. Mel-
lzve ezt, a szerz a társországok történetében is
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visszament az ó-korba,^és a meglev anyagot h-
segesén fölhasználta. Általában az müve volt
az els, mely a magyar történetnek az újabb ku-

í^ff^.^ , f^^^^
teljesen megváltoztatott képét a

külföldnek megmutatta, a figyelmei újra az aldu-
nai országok népéletére és történetére fordította
s egyszersmind emlékezetbe hozta a velk össze-
kapcsolt fontos érdekeket.

Egy évtizeddel Gebhardi müvének meo-jele-
nese után Magyarországon is kezdtek gon'dolni
a hazai történet népies kidolgozására. Az ezen
irányban mköd Írók sorát Szekér Joachim fe-
renczrendi szerzetes és a theologia tanára nyi-
totta meg ily czimü könyvével : Magyarok eredete
a regi es mostam magyaroknak nevezetes tselekede-
teivel együtt, mely 1791-ben Pozsonyban és Ko-
maromban jelent meg. Erre, mint maga mondja,
azon kitn emberek példája ösztönözte, kik épen
akkor a legserényebben dolgoztak a mao-yar
nyelv folélesztésén. Nem tudósok és szakembe-
rek szamára ir, sem olyanoknak, kik számos
könyvet szerezhetnek meg és olvashatnak el ha-
nem különösen azok számára, kik se ezt, se
azt nem tehetik, és latinul sem tudnak. Fleo- anket tartja szeme eltt, kiktl azt kivánja, hooy
az ízléstelen és erkölcsrontó olvasmányokat ott
hagyva, figyelmüket komoly dolgokra irányoz-
zak. Kimondja, hogy lesznek olyanok, kik kísér-
letet a magyar nyelv használatában rósz szem-
mel fogják nézni és roszakaróan bírálgatni.



169

Szorgalmasan jegyezgetett a régebbi történt t-

irókból, valamint a tizennyolczadik század tudo-

mányos munkáiból, és az anyagot úgy rendezte,

a hogy czéljához képest jónak látta. Szekér te-

hát elre lemondott az önálló kutatásról. Müvét
két nagy könyvre osztotta, mind a kettt egyes

szakaszokra, s ezeket ismét paragraphusokra, s az

utóbbiak fölé mindig odajegyezte tartalmukat.

Ugyanazt az egyenletes rendszert találjuk tehát

nála, melyet már Székely István alkalmazott,

elég egyhangúan, Heltai Gáspár pedig már szel-

lemesebben. Mint a czim is sejteti, az störténet

és az Árpádok hihaltáig történt dolgok aránylag

terjedelmesebben vannak eladva, mint a többiek.

Könyvének els paragraphusaiban azzal a kér-

déssel veszdik Szekér, hogy a magyarok Jáfet-

tl származnak-e, vagy Hámtól^ s végre Jáfet

részére dönti el a kérdést; de csakhamar De
Guignes és Pray hunn-kutatásaihoz fordul, s e

népet, noha a magyarok eldeinek tekinti, mégis
határozottan különválasztja az avaroktól és ma-
gyaroktól. Mennél tovább halad a szerz, annál

rövidebb lesz eladása. A második könyvnek,
mely a vegyes házakbeli királyok korával kez-

ddik, legnagyobb részét a tizenharmadik és

tizennegyedik század, II. Lajos haláláig, foglalja

el, mig a három utolsó század igen szk térre

van szorítva. A hitújítás eredményeit meglehe-
ts hséggel, de rövid és száraz eladásban
érinti. Szekér tervéhez hiven csak a történet



170

küls vázával foglalkozik, de ebbl szerencsésen

választott ki egyes élénk jeleneteket és fontos

fejleményeket. Az eladásból nem hiányzanak
egyes ügyes ecsetvonások, melyek a tárgynak
érdeket és szemlélhetséget adhatnak ; stilusa vi-

lágos, fesztelen és a számos latin kifejezés, mely
a tizennyolczadik száz;id közepéig még székiben
divott, nála csaknem teljesen hiányzik. Különben a

mü igen sok szükséget hagyott kielégitetlenül,

még olyanokat is, melyek az idejében is jelen-

tékenyek voltak. Ma már csak annyiban értékes,

hogy Magyarországnak honi nyelven irt új tör-

ténetirásába bevezet.

Szekér példája hálás földre esett ; mert a kö-

rülmények minden oldalról összemködtek^, hogy
a múltnak eseményeit uj és helyes szempontok
szerint állitsák a nép szeme elé, és érdeket ger-

jeszszenek irántuk. Belül a magyar alkotmány-
nak és a protestánsoktól századok ó'a elvont jo-

goknak helyreállítása, valamint az ehhez fzd
irodalmi mozgalom, — kívülrl a franczia forra-

dalom hatalmas terjedése, Velencze árnyékszer
megsemmisülése, a lengyel szabadság erszakos
eltiprása : mindezek oly tények voltak, melyek
szükségképen fölidézték a kérdést a saját álla-

potaik életképessége iránt, s a jelenés múlt pon-

tosabb összehasO'ilitásához vezettek. Ily általá-

nos történelmi érdekeltség támadt, mely nem
nyilvánult ugyan irodalmi termékek túlságos

gazdagságában, de lassanként mégis egész sorát
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teremtette a történelmi munkáknak, melyek az

uralkodó hangulatoknak és a kedélyek áramla-

tainak jellemz kifejezést adtak. Már néhány év-

vel Szekér könyvének megjelenése után kiadta

Svastics Ignácz A' Magyarok' felséges czímere

czimü munkáját, ^) melyben, i\gy látszik, az

elbbihez hasonló módon, csakhogy rövidebben

és jobban áttekinthetleg tárgyalta a magyar tör-

ténelmet. Minthogy a müvet nem láthattam, tar-

talma részletezésébe nem bocsátkozhatom. Svas-

ticsnál mindenesetre sokkal jelentékenyebb volt

Kulcsár István, ki a jelen század elején lépett

föl egy magyar történeti mvel. Ez az erélyes

férfi 1760. szept. IG-dikán Komáromban szüle-

tett, s elíizör a benczés rendbe lépett, késbb
ennek eltörlése után mint nyilvános tanító m-
ködött, majd Festetics grófnál nevelsködött, és

végre teljesen a szabad irodalmi foglalkozásnak

adta maorát. Ot is meo-rao-adta az akkori szellemi

forrongás, és lelkesedve szentelte minden erejét

a magyar nemzetiség ápolására. Ebben a lehet-

leg sokoldalú mveltség eszméjébl indult ki, a

mvészetet is belevonta e körbe, és mindenek-
eltt a nyelvet szerette volna költészet és sziné-

szet által emeltetni. Kulcsár egészen haláláig

(1828) folytatta ezen tevékenységét, és meg volt

azon öröme, hogy sok eszméjét megvalósulva

*) Gyr, 1796. A szerz, ha nem csalódom, több
történelmi munkát is irt,
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látta. A történelem teljesen alá volt rendelve

általános törekvéseinek ; csak mint a hazaszere-

tet fölébresztésének eszközét használta, s müvét
csak ezen szempontból szabad megítélni. Geb-
hardi müvét vette alapul, i) melyet a németül

tudók Magyarországon is szorgalmasan olvastak.

E választásra, mint az elszóban mondja, külö-

nösen két szempont birta rá. Elször látta, mily

kevés czélszerü magyar történeti munka van

;

azután jónak találta, épen e példával mutatni

meg honfitársainak, hogy fogják föl és Ítélik meg
a magyar viszonyokat a külföldön. A Gebhardi-
féle mü foi'ditása alapján, melyet Hegyi József

készített el, az ott közlött anyag földolgozásá-

hoz látott. A korszakfölosztás nála lényegileg

ugyanaz maradt, mint amannál. Megtartotta a

magyar földnek Gebhardi szerzetté störténetét

is egészen, az avarok megérkeztéig, st még a

Dioniedes liburniai telepeirl szóló mondát is

fölvette. A változtatások csak megrövidítések-

ben, kihagyásokban és kisebb közbeszúrásokban
állanak. Csak a tulajdonképí magyar történet

kezdetével lesz a szerz önállóbb. Itt nemcsak a

szöveget tette némelykor a magyar fülnek tet?ze-

tsebbé, hanem ki is egészítette hazai források-

ból , st Gebhardi egyes állitásait kritikai meg-

V Magyarország históriája. Gehharchj Lajos Albert

munkáiból magyarázta Hegyi Józsefe niegigazitotta és 1803-ig

frlytatta Kultsár István I—IV. köt. Pesten, 1803.



173

jegyzésekkel ki Í3 igazította. Legélesebben tnnek
föl ezen eltérései a három utolsó század történe-

tében, mivel Kulcsárnak azon kellett lennie,

hogy könyvének megadja a szükséges összhang-

zatot, melyet Gebhardinál Erdély külön tárgya-

lása miatt nem lehetett találni. Valamint ez a

saját koráig vitte a történetet, úgy Kulcsár is

követte abban eldje példáját, hogy 1777-tl, hol

ez elhagyta, 1803-ig folytatta az ország történe-

tét. A társországok történetét ellenben egészen
mellzte, mert kitzött czéljára nem igen hasz-

nálhatta. Ily módon a történelmi anyag, melyet
Gebhardi nagyobbrészt magyar müvekbl men-
tett, és német földre ültetett át, ismét fölvette a

magyar ruhát, és visszatért eredeti hazájába.

Nem sokkal Kulcsár könyve után egy másik
történeti mü jelent meg, mely a kutatások önál-

lóságára és általában egész tudományos földol-

gozására nézve, messze hagyta maga mögött az

nddig megjelent munkákat. Szerzje, Buday
ÉzsaiáS; egykorú volt Kulcsárral, s 17G0. május
7-dikén született Peeren Szolnokmegyében.
Els kiképeztetését a debreczeni reform, colle-

giumban nyerte, s ugyanott kapott alkalmazást

is mint tanár és könyvtárnok. 1792-ben kül-

földre utazott és két évio; Göttino-ában tartózko-

dott. Itt Heyne, Schlözer, Spittler és Meiners
eladásait is hallgatta, kikkel késbb is levele-

zésben állt A bölcselet-tudori czim elnyerése

után visszatért Debreczenbe, és jelentékeny tu-
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dományos és nevelési munkásságot fejtett ki.

1821-ben debreczeni prédikátorrá és késbb a

tiszántúli egyházkerület superintendensévé lett,

és csak 1841 -ben halt meg. Buday Ézsaiás klas-

sikus mveltség férfiú volt, a mint az ókorra
vonatkozó munkái bizonyitják derék philolo-

giis és általában szilárd és alapom tudományú iró.

Minthogy mint protestáns szükségét látta annak,
hogy az addigi történeti mvekben elhanyagolt
részt, t. i. a hitújítás tényeit és hatását a köz-

ügyekre élesebben kellene szemügyre venni, ez

alkalmat adott neki arra, hogy a politikai törté-

netnek is új és kiterjedtebb czélt tzzön ki. Józan
tekintete a régi kor minden tisztelete mellett is

bevallatta vele, hogy a mai Magyarország ala-

kulása fleg a három utóbbi század eredménye,
hogy a középkori történet, melynek összefügg
lánc?ából egy szemet sem lehet önkényesen ki-

venni, szolgáltatta a nélkülözhetetlen anyagot
ezen fejldéshez, hogy azonban ható erit és for-

máit az újabb kor mveldési elemei határozták

meg. E történelmi fölfogásnak megfelel a m
fölosztása. A három kötet közül, melyekre Bu-
day osztotta, az els magában foglalja az skor-
tól kezdve 152G-ig történteket, a másik kett
pedig teljesen a három utóbbi századnak van
szánva. Az egész korszakokra van osztva, s ezek

ismét paragraphusokra oszlanak, melyek mindig
a tények egy összefügg csoportját foglalják ma-
gukban. Ezekben az elbeszélés fonalát minden
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szónoki disz és szósz .poritáa nélkül, de annál vi-

lágosabban emelve ki a legfontosabb dolgokat,

gondosan szövi tovább. Csaknem minden para-

graphiishoz járulnak a használt kútPorrások jegy-

zékei, gyakran rövid és találó mondatok az ere-

deti szövegekbl, utalások az újabb történet-

irókra és egyes monographiákra. Buday volt az

els, ki a [hitújítás történetét Magyarországon^
mint a politikai történet nélkülözhetetlen részét

fölvette müvébe. S ezt finom és biztos tapintattal

tette. A nélkül, hogy valakivel polémiába bo-

csátkoznék, úgy ir tárgyáról, mint egy magá-
ban érthet föltevésrl, mely hosszas bizonyításra

nem szorul. A németországi mozgalmakkal kap-

csolatban visszatér az új hitbeli nézetek els
nyomaira Magyarországon, megjelöli a legels

müveket, melyek róluk szólnak, és oly gazdag
irodalmi anyagot állit össze, mely mélyebb kuta-

tásokra ad ösztönt. Természetes, hogy a tár-

gyalásnál tekintettel volt a nyilvános egyezsé-

gekre is, melyek a protestánsok jogaira vonat-

koztak, s eladta okaikkal együtt tartalmukat, és

összefüoro-leo; hozta le az 1792— 93-diki orszáor-

gylési végzésekig. Buday stilusa épen nem tet-

szets és behizelo- ; de merevséo^e daczára is vi-

lágos, beható, és mindig a dolog lényegére

irányult. Mve kitn tankönyv volt, melyet nem
lehetett ugyan mulattató olvasmányként élvezni,

de annál jobban a komoly tudományos szellem

ébresztétsére használni. Noha a kor, melyben
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megjelent, fogadására nem volt kedvez, mert
akkor Magyarországon túlnyomó volt a szépiro-

dalmi irány, de tudományos becse lassanként

mégis elismerésre talált. Három kiadásban ^)

terjedt el, és még most is nélkülözhetetlen segéd-

eszköze a történetbúvárnak.

Idközben oly irány tört magának egész

Európában utat, mely lassanként Magyarorszá-
gon is eltérbe lépett. A Francziaországból el-

terjedt eszmék elleni küzdelem, mely a tizen-

nyolczadik század folytán csak csendesen folyt

és fkép a bölcselet és szépirodalom mezején
mozgott, mindinkább határozott politikai alakot

kezdett fölvenni. Bármily teljhatalmúlag kezd-
ték is meg mkÖdésöket a rugók, melyek meg-
adták Francziaországban a lökést a nagy válto-

záshoz, — mennél inkább törekedtek arra, hogy
minden szentnek tartott hagyományt mégsem-

misitsenek és a múlttal egészen szakitsanak, an-

nál inkákb kihíttak maguk ellen minden vallásos

és nemzeties érzést. Ez nagy hatással volt a tör-

ténelmi munkássáo^ra. Kettzött buzo-alommal

*) Mint több más magyar történelmi munkánál, úgy
ennél is hiába iparkodtam megjelenése idejérl biztos

adatokat szerezni. Hogy három kiadása van, az két-

ségtelen; de némelyek az els kiadást lS05-re, mások
1807-re teszik. Az elttem fekv három kötetes ki-

adásnak ez a czime : Magyarország históriája. Készí-

tette Buday Ésaiás. Harmadik kiadás. I—III k. Pesten,
1833.
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látott a múlt vizsgálatához, néha kedvezve a kö-

zépkornak, a mit épen az ellene intézett szenve-

délyes támadások, vagy legalább az elitél nyi-

latkozatok eredményeztek. Alig volt m, mely
ezen korbnn annyira elsegítette volna a kedé-

Ivek meo'indult visszahatását mint Müller János

munkája : Geschichte srhireizerischer Eidgenossen-

schaft. Hogy oly multat irt le, mely nemzetének
még minden érütésében tovább élt s méo- küls
formáiban is fönntartotta magát, hogy ebbl egy
szabad népélet szelleme átlengedezett a jelenbe,

hogy az egész mvön, mely nagy tudomány- és

bámulatos olvasottságról tanúskodott szakadatlan

lelkesülés hangja vonultát— mindezen sajátságok

voltak azok, melyek a jelenkor szabadság-szelle-

mébe, valamint az érzelmek megindult átalaku-

kulásába majdnem egyidejleg nyúltak belé, és

sokat tettek Mü'ler hirének megalapítására.

Az emberek gyönyörködtek a középkori szabad-

ság ezen dicsfényében, és elfelejtették a könyv-

nek nem jelentéktelen hibáit. Ha Európa tudo-

mányos és politikai áramlatai még nem találták

is meg észrevehetleg útjukat a magyar nép ön-

tudatába, alkotmányos viszonyai mégis épen az

ujabb idben annyira megrendültek, hogy vissza

kellett tekintenie a múltba. A magyarok jelle-

mét ismerve alig lehet kétségünk, mi módon tör-

tént ez. Még a legelkeseredettebb belviszályok

idejében is érvényben maradt az eldök tiszte-

lete ; minden párt az fényes tetteikre hivatko-

Flealer. 1

2



178

zott; k éltek a hagyományban és visszhangoztak

a régi és új dalnokok énekeibl. Ez az alapszine-

zet csakhamar a történetírásban is észrevehetvé
vált. Már Kulcsárnál akadunk némi nyomaira,

ámbár, különösen az elszóban, kissé ügyetlenül

és dagályosan nyilatkozik. Tökéletesebb alakot

nyert azonban ez a fölfogás azon mben, mely-

lyel most találkozunk. A nagybajomi Virág Be-
nedek már 1808-ban közrebocsátotta tör;énelmi

müvét, a Magyar századokat. O 1752'ben szüle-

tett; Kanizsán, Pécsett és Pesten tanult, 1775-

ben a pálos szerzetbe lépett, és 1781-ben Székes-

fehérvárott a latin nyelv tanárává lett. Egészségi

szempontból azonban már 1795-ben örökre le

kellett mondania a tanárságról és a magánéletbe

vonulnia. így élt Budán, nagyon szegényes

nyugdijából, kizáróan az irodalommal foglal-

kozva, halála évéig, 1830-ig. Mindazok, kik kö-

zel álltak hozzá, magasztalják szinte buzgósá-

gát, kedélye ártatlanságát, személyisége nemes
egyszerségét és hazafias érzületét. Legelször
költi tehetsége lépett eltérbe, és noha költemé-

nyei nem mutatnak kiváló eredetiséget, mégis

tisztult Ízlésrl, meleg kedélyrl, a tárgy szeren-

csés megválasztásáról és különösen ügyes nyelv-

kezelésrl tanúskodnak. Tudományos, különösen

nyelvbeli jártassága nem volt nagy; úgy látszik,

csak a latin és magyar nyelv ismeretére szorit-

kozott ; németül csak nehezen olvasott és értett.

Történeti müvénél tehát a külföld modern min-
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iáinak, különösen az egykorúaknak utánzására

gondolni sem lehet ; annál érdekesebb tehát,

hogy egyéniségébl egészen önállóan fejldött ki a

történetírásnak az a módja, melyet másutt is, talán

szellemesebben, mindenesetre nagyobb tudomá-
nyos készülettel, de egyszersmind modorosabban
és czélzatosabban látunk keletkezni. Az okleve-

lek és krónikák szorgalmas átolvasásából merí-

tette Virág a magyar történelem ismeretét, me-
lyet folyékony és megragadó nyelven kellett

eladnia. Minthogy fgondja nemzetének hatha-

tós és független tetteire irányult, a régebbi tör-

ténetet vette szemügyre, mely a betelepedéssel

kezddik, és a honi királyok kihaltával végzdik.
Almossal kezdi tehát elbeszélését és a mohácsi
csatával végzi. Az anyag századokra van osztva,

melyek ugyanannyi szakaszt képeznek müvében.
Az egyes részek nagyságában és egymáshoz
aránylásábnn tervszerség és egység nyilatkozik;

észre lehet venni a mvészi kéz nyomait. Már a

könyv ezen elrendezésébl isiáthatni, hogy czélja

flesf a nemzeties érzések megersítése és az er-

kölcsi hatás volt, a kritika pedig csak mellékes

szerepet játszott benne. Virág mindazon mozza-
natokra ügyelt, melyek a hazaszeretet élesztésére

szolgálhattak ; e helyeken nyelve is hathatós és

emelkedett. Szereti az oktató mondásokat és jel-

lemrajzokat, s talán épen ebben hatott reá Taci-

tus, kit szorgalmasan olvasott; ezenkívül alkalom

adtán egyes esetekbl gyakorlati tanulságokat
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is von le. Néha a cselekvés rugóit egyéníteni ipar-

kodik, midn a cselekv személyeket a régiek

példájára beszélve lépteti föl. ítéletében sza-

badelv és egyházi dolgokban is elfogulatlan.

Ezenkívül gondja volt arra is, hogy az elbeszé-

lés menetét okleveleknek és más iratoknak,

részint latinoknak, részint fordítottaknak, közbe-

szövése által élénkké és tanulságossá tegye ; ez

azonban gyengébb oldala a mnek. Nem elég a

törvényczikkek hosszú sorát a maguk puszta

szavaival közölni, ha keletkezésöket, s a nép tár-

sadalmi állapotaira hatásukat nem adja el.

Virágnál pedig e közlemények rendesen minden
összefüggés nélkül vannak beillesztve, és nem
érthetk. Szintoly kevéssé elégit ki azon idsza-
kok leirása, melyekben világtörténeti események
játszanak bele a magyar történelembe; a keresz-

tes hadjáratoknál, a byzanti bonyodalmaknál, a

mongol betörésnél és hasonló korszakoknál Virág
aliof ad többet az általánosan ismert dolo-oknál.

Végre a mohácsi csatával befejezte mvét, s ez-

zel megersítette a népben úgyis már él hitet,

hogy ezen eseménynyel a szabadság aranykora
örökre sirba szállt. Ez téves vélemény, de Virág
könyvének befejezésével tudományos alapot lát-

szott neki adni. E tekintetben azonban nincs ma-
gára hagyva ; a kedélyeknek ugyanezen iránya

mutatkozott Németországban, st Francziaor-

szágban is, hol századokon át mindig a közép-

korba és még régibb idkbe nyúltak vissza, hogy
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a hazafias érzéseknek hatalmat és ert adjanak.

Egyébiránt az addigi magyar nyelv történeti

müvek közt, melyek a nagy közönségnek voltak

szánva, Virágé határozottan a legjobb volt. A kö-

zönség is oly tetszéssel fogadta, hogy több ki-

adást ért. 1)

Virág könyve mellé sorakozik a magyar tör-

ténelem német kidolo-ozása Fessler lornácz Aurél-

ti, oly mü, mely az anyag bségére és terjedel-

mére nézve fölötte áll ugyan amannak, de az

elbeszélés hangjára nézve épen iigy össze van

szve a korabeli eszmékkel és érzelmekkel, st
behatásuknak még közvetlenebb nyomait hordja

mao'án. Fessler viszontao^sáo-os, bels és küls
viharok által háborgatott élete eléggé ismeretes;

de megengedik olvasóim, ha legalább legjelen-

tékenyebb mozzanataira emlékeztetem, minthogy
müvének némileg magyarázatául szolgálnak.

O 1756-ban Zarándfalván (Czurendorf), a Lajtha

és a Fert tava közt fekv faluban született, né-

met és katholikus szüléktl, még pedig, mint

maga mondja, nemes egyszerség, becsületes

nyiltságu és tiszteletes erkölcs földmvelk közt.

Ájtatos anyja már korán szerzetesnek szánta a

*) Az els kiadás 1808-ban, a második 1816-ban je-

leni meg. A harmadik Toldy-rendezte kiadás I. Al-

bert korától II. Lajos haláhiig terjed idö történeté-

vel bvült , mely Virág hagyatékából jelent meg.
(Virág Benedek Magyar Századai. Harmadik kiadás

Toldy Ferencz által. I—V. köt. Pesten 1862—1863.)
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fiút, s miután Fessler részint Gyrött, részint

Pozsonyban (nem igen rendes) oktatásban része-

sült, 1773-ban Besnyön, nem messze Gödölltl
baráttá lett, hol a természet elhagyottsága a szem-
léld életnek kedvezett. Valamint els oktatá-

sát, úgy az els ösztönzést a tudományra is szü-

letett magyaroktól nyerte. Nagyváradi'?tartózko-

dása alatt, hova 1775-ben men% megismerkedett
Pray ^/wr/7^.seivel , és az alapos mveltség
Gánóczi Antal kanonokkal. Nagyvárad történe-

tének szerzjével való társalkodásában Ítélete

meghiggadt. Szellemi törekvései, a koreszmék
hatása eleven kedélyére, és határozott hajlama
gyakorlati ujtásokra csakhamar ellenkezésbe

hozták t rendjének irányával, és elbb megbün-
tetését, késbb kilépését vonták magok után.

1784-ben alkalmazást kapott a lembergi egyete-

men, mint a keleti nyelvek tanára, és szabadk-
mves lett. Ott adta ki 1788-ban Sidneij czimü
szomorújátékát. Már a tárgy választásában, mely
a népzsarnokság iránti ellenszenv által épen úgy
hatott, mint a királyság elleni gylölettel, kimu-
tatta Fessler nagy hajlamát a nemesebb parado-
xonhoz, mely egész életének alapvonása maradt.

Könnyen fölfogható, hogy ily tartalmú költim épen akkor és épen Lembergben legkevesebb

méltánylatra találhatott. Fessler ellenségei fegy-

vert kovácsoltak belle ellene; hogy a nyilvános

bevádolást elkerülje, el kellett hagynia az orszá-

got, és Sziléziába menekülnie. Itt kezddik e ne-
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vezetés férfiú nyugtalan, háborgatott és folytonos

ellentétek által mozgatott életpályája. Majd
Kornnal, a boroszlói könyvárussal találjuk össze-

köttetésben, kinek számára több történeti re-

gényt ir, majd Wallisfurtban látjuk mint nevelt
Schönaich-Karolath berezeg házában. 1791-ben
protestánssá lesz és megnsül, hogy csakhamar
ezen elsietett házasság fölbontásához láthasson,

és 1797-ben Berlinben szerez magának mkö-
dési kört. Ott a szabadkmvesség újjáalakítá-

sán dolgozik, és 1802-ben egészen kilép a sza-

badkmvesek körébl. Másodszor is meornsül,

és reménye van, hogy a porosz államban állandó

alkalmazást nyer; de a jénai csata minden remé-
nyét megsemmisíti. Nyomasztó helyzetébl ISIO-

ben menekül ki, midn Pétervárra az Alexander-
Newsky-Akadémiára hiják a keleti nyelvek
tanárának; de mivel az atheismus gyanújába
esik, innen is csakhamar elmozdítják. Ezután a

törvényhozó bizottság levelez tagjává neveztet-

vén ki, egyszersmind a saratowi kormányzóság
egy nevel intézetében is foglalatoskodik, késbb
a sareptai herrnhutiakhoz fordul és jezsuita-

mysticismus vádja alá esik. 1815-ben elvonják

tle fizetését, és 1817-ben ismét visszaadják

neki. Mindezen viszontagságos élmények után
végre a pétervári evangélikus birodalmi consis-

torium fejévé nevezték ki, s ezen állását haláláig

viselte, mely 1839. decz. 15 dikén, élte nyolcz-

vannegyedik évében ragadta el. Korának szol-
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lemi és politikai mozgalmai közül Fessler alig

hagyott érintetlenül egyet is, majd erszakosan
tovai-Hgadtatva általok, majd föléjök emelkedni
törekedve. De mindezen viszonta^sáo-ok között,

noha a sors messze zte, megrizte régi hazájá-

hoz való ragaszkodását, és történelme iránti lel-

kesülését. Már mint i^ú gyjtögetett adatokat

az utóbbira, külföldi vándorlásaiban is szem
eltt tartotta, és a szükség okozta félbeszakítás

után újra foglalkozni kezdett vele. Azon idben,
midn a sors a Volga partjain nyuo,*alomba he-

lyezte, egyszersmind oly korban, midn a gyer-

meki emlékek ellenállhatatlanabbul lépnek fÖl,

mint valaha, megragadta a tollat, hogy népe tet-

teit széles keret képen ecsetelje. Szilárd tetter-

vel folytatta a munkát, és épen akkor végezte

be, midn hetvenedik élet- évébe lépett.

Fessler ezen történeti müve nemcsak mun-
káinak legjobbika, hanem Katonáét kivéve egy-

szersmind a legterjedelmesebb mü is, mely az

egész magyar történelmet felöleli. Miután tömött

rövidséggel követte a fonalat, mely Pannónia
régi történetébl a középkorba vezet, haladék

nélkül a magyar nép történetére tér át, és az

els két kötetben az Arpádházi királyok történe-

tét tárgyalja; a következ kettben az Anjou- és

Luxemburg - Habsburg házból származottakét

V. László haláláig. Hunyadi Mátyás és II.

Ulászló uralkodására egy egész kötetet szán, s

hasonló terjedelemben tárgyalja a II. Lajos és
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I. Ferdinánd alatt történt dolgokat. A hetedik,

nyolczadik és kilenczedik köteten az 1564-tl

17ri-ig esett dolgok vonulnak át; az egész tizen-

nyolczadik század áttekintése pedig 1811-ig a

tizedik kötetbe van beleszoritva. i) A történelmi

anyag tehát, leszámítva a legújabb kort, igen

arányosan van elrendezve. Fessler, noha német
származású, úgy érez, gondolkodik és ir, mint

egy magyar: semmit sem tud a nemzetiségek

mérges viszályáról, mely csak hosszú távolléte

alatt tört ki teljesen, A nemzetiségek sajátossá-

gait a magyar alkotmány semmiképen sem ve-

szélyezteti; ez által egyrészt megtartják jogal-

kat, másrészt egyszersmind egy politikai egész-

szé fzdnek össze. Ez az alapeszme, melyet a

szerz mindenütt alkalmaz. O a magyar biroda-

lom képzdésében, fejldésében, hatalmas föl-

emelkedésében st még küls fénye vészesében

is egy világtörténeti föladat megoldását látja, s

e nézetét sokkal szélesebb ismeretekkel és ha-

sonlithatatlanul nagyobb tudományos segédesz-

közökkel tudja okadatolni, mint a milyenek
Virágnak rendelkezésére állhattak. Az egyházi

*) Die Geschichten der Vngern nml ilirer Landsassen.

Erzahlt von Dr. L A Fessler. Tom. I—X. Leipzig
1815— 1825. A ki egyébiránt pontos áttekintést kivan
szerezni Fessler kiterjedt irodalmi mködésérl meg-
találja Wurzbachnak nagy szorgalommal összeállított

müvében : Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oes-

terrekh. Wien, 1858. IV. 205—308.
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ügyekre különös gondot fordit, és e téren érvé-

nyesül különösen Fessler vallásos gondolkodás-
módja, mely t egy eredeti és positiv keresztyén-

ség föltevésére vezette, s ennek történelmi meg-
jelenéseiben fejldésének szükséges fokait és a

különböz hitvallásokban a változatlan alapraag-

nak ugyanannyi elrejtzését láttatja. Azért ke-

resi a protestantismus els nyomait, lassankénti

terjedését és megszilárdulását ; bels jogosultsá-

gát a kor viszonyaiból magyarázza, noha föllépé-

sének formáit nem helyesli általában. Ez azon-

ban nem gátolja t abban, hogy a katholikus

egyháznak igazságot szolgáltasson, és Pázmány
Péter mködésérl is mély tisztelettel beszéljen.

Több alkalommal kiemeli a magyarok nagy és

nemes tulajdonságait, államférfiúi tehetségöket,

lényöknek tiszteletre-méltóságát ; de épen ezért

följogositva érzi magát, hibáikról is megemlé-
kezni, mulasztásaikat és vétkeiket nyiltan elbe-

szélni. Mindezen dolgokban lehetetlen félreis-

merni az irók pontos ismeretét, sokoldalú

tapasztalatait s a tárgy hosszú vizsgálását és

megemésztését.

Fessler mint kész és bevégzett jellem irta

magyar történetét; azért ez magán is hordja egyé-

niségének ers nyomait. Némi merészség kel-

lett hozzá, hogy azon korban , melyben volt,

azon helyrl , a hol élt , és azon segédeszkö-

zökkel , melyek rendelkezésére állottak , egy
nehéz és sokoldalú anyagot új és egyszers-
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mind terjedelmes, minden részlethez ill alakba

öntsön ; de Fessler kés ao-o^koráior meortartotta
' C5C5 ÍT O

szellemének ritka erejét, és ez a nehéz utón

segitette t. Csaknem legyzhetetlen hajlama

van arra, hogy korszakokról , népekrl vagy
állapotokról általános képet vázoljon, és az ese-

ményekben összefüggésök lánczát kimutassa ; az

utóbbit erélyesen teremti, a hol hiányzik, s azért

kútforrásai szöveofével néha nao*yon katonásan

bánik. A fölfogás mélysége épen nem hiányzik

nála ; még mystikus nézeteket is átvisz törté-

nelmi tárgyaiba, és sok helyen mégis egy régi

rationalistikus ér mutatkozik, mely néha a trivi-

alitáshoz közeledik. A férBú sajátosságaihoz tarto-

zik az is, hogy bizonyos nézeteket szilárdul fönn-

tart és védelmez, még a hol a tények hangosan
ellenmondanak is neki. így, hogy csak egy pél-

dát idézzünk, megdönthetetlen elméletet képe-

zett magának a magyar királyok örökösödési

jogáról, melyet szerinte az európai mveldés
alapított meg, s az ellene küzd szabad válasz-

tásban csak az ó-ázsiai typus ismertet jelét

látja ; egészen megfeledkezik arról, hogy a nyu-

gati és nevezetesen a germán népeknél is mind
a két elem gyakran elég élénken érvényesítette

magát egymás mellett. Ismételve hosszadalmas

bizonyítást és folyékony ékesszólást használ in-

gadozó tantétele támogatására, holott Szalay ke-

vés, de magvas és tárgyilagos megjegyzéssel

mutatja ki a szabad választás lassanként! átme-
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netét rendezel t örökösödési törvénybe. Fessler

lényébl ered az is, hogy az emberi jellemek lé-

lektani méltatásában majd bizonytalanul tapoga-
tódzni, majd bels ellenmondásokba keveredni
látjuk, s hogy a fényt és árnyékot nem osztja el

kellképen, amazt rikítóvá teszi, ezt pedig túl-

ságosan homályossá. Benne az elid és a ré=

giség látható lisztelete élt, és e tekintetben egy
alapon állt Virággal; de egész gondolkodás-
módja sokkal jobban bele volt merülve modern
törekvésekbe, semhogy ez ne mutatkozott volna

minden perczben. Ez a különös vegyülék képezi

stilusának különösségét is. Ez, gyakran túlhal-

mozottságban szenvedve, egy helyt csinált ün-

neplés páthoszban mozog, mely Müller János
befolyására emlékeztet, más helyt pedig a fesz-

telen közlés szabadabb fordulataiba megy át.

Végi*e találkoznak részint ethnographikus hibák,

részint helytelen adatok helyi viszonyokról, a

mit atiz kötetes munka gyors befejezésébl köny-

nyü megmagyarázni. A munka gyengéi és jeles-

ségei egy forrásból származnak, a legszorosabb

kapcsolatban vannak, és alig választhatókel egy-

mástól. Fessler arra törekedett, a mi egészben

véve sikerült is neki, hogy az újabb búvárlatok

eredményeit tudományosan és mégis mindenki-

nek érthet módon adja el. Müve még most
is tanulságos, bármennyiszer ad is fegyvert a

czáfoló kezébe és kényszeríti is a kritikát a helyre-

igazításra.
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Fesslerrel csaknem egyidejleg irta meg a

magyar történetet egy fiatalabb kortársa , ki

szintén német-magyar eredet volt. Engel János
Keresztélyt értem. Lcsérl, Szepesmegyének
e kis, de történelmi nevezetesség fhelyérl
származott, hol 1770. okt. 17-dikén protestáns

szüléktl született. Miután els oktatását szül-
városa iskoláiban nyerte, és tanulását a pozsonyi

gymnasiumban folytatta, 1788-ban a göttingai

egyetemre ment, a hol nevezetesen Schlözer és

Gatterer eladásait hallo-atta. Hazatérte után

1791-ben államszolgálatba lépett, és Teleki Sá-

muel gróf közbenjárására elször az erdélyi ud-

vari kanczelláriánál nyert alkalmazást. 1802-ben
szentszéki tanácsossá, késbb az erdélyi udvari
kanczellária titkárává nevezték ki, s ezenkivl
még egyéb hivatalokkal is megbízták. A sokol-

dalú és fáradhatatlan munkásság azonban rövid

id alatt aláásta természettl fogva gyenge teste

erit, és már 1814 ben, márc. 20-dikán, élete

negyvennegyedik évében meghalt. Már nagyon
korán kifejldött benne a történelmi tárgyak
iránti érzék, és németországi tudományos össze-

köttetései, valamint számos magyarországi párt-

fogója által fölbátorítva, már mint fiatal ember,
ki huszadik évén alig volt túl, vállalkozott Ma-
gyarország történetének megírására, mely hat

kötetben a nagy hallei világtörténethez volt csa-

tolandó. A m Prónay Sándor bárónak, egy
finom mveltség és a magyar dolgokban jártas
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férfiúnak volt ajánlva, ki a fiatal embert ismere-

teivel és tudományos segédeszközökkel szívesen

támogatta. A terv, mely szerint Engel dolgozott,

kissé különös, és véletlenségekre alapított volt,

melyek a szerzt úgy állítják elénk, a mint mun-
kája közepén van, de az egész anyagot még ko •

rántsem hódította meg. A három els kötet úgy-
szólván elcsarnokul volt szánva a tulajdonképi

magyar történelemhez. Statistikai adatokkal

megtömött bevezetése után egy történelmi szem-

pontból érdekes jegyzéket közöl II. Ulá.azló ki-

rály 1494-diki bevételeirl, s innen Pannónia
réo-i történetére ugrik át, azután Bulo-áriára.

Ezekhez sorakoznak szép számú oklevelek, na-

gyobbrészt a tizenhatodik és tizenhetedik szá-

zadból, egy statistikai bevezetés Horvátország,

Dalmátia, Slavonia és a magyar partvidék tör-

ténetéhez, azután maga Dalmátia története. Erre

ismét oklevelek következnek, azután Szerbia

története, végre Oláhországé és Moldváé, mely
már, a tervezet ellenére, a negyedik kötetre ju-

tott. ^) Már ezen áttekintésbl is látható, hogy a

szerz anyagát igen különböz alkatrészekbl

rakta össze, oklevelekbl, krónikaszer elbeszé-

^) Geschichte des urujrischen Beichs und seiner Nebeu-

Idnder. Von J. Chr. von Engel, in der Fortsetzung der

Allgemeinen Welthistorie diirch eine Gesellschaft von Ge-

lehrten in Dtutschlcmd und EnqJand ausgefertigt. Neunund-
vierzigster Theil. Tom. I. II. ÍIL IV., 1. u. 2. Halle, 1797
— 1804.
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lésekbl, ujabb statistikai adatokból, melyeket ö

saját hozzátételei által, milyenek nyelvi érteke-

zések és történelmi vázlatok, sokszor bels és

chronologiai összefüggés nélkül öregbített. Bul-
gáriára nézve különösen Schlözer, Thunmann és

Mannert, Szerbiára Raitsch archimandritának
müvét , Pejacsevich jezsuita História Serviae-

ját és Dobrowski búvárlatait használta, s igy a

többi tartományra nézve is a régibb és ujabb for-

rásokat. Az ekként összeállított darabok igen

különböz értékek voltak ; becses oklevéli köz-

lemények mellett csekély jelentség dolgokat

találunk, melyek ma már minden érdeköket el-

vesztették. Az egész anyag földolgozásáig már
nem jutott a szerz, s egy szerves egész helyett

csak anyag-gyjteményt kaptunk a magyar kap-
csolt részek történetéhez. Miután Engel a ma-
gyar határtartományoknál oly soká idzött, a

magyar történet eladására már rá nem ért, s

ez, legalább az általános világtörténetbl, melybe
szánva volt, elmaradt. Ellenben szorgalmasan
foly lattá kutatásait nyilvános levéltárakban és

családi levelesládákban, és mint ezeknek gyü-
mölcsét, adta ki Monnmenta Ungaricáit. Ezen
gyjtemény is különböz tartalmú okiratokat és

forrásmunkákat tartalmaz, egymástól távoles
korokból, melyek közül Bubek Imre Begistrum

de Thtirochja. , II. Lajos udvarának 1526-diki

számadási könyve, és Casparis Bojthini de re-

bus gestis magni Gabrielis Bethlen lihrí trés —



192

a legjelentékenyebbek. ^) Csak néhány évvel

késbb adta ki tulajdonképi magyar története

els részét, és nemsoká reá ezen els rész máso-

dik kiadásával együtt a többi négyet, melyeknek
nyomtatásátépen halála pillanatában fejezték be.

Ez volt Engelnek lassan érett fmunkája, me-
lyet most közelebbrl kell szemügyre vennünk.

Ez mindenekeltt elismerésre méltó bizonyít-

ványa a szerz bels iparkodásának és haladó

tökéletesedésének ; mert épen az egyoldalú alak-

talanság, mely elbbi mveit jellemzi, teljesen

hiányzik ebben. Az els két kötet a legrégibb

idtl fogva Zsigmond haláláig terjed, a harma-

dik, mely két tekintélyes részre oszlik, kizáróan

a Hunyadiak századával foglalkozik, s a rákö-

vetkezett korszakkal, a mohácsi vészig, és a két

utolsó kötet a legújabb történetnek van szen-

telve, 1780-ig, II. József trónraléjítéig, — s ez

egészen arányos fölosztás, mely a tények meny-
nyiségének meglehetsen megfelel.^) Az egészet

egy értekezés elzi meg a magyar történetbú-

várlatról és történetírásról, mely részben ismere-

tes, részben akkor még föl nem használt törté-

netírókról tartalmaz tanulságos följegyzéseket.

Az störténetet nagyon egyszervé tette Engel

:

sem a régi Pannoniáról, sem a hunnokról és ava-

^) Momwmita ungrica. Edidit J. Chr. Engel. Vien-

nae, 1809.
'"9 Geschichte des ungrischen Beichs. Von J. Chr. v.

Engel. Tom. I-V. Wien, 1813-1814.
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rokról nem beszél, hanem a magyaroknak törté-

netileg bizonyos föllépésével kezdi. Ezen els
idkre nézve a byzanti tudósitásokat veszi ala-

pul, és helyesen, de Béla király névtelen jegyzjé-
nek is igazságot szolgáltat, és tzzel védelmezi

az igazságtalan lealázások ellen. Az Árpád-kor-
szakot tárgyismerettel adja el, és a tévedéseket

helyenként megigazítva, ámbár bizonyos egye-

netlenséget észre lehet rajta venni. Szent István

uralkodásának, a magyar birodalom alapvet
korszakának néhány tényén könnyeden átsiklik,

melyek behatóbb ismertetést érdemlettek volna,

mig ellenben IV. Béla, ki mindenesetre jelenté-

keny uralkodó volt, e tekintetben különös ked-

vezésben részesül. Az Anjouk korában, különö-

sen a Xagy Lajos idejében mindent megemlít, a

mi a dolgok keretéhez tartozik ; azonban éjDen a

fölfoo-ás külsleo-esséo;e nem eno-edi, hoo-y anao-y-

jelentség átalakítás igazi lényegét, melyet ez

a király a bels törvényhozásban eszközölt, sem
külpolitikájának nagy eredményeit , melyeket
csak a korviszonyokból és a szomszéd országok

bels állapotából lehet magyarázni, tökéletesen

megértsük. Ilyformán váltakoznak a hiányok
és jelességek a m további részeiben is. Hogy
Engel a hitujitás tényeit nem hagyja érintetle-

nül, azt tle, mint protestánstól elvárhattuk; ha-

nem az, a mit adott, Fesíler közleményeinek
mögötte áll, és távolról sem felel mog a kitn
kritikai elmunkálatnak, melyet Buday adott

Flegler.
'" -*
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könyvében. Az utolsó részben, mely a legújabb
történetet tartalmazza, tekintélyes hézagok és

kihagyások mellett eltorzított, st valótlan ada-

tok is találkoznak ; de itt mentségére szolo-ál a

szerznek az, hogy több fontos történelmi for-

rásnak használata ceak halála után lett lehetsé-

gessé. Ha még mélyebben belebocsátkozunk a

részletekbe, akkor ismerjük csak föl igazán az

éles ellentétet, melyet Engel Fesslerrel képez,

úgy hogy mind a kett más-más irányhoz látszik

tartozni. A hol az utóbbi magas szempontok alá

igyekszik hozni anyagát, az elbbi a kicsiségek-

hez ragaszkodik és a nagyságot parányi mérték-
kel méri. Fessler nagyon hajlandó elismerni az

emberiségben a jót és eszményit ; szereti ezt ki-

váló embereknél zavartalan tisztaságában állítani

el, de viszont a roszat nagyon rikító színben

tünteti föl. Engel ellenben mindig az emberek
kicsiny és titkos gyengéit fürkészi ki; a kétség-

telen nagyságról is tud valamit mondani, és az

egészet mellékes dolgokkal fölismerhetetlenné

teszi. Egyben-másban talán jobban látott, mint
amaz, de modora nem tetszets. Fessler mindig
arra törekszik, hogy látszólag távol álló dolgo-

kat egy egészszé egyesítsen, és a különböz nem
események sorozatában harmonikus átmeneteket

eszközöljön az egyikrl a másikra ; Engel kezében
darabokra omlik az anyag; az összetartozó dol-

gok szétmállanak, mig másokat össze akar kap-

csolni, melyek ellökik egymást, hogy ne is em-
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lítsük ugrásait a közeli tárgyakról a távoliakra.

E nagy hiány, mely leginkább els müveiben
mutatkozik, az utolsóban nagyon enyhült ugyan,

de még itt is elég jelentékeny. Csak Hunyadi
Mátyás uralkodásának leírására emlékeztetem az

olvasót. A tényeket meglehets teljesen hordta

ugyan össze, de ezek külsleg és belsleg szét-

darabolva feküsznek egymáson és egymás mel-

lett, s Hunyadi Mátyása mindig több ellenmon-

dásba keveredik és megmagyarázhatatlanabbá
lesz. liy lángesz, majd kellemesen lebilincsel,

majd szenvedélyesen lesújtó személyiségnek,

mint ez, melynek fényes erényei, de nem ke-

vésbbé nagy hibái is voltak, s e mellett csodála-

tos szellemi mozgékonysága, mely a pillanat

minden fordulatát meg tudta ragadni — ily sok-

alakú embernek megmagyarázása nem Engelnek
való munka volt. Benne egyszersmind a kritikai

tagadás kiapadhatatlan forrása bugyogott, mely
t teljesen mint a tizennyolczadik század egyol-

dalú irányának fiát jellemzi, és különösen az

egyházi ügyeknél tnik föl. A pápákon, püspö-

kökön és klastromokon való rágódása nem akar

véo^et érni, és néha trhetetlenné lesz.'EKülönö-

sen a középkori történet tárgyalásánál látszik,

mily kevéssé látta be a szerz azt, hogy minden
kort maga-magából kellt^megérteni, megmagya-
rázni, hogy puszta csípsség és a hagyományos
tények önkényes megingatása magokban véve

nem a felsbb io-azsásr iele. Eno-el müve mind-

13*
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amellett sokat tett a magyar történet egyes he-

lyeinek fölvilágosítására. O gyakorlati fej és je-

lentékeny közigazgatási tehetség volt ; irá-

nyozta a figyelmet legelször a magyar állam

pénzügyi és gazdasági kifejldésére, s e czélból

sok érdekes oklevelet vont el a levéltárakból. S
ha tovább él, a történelem ez oldalát kétség-

kivül méö* bvítette volna. Fáradhatatlan szoro-a-

lommal kutatta, föl az elrejtett okiratokat, és a

figyelmet sok magyar emlékiratra hítta föl, me-
lyeket addig épen nem, vagy csak kevéssé hasz-

náltak. A múlt és jelen viszonyának fejtegeté-

sét élénkebben belevonta a történelem tanulmá-

nyozásába, s fölvehetnek tartotta a kérdést:

mennyire felelhetnének meg az élkor intézmé-

nyei a társadalom elhaladó szükségleteinek.

Ezenkivül teljesen hazafias szellemben irt; ép
oly kevéssé indult ki az egyes nemzetiségek el-

lenségeskedésébl, mint Bél Mátyás vagy Fess-

ler; szeretete átkarolta az egész magyar hazát

és történelmileg érinthetetlen alkotmányának fej-

ldését.

Idközben a hazai történetbuvárlás a tulaj-

donképi magyar körökben különös irányt vett.

A mvelt köröket fleg a szépirodalom foglalta

el, melynek terén Kazinczy megtörhetetlen buz-

galommal folytatta munkásságát. Mig Kisfaludy

Sándor és Berzsenyi költeményeikben a magyar
nyelv egész szépségét és képzékenységét kifej-

tették, Kisfaludy Károly pedig a színpadot uj
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darabokkal gazdagította, addig Kölcsey Ferencz
szellemes kritikai értekezéseivel, melyekkel a

szép Ízlést az ókor klassikus mintáin akarta fino-

mítani, a burjánoktól tisztogatta a földet, és a

nemesebb mtermékek iránti érzéket elkészíteni

segítette. A hangadó magyar arístokratikus tár-

saság annál jobban hajlott e törekvésekhez, men-
nél többször nyúlt vissza a fiatal magyar költé-

szet a múlt id nagy emlékeibe^ melyekben a te-

kintélyes nemzetségek hagyományaikkal gyöke-

reztek. Az uj politikai eszmék, melyek Magyar-
országon még nem honosultak meg, pusztító jel-

lemök miatt, melylyel másutt fölléptek, a régi

kor emlékeit annál bajosabb fényben tüntették

föl, s így a sz 'pirodalmi irány mellett, mely ak-

kor a jelesebb tehetségeket majdnem kizáróan

io;énvbe vette, minden történelmi érdek, a hol

volt, az élkor kizárólagos, többnyire túlzott;

nem ritkán bálványozó tisztelete felé fordult.

E nemzeti hangulatot küls és bels körül-

mények még ersítették. Legelször is az ál-

talános visszahatásban, mely Európában a fran-

czia forradalmi eszmék következményei és a na-

póleoni uralom ellen támadt, elvi támaszt nyert.

Modern alakban ismétldött az, a mi már a mon-
gol betörés idejében és Hunyadi Mátyás napjai-

ban történt: a magyar sid kibúvárlását és

megállapítását mint a nép életkérdését tárgyal-

ták. E szellemi mozgalomnak a hazai irodalom-

ban senki sem szegült komolyan ellene. StKul-
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csár és Virág teljesen alkalmasak voltak arra,

hogy hatalmasan támogassák; Buclay mve azon-

ban, mely leginkább inthetett volna higgadt
vizsgálásra, sokkal kevésbbé tetszets formában
volt Írva, s igy csak lassan hatott, és különben is

csak a tudósok kezében volt. A határtalan kri-

tika végre, mely az ünnepelt élkor hitét meg
készült dönteni, harczra szólította a magyar ha-

zafiságot. Egy régi nemzeti tulajdont kellett

szemtelen támadók és hívatlan tolakodók ellen

védelmezni, s minthogy a messze távolból föl-

csillámló vár ép oly kevéssé volt alkalmas a vé-

delemre, mint a támadásra, önkénytelenül is az

óriási, a ködszer és a phantastikus körébe té-

vedtek.

Ezen életre ébresztett störténelmi kutatá-

sok középpontja- és hordozójaként Horvát István

jelenik meg; oly férfiú, ki majdnem a külÖnczsé-

gig men eredeti személyiséggel csaknem poly-

histori tudományt egyesített. Köztiszteletben álló

polgári családból származott, és 1784. május
3-dikán Székesfejérvárott született, s szülvárosa
iskoláiban tanult. Korán nyilvánult tehetsége és

rendkívüli szorgalma által királyi ösztöndíjat ér-

demelt ki, melynek segélyével 1799-ben a pesti

egyetemre mehetett. 1806-ig bevégezte a bölcse-

leti és jogi tanulmányokat, melyek mellett azon-

ban gazdasággal és orvostudománynyal is fog-

lalkozott. Még tanuló^- éveiben kezdett mint

nevel mködni Ürményi házában, és e vi-
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szouy nemcsak a családdal fzte t tartós barát-

ságba, hanem összeköttetésbe hozta az ország

legtekintélyesebb férfiaival is, kik késbb tudo-

mányos törekvéseiben nagyon elsegítették.

Ürményi gróf ajánlatára 1808-ban királyi egye-

temi jegyzvé nevezték ki, késbb pedig, 1812-

ben Széchenyi Ferencz gróf ajánlására a nemzeti

múzeum könyvtárának révé, mely állását élete

végéig megtartotta. 1830 óta egyszersmind el-
adásokat is tartott a magyar nyelv- és iroda-

lomból, mire 1833-ban az egyetemhez az okle-

véltan, pecsét- és czimertan tanárává nevezték

ki. Eladásait, különösen a magyar államjogra

vonatkozókat, mindig nagy tetszéssel hallgatták.

Attól fogva, hogy a nemz. múzeumnál nyert al-

kalmazást, nagy terjedelemben kezdett könyve-

ket és kéziratokat gyjteni, melyek a magyar
történelemre és földrajzra vonatkoztak, s ebben

késbb a kormány és tekintélyes magánemberek
annyira támogatták, hogy halála után körülbe-

lül harminczezer kötetet, s ezenkívül számos

kéziratot, oklevelet, térképet és rajzot^ még pedig

sok értékeset hagyott hátra. Minden szabad ide-

jét, sokszor kés éjjelig, tanulmányaira fordította,

melyek fleg a magyarok störténelmére és nyelv-

emlékeire vonatkoztak. Ritkán utazott, külföldre

soha. Jóakaró és közlékeny volt fiatal emberek
irányában, de ellenmondást nem trt, s e maga-
teremtette körben élt haláláig. Horvát nem rakta

le nézeteit nagyobb mbe, hanem csak sok apró
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értekezést irt, melyeket részint a késbb maga-
szerkesztette Tudományos Gyüjteméni/-hen, ré-

szint önállóan bocsátott közre. Nagyon nehéz
ezen csodálatosan szervezett fej termékeit egy
rendes nemi fogalom alá hozni. Egy elismert

törvény, egy gyakorlati szabály sem állja meg
itt helyét. A rendszer, mely minden komoly vizs-

gálatnak elengedhetetlen föltétele, hogy megál-
lapitott tényekbl kiindulva halad az ember a
kétségesekhez és bizonytalanokhoz, hogy igy a

tarthatatlant és teljesen valótlant kimutassa —
ez Horvátnál nem jutott érvényre. O magas
hegycsúcson áll, majd a kék aether fényében,

melybl jóshangjai lezengenek a mélységbe,
majd felhbe burkolódzva, melybl a gondola-
tokat mint villámokat küldi a villanyos sodrony
gyorsaságával a világ mind a négy sarkára. Neki
kevésbe kerül a Himalaya magaslatairól a riphái

hegyekre, vagy a Cordillerákról a Khingkan-
Oolára szállani. Néhány példa világosabbá fogja

ezt tenni.

Elttem fekszik 1825 -ben megjelent kis

mve : Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb tör-

iéneteihöl. A nemzet nagy tettei ösztönözték a

szerzt az skor vizsgálatára — ezt mondja rö-

vid bevezetésében. Ezután a régi hellének kell
közepébe áll, és onnan indul vándorlásaira.

Tudja, hogy a magyarok kritikai története már
néhány századdal Ábrahám eltt kezddik, s a

szent Íráson, a görög és római klassikusokon, az
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örmény^ syr, arabs és perzsa Írókon át, a közép-

koron keresztül Árpádig megy ; arról is meg van

gyó'zdve, hogy az egész európai történetre új

világító fényt fog ez vetni. írás közben csak azt

sajnálja, bogy Karolina Augusta királyné ko-

ronázási ünnepélyére (1825. szept. 25.) nem irhát

hódolata jeléül terjedelmesebb mvet, s azután

bátran halad elre a szittyák birodalmában.

A magyarokat — ez srégi földmvel népet

:

mert már nevök is magvett, szántót jelent — a

Georgii Scythaekkel, st a Chorasmiakkal és

Arimaspokkal is szoros viszonyba hozza, és ki-

mutatja a névnek hangváltozás okozta változa-

tait az érthet Muger- és Mogerbl a nehezen

fölfogható Mazaga-, Masnx-, Masaeus-, Masyx-,

stb.-ig. Félelem és reszketés nélkül közeledik a

régi óriások lakóhelyéhez, mert, mint mondja,

csak ott lehet gigásokat találni, a hol magyarok,

kunok és jászok laktak. Királyaikat, ha jót tet-

tek, úgy tisztelték, mint az isteneket. Magok
Homeros istenei sem egyebek, mint ily átalakult

királyok, s igy könny megérteni, mért házasod-

tak, és viselték magokat néha illetlenül. Miután

a szerz e gazdag eredménybl új ert merített,

folytatja útját Syrián és Aegyptuson keresztül.

Odáig az út kissé kemény és rögös volt ; mert a

párthus nép, melyet követett, életveszélyek közt

pusztákon és vad haraszton vezette keresztül.

Azonban fáradságáért és nélkülözéseiért gazdag
kárpótlást nyert, és oly szerencsés volt, hogy a
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régi Thebaeban a szittya nép fvárosát födözte

föl. A libyai sivatag határához érve, maga Hor-
vát is fél, hogy a Samum-mozgatta portengerben

elveszti a magyarok biztos lábnyomait. Azért

gyorsan visszafordul a hellén föld nevet egéhez.

Itt átrepültében épen azt látja, a mint a hellének

harczjátékaikat kezdik ünnepelni, és lábaikat

jász dallamokra mozgatják; a choraeos még so-

káig mint magyar táncz csengett a fülében. Sar-

dosnak, Hercules számtalan fiai egyikének segít-

ségével eljut az itáliai szigetekre s azután az

Aboriginok országán keresztül eléri Európa nyu-

gati vidékeit. A trafalgari fokról egy ugrással

még egyszer Afrikában terem és csak nagy ne-

hezen tud ellenállni a messzirl fölcsillámló

Atlas csábitó bájainak; mert ott is hallja a ma-
gyar nyelv otthonias hangjait. De vissza kell tér-

nie, hogy a hunnok elé menjen, kik idközben
elözönlötték Európát és Ázsiát. Most újra utaz-

gat a fekete tengertl a keleti tengerig, st a

jegestenger barátságtalan partjáig is, és a tarka

sokasáo'ban mindio- találkozik réo-i ismersökkel,

kik kezet szorítanak vele. Horvát különösen

Homerosnak srégi Hlppomolgosaiban gyönyör-

ködik, kik Erdélynek ló-fejiben, az úgyneve-

zett lófejkben újra föltámadtak. Minden nyi-

lasból, személy- és helynevekbl tolulnak feléje

a bizonyítékok. Pekingbl, Konstantinápolyból és

Moszkvából a tudós patakok egyetlen folyammá
egyesülnek ; Horatius és Ovidius is megjvén-
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elölte már ezen idket. Ily sikerek mellett a mi

Horvátunk érczkeble -új Verfeszitésekre'; készül

;

egyetlen ugrással visszaszökik a névtelen jegyz-
rl az ó-római Lucanusra, a viszálkodó császárok

dalnokára, útközben köszönti az idsbik Pliniust,

azután jobb kezével a byzanti Stephanust fogja

meg üstökénél, a ballal pedig Dio Cassiust emeli

föl. De még mindig gyötrik a philistiiusok, ki-

ket a maga hazájában talált. Az kedvökért

egyszer már elment Ravenna közelébe, a »Fo3-

siones Philistinae«-hez, azonban e mocsáros vi-

dékekrl nem nagy lelki épüléssel tért vissza.

Ezzel meg nem elégedve, még egyszer elmegy

a messze lakó aethiopsokhoz, betér a pelasgok-

hoz, betekint Assyriába is, hol Sesostrissal talál-

kozik, és végre járatlan utakon épségben vissza-

érkezik hazájába. Noha sok dolog homályban
maradt eltte, st még homályosabb lett, mint

elbb volt, az »travels round the world«-jábóP)

mégis azt a vigasztaló meggyzdést hozta visz-

sza, hogy a magyarok eldei egykor egy nagy
világtörténeti néphez 'tartoztak, és hogy k
segítették legelször terjeszteni a mveldést
Európa országaiban.

Csaknem lehetetlen volt ily tartalomnál tá-

vol tartani a tréfát és iróniát ; de megkísértem,

visszatérni a dolog komoly oldalához. Ily riki-

tóan, mint itt, egyetlen más mvében sem keverte

Világ körüli utazások.
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Horvát a színeket ; azonbao mind magokon vi-

selik az szabályozatlan, járatlan utakon járó
szellemének bélyegét. Irt még egy ilynem mun-
kát e czim alatt : A Deutschok Mózestl Taci-
lusig (Pesten, 1831), mely már megjelenése
idején sem felelt ugyan meg a Németországban
megállapított álláspontnak, de mégis tartalmaz
néhány tanulságos adatot; azonban itt is furcsán
érezzük magunkat, midn Konstantinos Porphy-
regenetos .Yc/^ir^íroí-aitól a rajnai Nemeterekhez
fordul, azután a gall Nemausushoz és innen végre
Hiberniába és Afrikába meo-y. Meo-bizhatóbb
adatokat szolgáltat Magyarország gyökeres régi

7iemzeUségeirl irt értekezése (Pesten, 1820),
minthogy a tárgy természete lekötve tartotta t
a magyar földhöz, ámbár a bevezetésben itt is

kitéréseket enged meg magának Róma és Palaes-
tina felé. Egyéb mveit sem annyira az álta-

luk földeritett adatokért, mint buzdító haza-
fias szellemkért magasztalják. Ennélfogva job-
baknak elismert mveiben is i) föltn a kritikai

és következetes búvárlás hiánya, s az óriási szor-

galom számos gyümölcse mint a faragatlan épit
kövek, rendetlenül van összehányva. Azonban
nagyon tévedne az, a ki azt hinné, hogy Horvát
irányát Magyarországon minden ellenmondás
nélkül elfogadták; nem hiányoztak olyanok, kik

^) A legfontosabbak, Horvát életrajzával együtt ta-

lálhatók Wurzbach : Biogr. Lexicon'lX. 324—32(3.
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nevetséges oldalait elmésségök czéltáblájává tet-

ték, a mit , ellenmondást nem^ tr természeté-

nél fogva nagyon zokon vett. Es e férfiú, kinek
tudományos vivmányai gyakran a szellemes kép-
telenség alakját vették föl, melyet csak ezen viv-

mányok csalhatatlan igazságába helyezett naiv

hitével lehet egybeállitani, mégis nemcsak a

magyar irodalom fejldésére, hanem sok fiatalabb

emberre is kedvezen hatott. Ebben Toldy és

Horváth Mihály, a józan Szalay és az éleseszü

Eötvös egyhangúlag megegyeznek. Ezt részben

már iratai bels lényébl lehet magyarázni.
Ezekben gyakran meglep világos nézetekkel és

megjegyzésekkel találkozunk, melyek ritkán tar-

talmazzák ugyan azt, a mit be akar velk bizo-

nyitani, de más oldalról tekintve a dolgokat, sok-

képen megvilágítják és bels kapcsolatba hoz-

zák. Mködésének legnagyobb hatását azonban
szóbeli eladásainak köszönhetjük. Az ifjúságot,

mely a tiszta kritika szárazságának úgyis hamar
hátat fordit, heve és lelkesülése, nemkülönben
bámulatos tudománya által lebilincselte. Midn
magyarjait a legrégibb és legmveltebb népek-
hez sorolta, az egész nemzet elé egy eszményi
czélt tzött. O egyszersmind a klassikus ókor-

nak is buzgó tisztelje volt, s ezen elszeretetét

másokba is bele tudta oltani, s ez által elmozdí-
totta a tudományos életet. El kell ismernünk,
hogy még a magyar államszervezet újjáalkotá-

sában is jelentékeny része volt. A korában föl-
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lép reform-eszmékkel nem ^érintkezett ugyan
közvetlenül, de nem is állt tlük oly távol, mint
els pillanatra látszik. Minthogy egyedül az él-
kor állapotait tartotta mintaszereknek, a jelen-

kort pedig csak parányi utánzatuknak, mindig
azon fölszólitást kapcsolta ehhez, hogy az élkor
állapotait erteljes tettekkel újra életre kell éb-

reszteni. Ekkor persze nem gondolt arra a for-

dulatra, mely 1848-ban következett be, s a mint
egy helyen kérdezi : vajon a magyarok a felhk-
bl pottyanhattak-e le — akkor legalább bizo-

nyosan a felhkbl esett volna le. A sors megkí-
mélte e keserségtl, és 1846-ban kiszólította az

élk közül.

A magyarok skoráért való lelkesedés, bár-

mennyi rajongással vegyült is, mégis gyakorlati

következményekre és tudományos eredményekre
vezetett. A mit Horvát István ezerféle szószár-

maztatásával és hasonlitgatásával nem tudott

meghatározni, — az országot és népet, melyhez
a magyarok störténetét tudományos rendszerre

alapított szómagyarázat alapján kötni kell — azt

most megbízhatóbb módon, tudományos utazá-

sok által kisértették meg meghatározni. A nyel-

vek és nyelvjárások pontos tanulmányozása és az

ebbl származó nyelvhasonlítás voltak az [elen-

gedhetetlen föltételek, melyek nélkül erre -az új

útra sem lehetett sikeresen lépni. De-Guigne8,
Desericzky és Pray búvárlatai óta a tudósok pil-

lantásai a perzsa és középázsiai fönnsik felé for-
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dúltak, és Horvát István is különösen ezen oldal

felé hajította philologiai röppentyit. Azon tá-

jak beutazása által megbízható eredményekre

hittek juthatni, és Csoma Sándor vállalkozott a

nehéz útra. O a Székelyföldrl származott és

1798-ban Körösön született. Elször a nagy-

enyedi gymnasiumban tanult, azután 1816-tól

1818-ig a göttingai egyetemet látogatta, s úgy
látszik , itt érlelte meg elhatározását. Szigorú,

majdnem askétai életmóddal gyakorolta magát a

nélkülözések és fáradalmak eltrésére. 1819-ben

útnak indult, nagyobbrészt gyalog ment, elször

Törökországon keresztül, onnan Perzsiába és

végre nagy kerülkön Kashmirba jutott. Mint-

hogy honfitársainak segélye cserben hagyta,

kénytelen volt tekintélyes angolok szívességét

venni igénybe. Innen Tibetbe ment, hol néhány
évet töltött, és végre Calcuttába, hol az ázsiai

társulattal összeköttetésbe lépett. Már újra útra

készült, midn súlyos lázba esett, és 1842. apr.

11-dikén Darjenlingben , Bengalban meghalt.

Csoma tulajdonképen czélt tévesztett utazásával,

és csakhamar kiderült, hogy a magyar nép sei
nyelvét és székeit nem azon a vidéken kell ke-

resni. Azonban a philologiának mégis hasznot

tett, minthogy kiadta a tibeti nyelvnek nyelvta-

nát és szótárát, i) melyet Angliában nagy tet-

^) A grammar of the Tibetan language in English, pre-

parecl undev the patronage of the Government and the cnispi-
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széssel fbo-adtak. Mieltt azonban ez a véo*ered-

meny el lett volna érve, a figyelem újra az éj-

szaki vidékekre irányult, hol Skandináviától és

Finnországtól kezdve az Uraiig rokonnyelvü né-

pek lánczolata húzódik végig. Nyelvök és törté-

netök közelebbi vizso-álatától lehetett a fölvetett

kérdés megoldását legelébb várni. Mindezen tö-

rekvések az életbe lépett magyar akadémiában
egyesit középpontra találtak, mely a szükséges

tudományos eljárásról is kezeskedett. A nemzeti

érdek lassan-lassan fölébredt a tárgy iránt ; az

egyesek "tanulmányai is feléje fordultak, mig
végre föllépett a férfiú, ki ezen irányban ugyan-

azon föladatra vállalkozott, melyet Csoma más
irányban vállalt magára, Reguly Antal Zirczen,

Veszprém megyében született 1819. jul. 13., és

els nevelését a székesfejérvári és gyri gymna-
siumban nyerte, és 1836-tól 1839-ig a pesti egye-

temen különösen az államtudományokat hall-

gatta; azonban más tárgyakhoz is vonzódott, s

igy a magyarok si hazájának kérdése sem ma-
radt eltte idegen. Az lS39-iki szünidben
Németország belsejét akarta beutazni ; utazása

czélja Hamburg volt. Ide érkezve, Skandinávia

vonzani kezdte : visszaemlékezett a romantikus

ces of tlie Asiatic Society of Bengal^ hy Alexander Csoma de

Körös, Siculo-Hungarian of Transyhania. Calcutta 1834.
— Essay towards a dictionavy Tihetan and English hy A.

Csoma de Körös etc. Calcutta 1834-.
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mondákra az ország skorából, s ismerte ujabb
története jelentségét is ; elutazott Stockholmba.
Itt összetalálkozott egy született finnel, Arwid-
sonnal, ki a beszélgetést csakhamar a magyar és

finn nyelv közel rokonságára vitte át. Reguly
fiatal buzgalmában elhatározta, hogy mélyebben
behat a finn nyelvbe, és ismeretét ujabb kutatá-

sokkal szélesiti. Elment Helsingforsba, össze-

köttetésbe lépett Castrénnal, de csakhamar ne-

hézségekre talált, mert a svéd nyelvet sem is-

merte, és végre 1840-ben a tovább éjszak felé

fekv Lamasaho nev faluban telepedett le, hogy
a parasztoktól megtanulja a keleti finn nyelvet.

Idközben hazájába is irt, hogy a vállalatára

szükséges segédeszközöket küldjék meg neki;

ezek azonban csak lassan jöttek. 1841. nyarától

1843. széig Pétervárott élt, hoo^v elkészülete-

ket tegyen uráli utazásához. Folytonosan nagy
nehézségekkel küzdve, de az orosz kormánytól
és orosz tudósoktól a les^nao-yobb készséo-o-el tá-

mogatva 1843— 1845-ig végre szerencsésen vég-

rehajtotta tervét és Kazánból a vogulok földjére

indult. Csak 1849-ben tért vissza hazájába, gaz-

dag anyaggal ellátva; azonban a földolgozásra

már rá nem ért. Testi szenvedéseit szellemi meg-
törtség követte, mely képtelenné tette t meg-
erltet tudományos munkásságra és igy folyto-

nos betegeskedés és lábbadozás közt tölte utolsó

éveit 1858. aug. 27-dikéig. Iratait csak mások
állitották össze rendszeres egészszé, és ezek ké-

Flegler. 14
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pezik az els nyelvtudományi alapot a magyar

skor meghatározására. E-eguly utazásával kü-

lönben az e téren való munkásság még nem volt

kimerítve. A dorozsmai, nagykunsági születés

Jerney János, miután több évig mint ügyvéd

mködött Pesten, 1844 és 45-ben a saját költsé-

gén útnak indult, és meglátogatta azon földeket,

a hol a magyarok közvetlenül bejövetelük eltt

laktak. Erdélyen keresztül az u. n. csángó- ma-
gyarokhoz ment Moldvába, kiknél egy egész

évet töltött, azután bejárta minden irányban a

krimi félszigetet, a nogai tatárok pusztáin ke-

resztül eljutott a Volgához, és innen megláto-

gatta Madzsar városnak romjait, melyek a Kau-
kázus lábánál terülnek el. Minderrl egy részle-

tes és külsleg is szépen kiállitott utleirást adott

ki, 1) mely néhány tartalmas néprajzi jegyzeten

kivül a magyar helynevek magyarázatához is

tartalmaz adalékokat. Egészben véve azonban a

szerz nyelvészeti elismeretei alapos szaktudó-

sok Ítélete szerint a célhoz képest nem voltak

elegendk. Ugyanezen körben mködtek Bugát

és Repiczky is, és ha egészen a jelenkorig követ-

jük ezen irányt, mely majd a legrégibb népmon-

dákban, majd vallásos öltözetben, részint Önal-

kotta phantasmákban, részint tudományos meg-

^) Jerney J. keleti utazása a magyar öshehjeinek Jcinyo-

mozása végett. 2 köt. Pesten 1851. Tudtommal németre

is le van fordítva.
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gondoltsággal lép föl, ugyanazon tárgyra for-

dítva: azon táro-yilao-os következtetésre vao-yunk

följogosítva, hogy az altáji nyelvcsalád kibúvár-

lása és megállapítása a magyar akadémia leglé-

nyegesebb föladataínak egyike. Ezzel nemcsak
nemzete iránti kötelességet teljesít, hanem álta-

lában a tudományos világ irántit is.

A magyar történelmet eddig nagyon külön-

féle szellemben tárgyalták, és e mellett az okle-

velekkel gyakran igen önkényesen bántak. Az
utóbbiak részben nagyobb, különféle célokra ren-

dezett gyjteményekben voltak lenyomtatva;
másokat majd ebben, majd abban a könyvben
kellett keresni. Mindezen körülmények, melyek
átnézetöket megnehezítették, kívánatossá tették

egyesítésöket egyetlen mben. Ezen szükségnek
akart Fejér György, kanonok és egyetemi könyv-
tárr , egy okleveles codex kiadásával eleget

tenni. 1766. apr. 23-díkán Keszthelyen szüle-

tett. Pesten és Pozsonyban tanult, s mint Kato-
nának fiatal barátja csakhamar a régi iskolához

csatlakozott, és folytonosan annak szellemében

gyjtött és irt. Szabad ideje elég levén, nagyon
termékeny íróvá lett, és egy sereg értekezéssel

lépett föl, melyeket részint Litín, részint magyar,
részint német nyelven irt. Már túl volt hatvana-

dik évén, midn azon munkához fogott, mely ne-

vét Magyarországon kívül is ismeretessé tette.

Okleveles codexe két nagy osztályra oszlik. Az
els a legrégibb idt foglalja magában, az Arpád-
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ház kihaltáig, a második a vegyes házbeli kirá-

lyokat 1440-ig, a mivel a munka bevégzdik.
Minthogy Fejér Pannónia legrégibb történetét

is figyelembe vette, az els kötet az ifjabbik Pli-

niusuakTrajanushoz intézett levelével kezddik,
a bithyniai keresztyén községekrl, mihez egy-
házi oklevelek járulnak a byzanti korból. Az
els részben IV. Béla kora legjobban van képvi-
selve, mig a másodikban legtöbb oklevél Róbert
Károly és Xagy Lajos korából van.^) Mvének
alapját azon oklevél-másolatok és kivonatok te-

szik, melyeket Hevenesi Gábor és Kapriniy Ist-

ván jezsuiták, amaz fleg a tizenhetedik, ez a

tizennyolcadik században számos kötetben össze-

gyjtöttek. Fejér ezekkel sok kiadott, de szét-

szórt oklevelet egyesitett, azután egyes püspök-
ségekrl, megyékrl és városokról irt speciális

mvekbl számos regestaszer kivonatot adott
hozzájok, és az egész gyjteményt más ^kiadat-

lan darabokkal is öregbítette. A királyok okle-

velei mellett közli az egykorú pápai bullákat
és brévéket is; a kiválóbb családok történetét

^) Codex diplorncüiciis Hungáriáé ecclesiastícus ac civi-

Us. Studio et opera Georgii Fejér, Bibliothecarii Regii.
Budae. Tom. I. és II. 1829. Tom. III. 1. 2. 1829. Tom. IV.
1. 2. 3. 1829. Tom. V. 1. 2. 3. 1830. VI. 1. 2 1830. (Ezen
hat rész 1303-ig tart.) Tom. VII. 1. 2. 3. 4. 5. Budae
1831—1841. Tom. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1832—184:2.
Tom. IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1833-1842. Tom. X. 1. 2. 3.

4.5.6.7.8.1834-1844. Tom. XI. 1844. Az egész mü
tehát negyven kötetbl áll.
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sem hagyja figyelmen kivül. Már a keletkezés

ezen módjából látható, hogy a szükséges kritikai

ofondosságrot se nem alkalmazta, se nem alkal-

mázhatta. Az egyes oklevelekhez járuló magya-
rázatok a szöveg hitelességének megítélésére

többnyire elégtelenek, és a tudomány mai köve-

teléseinek általában nem felelnek meg. Mind-
azonáltal hálás elismeréssel tartozunk Fejérnek
azért is, hogy az okleveles codex legalább ily

alakban létre jött, különösen, ha tudjuk, hogy am nagy részét a maga költségén nyomatta. Ma-
gyarországra nézve különösen nagy szerencse

volt, hogy oly férfiú, mint Fejér, ki szellemi

élénkségét és testi erejét kés aggkoráig megtar-

totta, — csak 1851. jul. 2-dikán halt meg, —
élete alkonyát arra forditotta, hogy oly müvet
teremtsen, mely a késbbi kedveztlen idben
aligha létre jött volna. Vele eltnt a tizennyol-

czadik század utolsó képviselje, ki bámulatos és

sokoldalú tevékenységet fejtett ki, de terv nélkül

és a legtarkább vegyülékben a legkülönbféle dol-

o;okat hordta össze.

Még mialatt Horvát István a magyarok s-
korával veszdött, és Fejér György a maga mun-
káján, mint utolsó hagyatékán csendesen és fönn-

akadás nélkül dolgozott, Magyarországban is

ersbülve érvényesültek a kor követelményei.

A belállapotok átalakításának szükségérl való

nézet, melyet elször a közvélemény táplált, az

alsóházban egy reformpárt alakulására vezetett,
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mely évrl évre szilárdabb talajt nyert, és az or-

szággylésen egy gyzelmet a másik után vivott

ki. Hogy a heves országgylési tárgyalások al-

kalmával, melyek ennek következtében Pozsony-
ban elfordultak, még pedig oly országban, mely
a történelmi jog alapját mindig védelmezte, a

múlt állapotainak sokszor kérdés alá kellett es-

niök, azt könny belátni ; azonban csakhamar ki-

tnt, hogy a közállapotok történelmi fejldésé-

nek mélyebb fölfogása általában hiányzik. Az s-
idt itt semmire sem lehetett használni, és a kö-

zépkor nagy tetteiért való lelkesedés is hatás

nélkül maradt : mert közte és a jelenkor közt há-

rom viszontagságos század feküdt, és épen ezek

képezték a talajt, melyen gyakorlatilag mozogni
kellett. Ismerték és magyarázták a törvény be-

tjét; a szokott formák közt könnységgel mo-
zogtak ; a nemzetnek minden történelmi ténye
iránt élénk érdekldés mutatkozott, — de Ma-
gyarországnak politikai és népjogi helyzete fe-

ll, különösen a külfölddel szemben, sok és vég-

zetes csalódásban rino-atták masrukat az em-
berek. A kedélyek izgatott állapota, a pártok

kölcsönös támadásai és vádjai, a kiváltságos osz-

tályok nehezen L gyzhet elítéletei, e legkülön-

bözbb motívumok a történelemnek új földolgo-

zását tették szükségessé, és földolgozóinak azt a

föladatot tzték ki, hogy az elbbi kor viszonyát

a napi mozgalmakhoz elítélet nélküli világos-

sággal vegyék szemügyre. Ezt legelször Mailáth
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János gróf kísértette meg. O a legrégibb magyar
nemes c8nládok egyikéhez tartozott és 1786. okt.

ö-dikén született Pesten. Mint számos testvéré-

nek legifjabbika, bölcseleti és jogi tanulmányokra
adta magát, hogy a közpályára készüljön, hol

születésénél fogva elhaladásra számithatott. Tiz

évio^ mködött állami szolo^álatban, midn szem-

baja miatt oda kellett hagynia ; kigyógyulása

után azonban újra a közügyekhez fordult, és

1848-io' több felsbb méltóságot és hivatalt vi-

selt. Azon idben, midn a hivataloskodással

elször fölhagyott, a szépirodalommal kezdett

foo'lalkozni, mao-a is költvé lett, nemsokára föl-

lépett az irói pályán, és végre történelmi mun-
kálatokra adta magát. Az 1828-ban kiadott és

német nyelven irt magyarok története félreis-

merhetetlen tehetségeirl tanúskodott a szerz-

nek. Mailáthban megvolt az eladás tetszets

egyszersége, és a veleszületett nyomozó tehet-

ség a politikai helyzetek megfejtésére szkebb
körben; ezenkívül számos apró pikáns történetet

sztt bele eladásába. Ellenben hiányzottak nála a

mélyebb és kitartóbb tanulmányok,valamint a gon-

dolkodásmód rendületlen komolysága. Könyve,
mely a nagyobb történeti munkáknak fölét szedte

le, körülbelül úgy tárgyalta az eseményeket, a

hogy a salonokban társalogni szokás, hol a ve-

szedelmes pontokon gyengéden keresztül sikla-

nak, az akadékos oldalakat bársonykezekkel
érintik, és csinos történetkékbl 8 adomákból
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történelmi anyagot raknak össze. Az eladás
minden küls simasága mellett darabos és egye-
netlen, mert sehol sem alapul a források kiraerit
tanulmányozásából eredt összképen. Ügyes szá-

mítással tudott a szerz az elmúlt századok tör-

ténetébe czélzásokat és hizelgéseket beleszni,
melyek alapjokban véve él személyekhez voltak

intézve : ezzel csak az történelmi törekvéseinek

szinteségébe helyezett hitet renditette meg.
A könyvhöz magyar irodalomtörténetet is csa-

tolt, mely azonban csekély becs, és még Horvát
Istvánnak s Fejér Györgynek néhány különösen
elüt értekezését adta hozzá toldalékul. Ily

alakban Mailáth mve a fölületes olvasó közön-

ségnél meglehetsen elterjedt, és húsz év múlva
második kiadást ért. ^) Az igazság érdekében
meg kell vallanunk, hogy ez sokkal jobb munka,
mint az els. Benne is megtalálhatók ugyan a

szerznek imént megrovott hibái, de mégis lát-

szik, hogy idközben szorgalmasan dolgozott és

sok újat tanult. Kijavítja, kiegészíti s kibvíti
az elbbit, és oklevelekbl, monographiákból és

értekezésekbl érdekes anyagot állít össze. Mig
az els kiadás csak Mária Therézia trónralépé-

séig terjedt, a második már az ujabb eseménye-
ket is magában foglalja Komárom megadásáig

*) Geschichte cler Magyarén von Joliann Grafen Mailáth.

Erste Auflage. Tom. I—V. Wien 1828-1831. Zweite
Auflage. Tom. I—V. Regensburg, 1852-1854.
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1849-ben. Minthogy a szerz az utóbbi idszak-
ban, ha nem is befolyásos részese, de legalább

sok dolognak szemtanuja volt, történetét már
csak ezen okból sem szabad figyelmen kivül

hagyni.

Mailáth müve, mely arlstokratikus életfelfo-

gásból eredt és fleg az aristokratikus köröknek
volt szánva, a Magyarországban uralkodó han-

gulatnak épen nem felelhetett meg; mégis tete-

mes id folyt le, mieltt a magyar történeti iro-

dalomban ellenkez áramlat lett észrevehet.
Hogy a Péczely által 1837-ben kiadott Magyar-
ország történetét ide szabad-e számitani, nem tu-

dom ; de azok után, a miket másoktól hallottam

róla, alig hiszem. A szerz református pap volt,

tehát egyháza álláspontját juttatta érvényre.

Tömött stilusa miatt a m nem igen terjedt el.

Ugy látszik, inkább csak tankönyvnek volt szánva.

Minthogy azonban nem volt kezemnél, többet

nem merek róla irni. ^) Ekközben más jelenségek
mutatkoztak, melyek arra mutattak, hogy Ma-
gyarország történelmi tevékenységében örvende-
detes fordulat van készülben. Ide számitom
különösen Gévay Antal rövid, de hatásos mkö-
dését. Gévay 1796-ban Komáromban született,

az iskolában és az egyetemen alapos philologiai

^) Péczely József, A magijarolc története Ázsiából h'jö-

vetelöktöl fogra a mai idig. I. és II. köt. Debreczen,
1837.
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készültséget szerzett magának és különösen a

keleti nyelvekkel ismerkedett meg. Miután Szé-

chenyi Pál gróf házában egy ideig nevelsköd.ht,

1827-ben a bécsi udvari könyvtárhoz Írnokká

nevezték ki. Ezen hivatalával szorgalmas levél-

tári búvárlatokat kapcsolt össze, több idevágó

dolgozatot adott ki, minek következtében cs. k.

családi-, udvari- és állami levéltárnokká nevez-

ték ki. Gévay különösen az Austria és Törökor-

szág közt folyt els háborúknak fontos korát

tette kutatásai tárgyává, mely addig kevéssé

volt megvilágítva. Miután Haberdanacz János és

Weichselberger Zsigmond jelentését az 1528-iki

törökországi követségi útról, továbbá a gyarmati

és sznyi békekötések eredeti szövegét latinul,

magyarul és törökül kiadta,^) 1838-ban föllépett

fömunkájával, melyben az Austria, Magyaror-
szág és a porta közti viszonyt tárgyalta, és sok

ismeretlen oklevelet és iratot közölt. Ezek csak

id szerint rendezett szövegek voUak ugyan,

minden magyarázat vagy megjegyzés nélkül, de

maga a kiválogatás is történelmi tekintetet árult

el, s az oklevelek oly sok új és érdekes fölvilá-

^) Legcdio lo. Habenhoiacz et Sigismimdi Weichselber-

ger ad SuJeimannum II. imp. turc. jussii Férd. I. regis

Hungarorum, obifa 1528. Yiemiae, 1837. — Az 1625. évi

május 26. költ gyarmati békekötés czikkelyei deákul,

magyarul és törökül. Bécs, 1837. — Az 1627. évi sept.

13-án költ szönyi békekötésnek czikkelyei, deák, raagyavv

és török nyelven. Bécs, 1837,
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gositást adtak, hogy a könyv általános feltnést

keltett. Ezt nemsokára 1845-ben I. Ferdinánd
itinerariuma követte, melyet szintén sok tény

lielyrt igazítására lehetett használni.^) Gévay még-

egy más okiratgyüjteményt is akart kiadni, mely
a mohácsi vészre közvetlenül következett korból

tartalmazott volna okleveleket; de ez úgy látszik,

néhány érzékeny oldalt gyengédtelen^il érintett,

s azért közrebocsátását megakadályozták. Ezen-
kivül Gévay több kisebb történelmi és nyelvé-

szeti értekezést irt, részint a bécsi Evkönyvekbe,
részint különböz magyar folyóiratokba További
munkásságát azonban hosszas betecrséo;e és 1845.

jul. 9-dikén bekövetkezett halála félbeszakí-

totta. Gévay irodalmi munkássága két irányban

volt jó hatású. Oklevéltári dolgozataival komo-
lyan figyelmeztette a tudósokat a történelem

puszta tényeire ; s ehhez egyszersmind egy
világtörténeti korszakot választott, melynek ered-

ményei hazájának még minden viszonyában

érezhetk voltak. Ezért kutatásainak az akkori

mozgalmakban is gyakorlati becsök volt.

Épen Gévay élete vége felé jelent meg egy

új munka az egész magyar történetrl, mely
pontosan jelzi a fordulatot, a melynek egy id-

^) Urkiinden und Aktenstiicke zur Geschichte der Ver-

MUnisse zicischen Oesterreich, Ungarn und der Pforte im
XVI. u. XVII. JahrhundeHe. Tom. l-III. Wien, 1838-
IS^S. — Itinerarium Ka ís<ir Ferdinánds T. 1521— 1564',

Wien, 18i3.
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ben a közszellem fokonként haladó átalakulá-

sával a történelmi fölfogásban is be kellett

következni. Szerzje a most is él Horváth
Mihály, kinek küls és bels életviszontagságai-

ban visszatükrözdik a kor egész nyugtalansága,

heves hullámzásával, társadalmi ellentéteivel és

politikai szélsségeivel. O egy borbély fia volt,

és 1809. okt. 20-dikán született Szentesen, Cson-

grád megyében. Korán ment szüleivel Szegedre,

és az itteni iskolába kezdett járni. 1825-ben a

váczi convictusba lépett be, itt bevégezte hit-

tudományi tanulmányait és letette a bölcselettu-

dori szigorlatot. Innen fogva gyorsan változtak

életviszonyai, melyek majd a nép legalsó osz-

tályaival hozták érintkezésbe, majd a társada-

lom felsbb köreibe vezették be. Alig szentelték

föl pappá, 1830-ban megyéjének jegyzjévé lett,

azután rövid idközben három helységnek lelki-

pásztora, majd Keglevich gróf gyermekeinek
nevelje. Már 1840-ben ott hagyta ezen állását

és fölcserélte a lelkipásztorsággal, de ezt ismét

abbanhagyta, és 1841-ben elfogadta Erddy Kaje-

tán gróf meghívását, ki fiai fölvigyázását bizta

rá. Körülbelül ezen idbe esik történeti mvé-
nek els megjelenése, miután már több érteke-

zésével hirt|szerzett és a magyar tud. akadémia
levelez tagja volt.^) A szerztl már eddigi sok-

^)TA magyaroh története. Irta Horváth 'Mihály. I— IV.

köt. Pest, 1842—1844.
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féle változatos fog-lalkozása miatt sem várták és

nem is várhatták az oklevéli anyag új és alapos

átbúvárlását ; mvében sem önálló kutatást, sem
a levéltári közlések bvítését, sem a források

beható kritikáját nem találni. De Horváth, ki

rendkívül könny felfogással és világos gondol-

kodással van megáldva, az elbbi történeti mvek-
bl biztosan magáévá tette a tényeket, ezeket

czéljához képest kiválogatta és az egész magyar
történet menetérl összefügg "áttekintést szer-

zett magának. Miután ezenkívül a tizenkilenczedik

század eszméit magáévá tette, kétségkívül a nél-

kül, hogy messzevágóságukat és végs czélpont-

jaikat el tudta volna még képzelni, a magyar
történelemnek minden elhatározó korszakát, és

különösen az alkotmány fejldésének fmozza-
natait a modern liberalismus szempontjából Ítélte

meg. A magyarok si székhelyét Horvát István-

nak és Fejér Györgynek most már elvetett néze-

tei szerint még Perzsia közelében keresi. A szent

István idejebeli eseményekrl szabatos és kerek
képet ad, de a királyt rendkívül eszményi hát-

térben láttatja, mig épen a tulajdonra és földbir-

tokra vonatkozó törvényeit és a velk rendelke-

zés jogát, a mi valódi alapját képezi az akkori

átalakulásnak, nem helyezi kell világosságba.

A második Endre ellen támadt népmozga-
lomban Horváth elismeri a gyökeres javí-

tásra és a nemzetiség megifjitására törekvést.

Ennek eredményét, az arany bullát mint a
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magyar szabadság második oszlopát tünteti föl,

és még a királyi önkénynek való ellenszegülés

kétél jogát is minden magyarázat nélkül ez

értelemben fogja föl. Elesén és szigorúan birálja

a szerz Nagy Lajos törvényeit, ámbár eredmé-
nyeik tartósságát elismeri. A nyugati államokból

átvett hbérségben az eredeti magyar szabadság

határozott ellentétét látja, s a kettnek egybe-

olvasztásában magának ellenmondó intézményt,

mely az iparra és kereslted lemre károsan

hatott. Azon kor intézményeiben látja a pórok
szolgaságának forrását is, mely az koráig

tartott. Hunyadi Mátyásban különösen azt kár-

hoztatja, hogy az oligarchiával való küzdelmében
megállt a fele úton, és a megyék municipalitását

nem fejle'sztette tovább. A II. Ulászló alatti

pórlázadás jeleneteit, valamint Zápolyának és a

nemességnek kegyetlenkedéseit a pórok irányá-

ban a legélénkebb színekkel ecseteli. A török

háborúk szomorú korában Horváth egy tényt

sem hagy érintetlenül, melylyel a hazafias érzést

fölébresztheti, a jog és szabadság iránti érzéket

ersítheti, a nélkül azonban, hogy a tárgyilagos-

ságot szeme ell tévesztené, melyre a censura és

a politikai tekintetek eléggé kényszeritették.

A dolgok állása a vasvári béke után, Tököli

kora és az eperjesi vértörvényszék elég alkalmat

szolgáltattak erre, és csak az eseményeket kel-

lett ügyesen összeállítania, hogy a kivánt hatást

megtegye. Xairyon behatóan tárgyalja Horváth
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II. József uralkodását; leirju ii császár vonzó sze-

mélyiségét, és fejtegeti egyes reformterveit.

Minthogy ezekben már föl voltak vetve az állam-

kormányzásról és törvénykezésrl való eszmék,

a vallási türelmesséo^ elvei st méo- bölcseleti

eszmék is, melyek a tizenkilencedik századtól

várták gyakorlati megoldásukat, Horváth tehet-

sége itt a legtágasabb tért nyerte Magyarország
államjogi helyzetének kiemelésére és a jelenhez

vezet fonalok fölmutatásárn. A mü épen az

1791,92-diki törvényczikkekkel végzdik, tehát

eo'V törvénvhozási munkával, melvet az elbbi
kor zárkövének, és az utóbbi alapjának lehetett

tekinteni, melyet tehát a késbbi országgylé-
seknek kiinduló pontul kellett venniök. Itt nincs

helyén vizsgálni, mennyire állhatnak meg Hor-
váth nézetei, különösen a középkori állapotokra

vonatkozók, a beható vizso-álat eltt, s hoo-v

némely következtetésében nincs e bels ellen-

mondás, — nekünk elég az a tény, hogy mve
élénken belemarkolt a korba, és nagy népszer-
ségnek örvendett. Különösen elnyére vált ezen-

kívül az egyházi ügyek tárgyalása. Els eset

Magyarországon, hogy egy katholikus pap min-
den addigi elítélet fölé emelkedik, a hitújítás

jogosultságát a kor viszonyí^iból magyarázza, a

protestánsoknak adott vallásszabadságot részre •

hajlatlanuladja el és a reá vonatkozó törvényeket
mint a nyilvános jog részeit ismeri el. A m
stilusa egyszer, világos, st elegáns. Horváth
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soha sem lé^) föl sértöleg más nézetek ellen,

ámbár néha észre lehet venni, hogy némely
gondolatát elhallgatja, mely már nyelvén lebe-

gett. Még mve irása közben 1844-ben a magyar
nyelv és irodalom tanárává nevezték ki a

bécsi Theresianumba, de ezen állásáról három
év múlva leköszönt, mert a fváros politikai lég-

köre, mint látszik, nem io'en felelt meg; érzel-

meinek. 1847-ben elször hatvani préposttá,

azután nemsokára az 1848-diki els mozgalmak
után Csanádi püspökké ln. Kossuth barátsága

csakhamar belebonyolitá a forradalomba. Az
ideiglenes kormánynyal Debreczenbe ment, köz-

oktatás-ügyi ministerré lett, és a borzasztó for-

dulat beálltával nagy veszélyek közt a külföldre

menekült, a hol most, számos élettapasztalással

gazdagodva, oly helyzetben volt, hogy a magyar
történelem tényeit még egyszer teljes józanság-

gal végig nézhette.

Kevéssel a magyar forradalom kitörése eltt
jelent meg egy munka eleje, melynek szerzje,

Jászay Pál, nagy reményeket keltett. Jászay
Abauj-vármegyébl származott, és Szántón, 1809.

febr. 19-dikén protestáns szülktl született.

Az 1823. és 1824. évet Késmárkon, az evang.

gymnasiumban töltötte, hogy a német nyelvet

elsajátítsa; tanulmányait 1829-ben a sárospa-

taki ref. collo'iumban véo-zé be. Már akkor kez-

dett régi okleveleket gyjteni és másolgatni.

Minthogy a jogi pá,lyát választá, a megye alis-
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pánjához ment gyakorlatra. Midn fnökét
1830-ban a pesti országgylésre kisérte, fölhasz-

nálta ezen alkalmat, hogy az országgylési irato-

kat átkutassa, s hasonló czélból a szabolcsmegyei
levéltárt is átbuvárolta. Nemsokára kinevezték

esküdt jegyznek a pesti királyi táblához, és ez

elhatározólag hatott egész pályájára. Közelebb-
rl megismerkedett Teleki József gróffal, az

akadémia elnökével, és megnyerte e nagym-
veltség és nagy tudományú férfiú hajlamát.

Midn 1832-ben Bécsbe költözött, magával vitte

Jászayt is. Befogadta t házi körébe, és udvari

fogalmazói állást szerzett neki, melyet nemso-
kára a maorvar udv. cancellariai titkársáo^o-al

cserélt föl. Ettl fogva Jászay a legnagyobb
buzgalommal kutatta át a bécsi levéltárakat

a miben barátja, Gévay, nagy segítségére volt.

Az irányához csatlakozott teljesen, az pél-

dája szerint az ó magyar nyelvemlékek fejtege-

tésével foglalkozott, és a történelmi dolgokban
is azon térre lépett, melyen addig Gévay dolgo-

zott, így keletkezett mve : »A magyar nemzet
napjai a mohácsi vész után«, melyet Pesten
1846-ban adott ki. Terjedelmes képét akarta

adni a kor politikai, erkölcsi és társadalmi álla-

potainak, s azon tudattal vállalkozott ezen mun-
kára, hogy a magyar történetírás e terén még
végtelen sok tenni való van hátra. »Nera a tör-

ténetirat fontosságát kivánom érinteni,— mondja
elszsvában — mi iránt kétsége senkinek nincs,

Flegler. 15



— hanem a hiány nagyságát, melyet újjászüle-

tett nemzeti irodalmunkban, egy a nemzet életét

minden oldalról, alaposan, híven s lelkiismerete-

sen felfogó történetkönyv nem léte miatt sajno-

sán érezünk. Pedig a magyar nemzet mindig

elszeretettel vonzódott történeteihez. És ez nem
csoda. Múltja, ha nem mindig örömtelt is, de

nagyszer és olyan volt, miért magát az embe-

riség összes nézközönsége eltt megszégyenle-

nie nem lehet. A napokra, melyeket seink
leéltek, vagy inkább a rendületlen és nemes jel-

lemre , melylyel azokat ^leélték, mi, utódok,

büszkén tekinthetünk. És mégis, mondják, a

most él magyar ivadék részvétlen egykedv-
séggel engedi elhalni a munkákat, melyek a

korábbi századok tetteit nemzeti nyelven rajzol-

ják. Nem tudom, mennyiben alapos e panasz;

nem tudom, nem ott fekszik-e a baj, hogy eddig

a nemzet életét visszasugárzó történetek helyett,

nagyrészt csak hadak és háborúk, politikai

zajongások s vallási türelmetlenségek czivodó

felvonásait kapta olvasmányul a közönség. Pedig

ha lombjától, és attól, mi virággá teszi, megfosz-

tod a virágot, kivánhatod-e, hogy a kórót tetszés-

sel fogadják?« A történelmi munka, igy fejtegeti

tovább köteles nemcsak valótlant nem mondani,

hanem arra is, hogy az igazat el ne hallgassa

;

azt a kort, mely az eldöket fényes és sötét tet-

teikkel elénk állitja, élénk szinben kell feltün-

tetnie. A szerz munkája, melyet tizenöt évi
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fáradozás gyümölcsének nevez, e szerint remekm
akart lenni, mely a kritika törvényeit a minta-

szer eladás követelményeivel egyesítend volt.

És a mvet — leszámítva bizonyos nyugtalan

izgatottságot, — valóban kitnnek mondhatjuk.

A terv széles alapokra volt helyezve ; már els
felfogása történelmi mélységre mutat. A sok-

alakú végzetet, mely akkor Magyarországra

nehezedett, nem mint ennek vagy annak az ese-

ménynek hatását tekintette, nem mint véletlen-

ségek eredményét, melyeket még ki lehetett

volna kerülni, hanem mint a kor politikai és

társadalmi viszonyainak hosszan elkészített kö-

vetkezményét. E nézet nem áradozó elmélke-

désekben nyilatkozik, hanem bele van dolgozva

még a legjelentéktelenebb dolgokba is. Lebilin-

csel bájjal és egy németalföldi mvész szorgal-

mával tudja Jászay visszaadni a népélet kisebb

vonásait is, melyekben oly sokszor nyilatkozik

sejtelme a jövend változáso ^nak. Bevezet min-

ket jelentéktelen emberek korlátolt látkörébe,

kiket a sors öntudatlanul ragad magával, s épen

úgy az ersebb természetek lelki hangulatába,

kik — mint mondja — iparkoíl.iak a hullámo-

kon fönntartani magukat, s az ;']talános hajótö-

résbl néhány darabot megm 'inteni. Hasonló

szerencsével emelkedik föl a szerz a népélet

tolongásából az önz furak politikai ármányai-

hoz és szenvedélyes harczaihoz, melyek végre a

napok nagy pártviszályaiban szétmennek. Az
15*



általános szétdarabolás közepette a háttérben

már mutatkoznak egy új vallásos élet els nyo-
mai, mely által az ember erkölcsi tisztulásra

és a hit új megersítésére törekszik. A kor-

szak, melyet Jászay tárgyalhatott, természetesen

nagyon rövid. A mohácsi ütközet szerencsétlen

végének els kósza híreivel kezdi, melyek 1526.

aug. 30-dikán jutottak Budára, és már 1527.

jan. végével befejezi mvét. Ehhez csatlakozik az

egyházi mozgalmak tartalmas áttekintése, mint
a tárgy tovább folytatásának els alapja, mely
mutatja, hogy Jászay elismerte az emberi fejl-

dés ezen oldala leírásának szükségét, mely nél-

kül ama kornak h képét nem lehet nyerni.

Ezzel végzdik Jászay könyve, mely tehát alig

foglal magában hat hónapot. Folytatásában el-
ször a szabadsáojharc, azután korai halála meo^srá-

tolta. Visszatért Pestre, titkár lett Batthyány
Lajos gróf ministeriumában, de ennek bukása
után visszatért szülföldjére, Szántóra. Minden
elbbi irodalmi segédeszköztl megfosztva, uj

dolgozatokba kellett kezdenie, de a lázas meg-
erltetés, melylyel tanulmányainak neki feküdt,

tönkre tette egészségét, s igy már 1852-dik

deczember 29-dikén meghalt. Mvével, noha
csonka maradt, Jászay maradandó emléket ál-

lított magának. Ennek Írásánál nem csak min-

den nyomtatott müvet fölhasznált, hanem sok
ismeretlen oklevelet és kéziratot is. Az utób-

biakhoz tartozott a most már ismeretes Szerémi
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György. ^) Gévay nagyobb okleveles mve min-

dig kezénél volt; hogy azonban e tudós kéz-

irat! hagyatékát is használta volna, azt ugyan
állitották, de nekem ugy látszik, nincs bebizo-

nyitva. Másik müve, melyet Toldy adott ki

:

A magyar nemzet napjai a legrégibb idtl az arang

bulláig^ nem került kezemhez. Jászay Pált tehet-

ségeinél fogva egy sorba lehet állitani Magyar-
ország els történetiróival.

Gévay és Jászay törekvése világosan mutat-

ták, hogy a Pray, Katona Fejér és mások által

nyújtott anyag átdolgozásával nem szabad már
megelégedni, st hogy már megismerték annak
szükségét, hogy az oklevelek tanulmányozását

szélesebb körre kell terjeszteni. Ezen irány

kitn kifejezést nyert azon nagy történeti mun-
kában, mely néhány évvel az 1848-diki viharok

után kezdett megjelenni. Szerzje Teleki József

gróf, Erdély legrégibb és leghíresebb családjai

egyikének sarjadéka volt. Eldei hosszú sorából

sokan kiemelkednek, részint mint államférfiak,

részint mint tudósok vagy költk, és atyja,

Teleki László, a magyar nyelv és irodalom buzgó
elmozdítója, gazdag könyvtárt gyjtött, mely
a tudományok minden ágára kiterjedt. Hogy ily

^) Késbb Wenzel Gusztáv kiadta és tanulságos be-

vezetéssel látta el, e czim alatt : Georgii Sirmiensis epi-

stola de perdicione regni Hiingarorum. (Monumenta Hung.
Hist. Sect. II. Script. I. Pest, 1857.)
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kürülmények között a szülk közvetlen szellemi

hatásán kivül még a leggondosabb nevelésben is

részesült a fiú, azt teljes biztossággal föltehet-

jük. Sajnos, hogy nem ismerem azon részleteket,

melyek épen egy ily kitn embernél óhajtan-

dók volnának. Teleki 1790-ben Pesten született.

Miután az els oktatást a családi körben nyerte,

elször a kolozsvári gymnasiumba járt, késbb a

pesti egyetemen hallgatott eladásokat. Akkor
különösen a természettudományok vonzották.

Buzgón zte a növénytant, gyakran rándult ki

ezért a budai hegyekbe, és a rendelkezésére álló

eszközökkel veo^vtani kisérleteket tett. Minthoory

azonban az ezekkel összekötött testi megerlte-
tések gyenge egészségét megtámadták^ kény-
telen volt ezen foglalkozásával fölhagyni s

részint hajlamból, részint atyja kívánatára a

hazai irodalmat és történelmet kezdte tanulmá-
nyozni. E mellett a magyar nemesség akkori

szokása szerint a közpályáról sem feledkezett

meg, 1810-ben a királyi helytartóságnál fogal-

mazó lett, és két évig gyakorolta magát, mig
forró óhajtása, hogy a külföld legfontosabb tudo-

mányos intézeteit megismerhesse, teljesüléséhez

közel ért. ISH-ben Göttingába ment, hol 1814-ig

tartózkodott, és különösen Blumenbach, Heeren
és Saalfeld eladásait hallgatta. A harmadik
évben meglátogatta Németalföld és Németor-
szág nagyobb egyetemeit , beutazta Angol-,

Francziaországot, SchAveizot és Fels-Olaszor-
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szagot, 8 1815-ben visszatért hazájába. Ismét
hivatalba lépett, s 1818-ban titkárnak nevezték

ki a kir. helytartósághoz. Idközben Kazinczy
nyelvujitása, melyhez szellemes emberek , mint

Berzsenyi, Kölcsey csatlakoztak, heves ellenzé-

ket támasztott ; az u. n. keszthelyi kor, melynek
élén Festetics György gróf állott, a régi mellett

küzdött. Bohógyi ^) közrebocsátotta heves Mon
dolatát; Szemere és Kölcsey erre jól megsó-
zott Felelet-et adtak. A kedélyek fölhevül-

tek, és a vita mind személyeskedbb kezdett

lenni. Hogy a harczot, melyben a nyelv legtöbbet

szenvedett, visszavigye a rendes kerékvágásba,

a Marczibányi-intézet két pályakérdést tzött
ki; az egyik : a nyelvújítás határairól, a másik :

egy magyar szótár szerkesztésérl. Teleki József

pályázott, mind a két pályadijat elnyerte

1819-ben és ezzel megalapította tudományos
hírnevét. Ettl fogva dolgozni kezdett a Tudo-

márujos Gijüjtemény-hQ és nemsokára elkezdte

tanulmányozni a Hunyadiak korát, mely késbb
is, miután már a királyi táblai ülnökségre és

más hivatalokra is kinevezték, élete föladata

maradt. Még határozottabban fogta föl czélját, mi-

dn 1831-ben az Akadémia elnökévé lett, és noha
1832-ben Bécsbe tették át az erdélyi udvari

cancellariához referendariusnak, csak a hivata-

los mködés alatt szünetelt tanulmánya. A munka

^) Valódi nevén Somogyi Gedeon. (Ford.)
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1843-ban már ki volt dolgozva; de az új forrá-

sok folytonos özönlése, és Erdély kormányzójává
való kinevezése miatt Teleki nem adhatta meg:

neki az utolsó simítást. A végzetes 1848-dik év,

mely mint sok mást, úgy az pályáját is keresz-

tül metszette, a magánéletbe vezette t vissza.

Ez által nyert szabadidejét kizáróan müve befe-

jezésére fordította. Ez tizenkét kötetre volt ter-

vezve, melyek közül az öt els a politikai

eseményeket, a követkézé négy a köz- és társa-

dalmi állapotokat, s az utolsó három a megfelel
okleveleket tartalmazta volna. A munka nyom-
tatása már megindult, midn a halál 1855. febr.

16. megszüntette a szerz munkásságát. Az els
és a harmadik osztályt a szerz kéziratából ki

lehetett ugyan adni ; de a hatodik kötet els fe-

lét csak néhány évvel ezeltt állította össze Szabó
Károly Teleki papirosaiból.^) Azóta tudtommal
nem jelent meg folytatása. A gazdagon kiállított

mvet a szerz saját költségén nyomatta, és

egész jövedelmét az Akadémiának ajándékozta

végrendeletileg.

Teleki müve harmincz évi munkálkodás
gyümölcse volt ; annál érdekesebb saját szájából

hallani, mely elveket követett kidolgozásánál.

»A história, — igy kezdi elszavát — akár az

^) Hunyadia'h kora Magyarországon. Irta gróf Teleki
József. I. és 11. köt. Pesten, 1852. III. köt. 1853. IV. köt.

1854. V. köt. 1856. VI. köt. 1. 1863. X., XI. és XII. köt.

Pesten, 1853—57.
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emberi nem történeteinek hosszú sorát, akár

azon különböz szempontot, melybl azok tekin-

tethetnek, akár azon sok gyakran egymással ellen-

kez adatokat, melyekbl annak homályait

eloszlatnunk, bizonytalanságait meghatároznunk,

az események egymásból folyását kifejtenünk,

megalapitnunk kell, vegyük fontolóra, — oly

széles kiterjedést nyert, hogy annak kidolgozá-

sára nemcsak nagy egészében, hanem egy nem-
zetre szorítkozva is egy kikötleg erre fordított

és sok évekre terjed emberi élet is szinte elég-

telen ; ha mások e részbeli munkálatait vaktában

elfogadva, ezeknek puszta öszveszerkesztésével,

új alakba öntésével, nem akarunk megelégedni.

Az ily nem munkáknak az eladás csinos

kerekdedségére, az esetek elmés felfoo-ására az

adatok helyes öszveillesztésére kitn becsök, a

történetírásban gyönyörködkre nézve igen nagy
hasznuk lehet ugyan: de a tudomány általok nem
sokat, vagy talán semmit sem nyer, st a meny-
nyiben azok sok hamis vagy zavaros adatokat

és ezeken épült elítéleteket szép és kellemetes

alakban terjesztenek, következményeik még némi
némi tekintetben károsakká is válhatnak. « A szer-

z azután ebbl azt a közétkeztetést vonja, hogy
a történetirónak kötelessége a forrásokat még
egyszer átnézni, eldei hibáit kijavítani, s ha

lehet, új adatokat fölfedezni és betoldani, »hogy
igy magasb feladásnak megfelelve, az elállí-

tandó kép ne csak szép, hanem h is legyen.

«
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»Ezen terhes dolgozat — igy folytatja, —
honunk történeteiben bizonyosan nem kevésbbé
szükséges, mint akármely más országéban. Errl
bennünket meggyzhet történetírásunk mostani
állására vetett akármely futó tekintet. A b
tudományú, és ha mindjárt nem egészen részre-

hajlatlan, de mégis tárgyát magasb szempontból
felfogni tudó Praytól kezdve, — Timont, minden
becses és nem csekély eredmény igyekezetei

mellett, nemcsak rövidsége, hanem a használt

források tökéletes elhallgatása miatt is tekin-

tetbe alig vehetjük, — egy történetírónk sem
vette magának azon fáradságot, hogy az általa

feldolgozott kútfket merbben keresztül nézze,

s uj viz -gálát alá vesse. Katona is nagy részint

a Pray által közlött adatokat csak az hitelére

és belle irta le, bár t nem mindenütt nevezi.

Katonától fogva pedig majd minden történet-

írónknak egyedüli forrása maradt ezen két író
;

vizsgálódásaikban ezeknél feljebb menni, vagy
nem tudtak, vagy nem akartak, minden ezekben
talált helytelenségeket hségesen terjesztve. Ked-
vezbben áll a dolog az uj történeti kútfk föl-

fedezésére nézve. « Miután Teleki fölsorolta

azok neveit, kik e téren különös érdemeket sze-

reztek, annak okadatolására tér át, mért szorít-

kozott egyetlen korszakra és mért választotta

épen a Hunyadiakét. Nemcsak a sokalakú és

tettekben gazdag kor bája, mely t ifjúságától

fogva lebilincselte, volt a választás oka, hanem
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inkább komoly elmélkedések. Legelször is a

bonyodalmakat s a mélyebb okokat akarta

ismerni, melyek egy szellemileg kitn családot

a népélet homályából kiemeltek, és részint a leg-

fbb hivatalokba, részint a királyi trónra ültet-

tek, hogy a magyar birodalomnak ritka fényt

adjanak és szembeszökvé tegyék világtörténeti

állását keleti és nyugati Európa közt. Azután
annak meggondolása, hogy e jelenség épen a

közép- és újkor közötti átmeneti idbe esett,

midn amaz már bukásához közeledett, és köz-

vetlenül a változások eltt, melyek Magyaror-
szág belviszonyait is alapjukban megrendítették.

Ezek voltak a történelmi alapelvek általában, és

az inditó okok különösen, melyeket Teleki zsi-

nórraértékül vett, és szorgalmas, szeret gonddal

végzett munkája folytonos bizonysága volt ennek.

A követeléseket, melyekkel mások irányában

föllépett, maga Teleki lelkiismeretesen teljesí-

tette, s igy oly történelmi müvet teremtett,

melylyel az eladás nemes keresetlenségében,

mélységben és alaposságban, valamint az anyag
gazdagságában egyetlen magyar mü sem vete-

kedhetik.

Rövid bevezetés után, mely fleg Magyaror-
szág küls viszonyait érinti, 1437-tel kezddik
az eladás mint Albert király trónra léptével,

ki alatt Hunyadi János legelször lép föl, és

Hunyadi Mátyás halálával 1490-ben végzdik.

így alig foglal magában egj félszázadot, de oly
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korszak ez, melynek folytán kívülrl hosszú
fonalak szövdnek be Magyarországba, a leghe-

vesebb belmozgalmakkal összebonyolódnak, és

igy különböz alkatrészekbl álló gombolyagot
képeznek. Magyarország gyakori befolyása a

szomszéd államokra, s ezeknek folytonos vissza-

hatása Telekit gyakran kényszeritették kitéré-

sekre. Itt, a mennyire czélja megkívánja, szemlét

tart a legnagyobb figyelemmel, és ép oly jártas-

ságot tanusit a küls viszonyokban, mint a honi

történelemben. Nem kevésbbé számos episodra

nyújtott alkalmat az új személyek föllépése,

a pártok beavatkozása, s néha a kutatás által

eltakarítandó törmelék is hosszasabb megállapo-
dásokat kivánt. Teleki minden helyet pontosan

és világosan kijelöl, mely mellékútra tériti,

azután követi ezt, szorosan összekapcsolva az

egyes nyugvó-pontokat, és végre ismét visszatér

a fútra. A küls állásnak ez a lelkiismeretes

fölépítése józan és sokoldalú kutatáson alapul,

mely által minden kétes oldalt világossá tesz.

Alapját legelször az egykorú irók teszik ; ezek-

hez csatlakoznak a késbbi feldolgozások, s köz-

tük alig van egy, sem régibb, sem ujabb, melyet
Teleki ne olvasott, össze ne hasonlított, és meg-
jegyzései szövegébe bele ne illesztett volna.

Végre hivatkozik még oklevelekre is, azért az

utolsó három kötet nyolczszáznál többet tartal-

maz bellük. Ezek azeltt nagyobbrészt ismeret-

lenek voltak, s a szorz részint a bécsi állami
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levéltárból, részint a magyar, a cseh és német le-

véltárakból hordotta ket össze az évek hosszú so-

rán át. Más, jelentékeny kiadott okleveleknél Te-
leki néha történetökre is kiterjeszkedik: els bi-

zonytalan emlitésöktl elvezet töredékes megjele-

nésökig, és innen az egész szöveg föltalálásáig,

úgy hogy a tényt els hajnalodásától teljes fényben

való megjelenéséig követhetjük. Néha elfáradunk,

és szeretnk, ha ez a száz apró szálból készült szö-

vedék teljesen elmaradna; de csakhamar el kell

ismernünk, hogy ha elmaradna, eltnnék a vilá-

gosság nagy része is, melyet Teleki épen ezzel a

fáradságos részletezéssel öntött el tárgyán.

Nyelvi kifejezése fesztelen és természetes,

noha hosszú mondatképzésre hajlandó. Sehol
sem mutatkozik nyoma sem szónoklás mesterké-

lésnek, sem izgatott mohóságnak, milyennek néha
Jászaynál tanúi lehetünk ; Teleki mvén méltó-

ságos nyugalom uralkodik, mely néha jótev kel-

lemes hangulatot kelt. O maga a stílusnak csak

alárendelt jelentséget tulajdonított, s azt hitte,

hogy a történetírásban a szépség szabályai hát-

rálni kénytelenek az igazság törvényei eltt.

»Nem volt szándékom — igy nyilatkozik errl,
— a magyar irodalmat egy csupán mulattató

kellemetes olvasásu könyvvel gazdagítani, hanem
egy olyannal, mely szárazsága, mindennapias
nyelve által ne untasson, ne bosszantson ugyan,

de tanulságos is legyen ; az eseményeket úgy
adja el, mint valósággal történtek; az olvasót
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czifraságai által tévedésbe ne hozza, hanem in-

kább a festend idszak valóságos ismeretébe

vezesse. « Azonban Teleki stílusának is megvan-
nak a maga sajátszer elnyei; épen mesterké-

letlenségénél fogva ragad meg minket, minthogy
a szerz biztosan bánik tárgyával, és kiemelésére

nem kénytelen kiszámított fogásokkal élni.

Minthogy a kisszer dolgokat sem veti meg, me-
lyek az események kiegészítésére szolgálhatnak,

s a hiteles tényeket egymáshoz kapcsolja és egy-

másba fzi, mindezekbl egy soktagú de világos

teljes kép alakul. így Teleki, midn az esemé-
nyeket eredetiségökben tudja elénk állítani; szán-

dékos hozzátevés nélkül egyszersmind mvészi
hatást is gyakorol. Ha terem megengedné, ennek
bebizonyítására csak egymás mellé kellene állí-

tanom az eladását s ugyanazon események
eladását más Íróknál, hogy itt a számos hézagot

és hiányt, nála pedig minden egyes tag harmoni-

kus összeilleszkedését föltüntessem. Jellemzései

is ezen positiv alapokon nyugosznak, s én külö-

nösen azon rajzra emlékeztetem az olvasót, me-
lyet mve végén Hunyadi Mátyás személyiségé-

rl vázol, s a melyben mintegy összefoglalván

valamennyi elrebocsátott tényt, még egyszer

visszahija az emlékezetbe e nagy férfiú megra-

gadó jellemvonásait.

Teleki mve aristokratikus életnézetbl eredt

és folytonosan aristokratikus szellemben van

tartva, ha e fogalomból elgondoljuk az önz el-
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különitést és a kaszt-szellemet. A szerz maga
sem tekinti a nemesség jeleinek a töredékeny

származási fákat, megsárgult nemes-leveleket,

vagy kicsinyes rangkülönbségeket és apró igé-

nyeket, melyeket azok alapján támasztanak ;

csak a dolog lényegével, a történelemmel testben-

lélekben összeforrt osztálylyal tördik. Valamint

a Hunyadiak tetteiben egyetlenegy család m-
ködését rajzolja elénk, úgy a nemesség jelent-

ségét is egyedül a nép életével való szoros kap-

csolatában keresi. ,Ez az állása a nemességnek
igényekre jogosítja föl, de kötelességeket is ró

reá; állandóságot és mozgékonyságot nyújt neki

egyszerre, s igy e kölcsönösségnél fogva az egyes

családok tartósságától függ a társadalom fönn-

maradása. Ez a Teleki meggyzdése, és mellette

tanúskodik a o-öröff köztársasáo;ok élete boldoojabb

korukban, a római nemzetségek hosszú élete, a

germán államok keletkezése, és a középkori sza-

bad városok viráo-zása. Mio^ más történetírók

ezen alapgondolat nélkül is szem ell tévesztik a

fejedelmi és más kiváló családok sorsa elmondá-

sánál a nép történetét. Teleki ebben is megta-
lálta a helyes arányt, midn amazt mindig ösz-

szekapcsolta az állami élettel, s az utóbbinak

megvilágítására használta. S ez az részérl nem
is volt önkény, csak hü lenyomata egy vonásnak,

mely az egész magyar történelmen végig húzó-

dik; ez müvére a nemzeti történeti munka bé-

lyegét nyomja. Mindazáltal nem tartja mve
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legfbb czéljának, hogy a magyar aristokratikus

alkotmányformát pártszempontból védelmezze,

sem mint népének legfbb czélját nem nézi ezt,

de felsbb szempontból teljes tudatával bir az

adott ténynek. Azon alkotmányformában kell ke-

resni a magyar intézvények tartóssáo^át, s ezek-

ben annak lehetségét, hogy a magyarok a nekik

jutott állást megtartsák. A Hunyadiak kora óta

a dunai tartományokban a nevek, személyek, szi-

nek sokszor változtak. A dolog mégis ugyanaz
maradt. Mindarról, a mit ma keleti kérdésnek
nevezünk, Teleki, ha jól emlékszem, egy szóval

sem emlékszik meg, a minthogy a múltból ritkán

is tesz czélzásokat a jelenre; de a választotta

korszak történetét oly apróra men részletesség-

gel irta meg, hogy a gondolkozó államférfi a leg-

gazdagabb anyagot veheti belle ama kérdés meg-
ítélésére.

Mindazáltal Teleki szerényen azon nézetét

fejezte ki, hogy mve néhány részletét majd má-
soknak kell világosabbá tenniök. »Távol legyen

tlem, — mondja, — hogy ezen munkám által,

annak az emberi gyarlóságból és a serényen ha-

ladó idnek rövidségébl eredett hiányait mel-

lzve is, ezen tárgyban minden további vizsgálat

szükségét, minden tökéletesebb dolgozat elállí-

tásának lehetséofét, kirekesztve lenni orondolnám.

Minden megfeszített fáradozásaim mellett is te-

hát e részben kénytelen vagyok megelégedni az-

zal, ha számos adatokat megigazítva, tÖbb homá-
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lyosabb körülményeket felvilágosítva terjesztvén

el, hazánk történeteinek kimerithetetlen tudo-

mányát a tökély magasb fokozatára emelhettem.

«

Minthogy az igénytelen szerz gazdag aratása

után megengedi a böngészést, álljon itt néhány
alárendelt megjegyzés, noha a bellök vont ha-

szon meglehets soványan ütne ki. Csak azt aka-

rom említeni, hogy föltnt nekem néhány idézet

félreértése, és több kis ellenmondás. A földrajzi

viszonyokban, nevezetesen a balkáni hadjáratok-

ban, többször nélkülöztem a szabatosságot a ta-

lajminség leírásában, valamint egyes helységek,

utak meghatározásában. XJgy látszik, a byzanti

Írókat, mint Dukas Jánost és másokat, ámbár csak

kevés idre nyúlnak be e korszakba, nem hasz-

nálta egész terjedelmükben. De ezekre és az

ilyen kifogásokra csak azért érzi magát az ember
feljogosítva, mert Teleki a legnagyobb mértéket

alkalmazta magára, mert nemcsak elirt, hanem
teljesített is szigorú törvényeket. A legnagyobb

és fájdalom I
— valószínleg kitölthetetlen héza-

got képezi a három hiányzó kötet. Ezek, azon

nyomokról Ítélve, melyekben az állami és társa-

dalmi állapotok már a küls történet folyamában

is föllépnek, kétségkívül az egész m koronáját

tették volna. Teleki halálával az eleven fonalak,

melyek ezen mhely közepébe vezettek, örökre

elszakadtak. Sikerül-e valaha más valakinek e

fonalakat újra fölvenni és tovább szni a boldo-

gultnak szellemében és azon szilárd álláspontról,

Flegler. 16
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melyet hazája történetének mezején elfoglalt?

Ily utód keresése és támogatása a magyar Aka-
démiának dolga volna. Ezzel egykori elnöke szel-

lemének a legméltóbb emléket állitaná. Teleki

mve az újabb magyar történelmi irodalomban
az els helyet foglalja el. Lehet, hogy a többi

történetirók közül egyik veleszületett éleselmé-

jével, a másik folyékony nyelvével, a harmadik
ennek vagy amannak a szaknak ismeretében s a

negyedik más tulajdonságaival fölülmúlja: de
egyik sem teljesitette a történelmi elfeltételeket

minden oldalú összemködésÖkben oly tökélete-

sen, mint .
Mig az eddigi történeti munkák, még a Te-

lekié is, noha késbb jelent meg, az 1848-iki ese-

mények eltti köz- és tudományos állapotokkal

függtek össze, a következ munkát már teljesen

mint az utóbbinak eredményét kell tekinteni.

Szalay László, Szalay Péter kir. helytartósági

titkár fia, 1813. apr. 18-dikán Budán született.

Miután alsóbb tanulmányait részint otthon, ré-

szint a székesfej érvári iskolában elvégezte, 1829-

tl 1831-ig a pesti egyetemen a jogot hallgatta.

Horvát István, atyjának bizalmas barátja, gyak-

ran idzött Szalay családjában, és reá még mint

gyermekre mély behatást tett személyiségével.

Az ifjút lebilincselték a csodálatos férfiú eladá-
sai, és ámbár nyugodt természete és szellemi ere-

jének következetes kifejldése Horvát túlságai=

nak elejétl fogva ellenmondott, még sem
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vonhatta ki magát a lelkesülés hatása alól, mely-
lyel ez az ifjú kedélyeket megnyerte. Szalay ké-

sbb is gyakran megvallotta, hogy nagyrabecsült

tanárának buzdítására és példájára kezdte tanul-

mányozni a régi klassikusokat. Egyébiránt Hor-
vát nagy befolyásának oka a kor egész irányában

keresend, mely feltnen iparkodott elhagyni a

régi kerékvágást, és minden erejébl eszményi
javak megvalósításán dolgozott. A lassan, de biz-

tosan meghonosodó meggyzdés, hogy a régi

intézmények tarthatatlanok, és az ép oly nagy bi-

zonytalanság, hogy mit kell helyükbe tenni, a ke-

délyeket elégületlenekké tette, különösen az

iQúságéit, s ebben soha sem látott forrongást

idézett el. A lelkesülésre hajló és önzetlen, de

egyszersmind türelmetlen, tettekre vágyó és hirt

szomjazó ifjúság nagy és fényes czélokat tzött
maga elé, táplálta a mozgalmat, mert mozgalom
volt, tettre buzdult és nem riadt vissza némi er-
szakosságoktól sem. A kicsinyes akadályok, me-
lyeket a kormányhatalom részérl eléjök vetet-

tek, még nagyobbitották az ellenhatást. Buzgal-
mukban egész sorát ugrottak át a középtagoknak,
melyek épen azon sarkkövek voltak, melyeken
a legjobb törekvések is megsemmisülhettek, s az

új tanok végs következményeire nem gondoltak.

Szalay, ki egész természeténél fogva nem volt

igen hajlandó arra, hogy egy meglev pályát er-
szakosan keresztül törjön, maga sem maradt e

fbiizgatott kor hatásától ment ; de e hatás csak

16*
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tudományos irányának meghatározására és sze-

mélyes jelleme önállóságának kifejtésére szolgált.

Tanulmányai végeztével törvénygyakorlatra ment,

azután ügyvéd lett. Azonban csakhamar jobban

vonzotta a törvénykezés reformja, mint egy puszta

üzlet naponként való kezelése, bármily biztatók

voltak is elnyei. Mindenekeltt a nyilvánosság-

gal összefügg bntet eljárást vette szemügyre, e

czélból a berlini Ganssal levelezésbe bocsátko-

zott, utazásokat tett Német-, Franczia- és Angol-

országban, hogy az esküdtszékek intézményét

eredeti földjükön közelebbrl tanulmányozza, s

azután 1841-ben egy tartalmas müvet adott ki:

A büntet eljárásról , különös tekintettel az es-

küdtszékekre. Ez általános föltnést keltett, és

szerzje megnyerte vele Deák tiszteletét és barát-

ságát. Ezzel egyszersmind meg volt nyitva útja

a politikai pályára. Részt vett az új büntet-tör-

vénykönyv szerkesztésében, mely jobbára az

mve volt, és 1843-ban mint Korpona városa kép-

viselje megjelent az országgylésen. Már itt, de

még inkább a Pesti Hírlap vezetésénél, melyet

1844-ben vett át, nyilt alkalma a higgadt és tör-

ténelmileg igazolt alapelveket kifejteni, melyek
különösen Kossuthnak túlzásai ellen voltak irá-

nyozva. Azon volt, hogy a magyar alkotmány

régi alapját az új alkotmányos intézkedések hoz-

záadásával megifjitsa, a hatóságok felelsségét

egy szilárd középpontban egyesitse, és ezáltal a

megyéktl ellenállási erejöket elvonja, mig amaz
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épen az utóbbiak korlátlan szabadságából tzhe-
lyet akart emelni a folytonos izgatásnak. Szalay

törekvései sikertelenek voltak. Csakhamar be-

látta, hogy a folyam árját nem lehet föltartóz-

tatni, 8 azért visszatért tudományos munkáihoz.
Ezeknek gyüraölcae volt a jelesen szerkesztett,

és Magyarországra ügyesen alkalmazott Állani-

férfiak és szánokok könyve. ^) Ez az újabbkori

angol és franczia államférfiak életrajzaiból áll,

melyekhez — mindenütt a tények folyamát kö-

vetve — nagyon vonzó államtudományi és tör-

ténelmi fejtegetéseket csatolt. Még a munka
folytatásával foglalkozott, midn a februári for-

radalom, mint másutt, úgy Magyarországon is

fölforgatta a dolgokat. Az új alkotmány értelmé-

ben Deák átvette az igazságügyminiszterium ve-

zetését, és Szalayt azonnal kinevezte a codificáW

osztály elnökévé. Ezen új mködését azonbau
nem sokáig folytatta. A nyilvános és titkos üzel-

mek miatt, melyek az alig létrejött magyar alkot-

mány ellen voltak irányozva, a kormány meg-
bízható szövetséges után látott, s ezt a német bi-

rodalomban hitte megtalálhatni, melyre a törté-

nelmi tapasztalatok is utaltak. Minthogy épen
akkor a Frankfurtban összegylt parlamentben

egy központi párt támadt, mely föladatul látszott

magának kitzni egy új egységes szervezet el-

*) I. és II. köt. Pest, 1846-1847. üj folyamat. Pest,

1850. Második kiadás. Pest, 1865.
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készítését, a dolgok állása javasolta, hogy kö-

vetség útján összeköttetésbe lépjenek vele. Páz-
máncly Dénes komáromi követ és Szalay László
voltak a küldöttek, kik 1848. május végén megér-
keztek Frankfurtba. Eleinte jól folytak a dolgok;
kedvez hangulat látszott uralkodni, ámbár csak

általános tetszés-nyilatkozatokban és a rokonszenv
kölcsönös kifejezésében nyilatkozott. Azonban
csakhamar megrekedtek ; Pázmándy egy pillan-

tásra belátta, hogy oly gyülekezettel, melynek
lába alatt ingadozik a föld, nem lehet egyezségre
lépni, és már június végén visszatért Magyaror-
szágba. Szalay ellenben h maradt föladatához,

és küldetését teljesítette. A szept. 18-iki véres

jelenetek után ez teljesen be volt fejezve. Októ-
ber els napjaiban elhagyta Frankfurtot és el-
ször Franczia- azután Angolországba ment, hogy a
körülményekhez képest Magyarország ügyéért
küzdjön. Az 1849-dik apr. 14-diki függetlenségi

nyilatkozattal föladata utolsó része alól is föl

volt mentve. Belgiumba ment, azután Zürichbe,

a hol 1849. május közepén letelepedett, és itt

várta be az események további lefolyását. Ez elég

megrázó és lesújtó volt. Minden hivatalos mkö-
désbl erszakosan kiragadva, rég megszokott
köröktl elválasztva lévén, tetters szelleme a

jöv iránti aggodalmait jól rendezett foglalko-

zással igyekezett elzni. Ott a távolban a szük-

séges eltanulmányok lehet megtétele után ko-
molyan a hazai történelem tanulmányozására
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adta magát, és csakhamar elhatározta, hogy a

magyar történetirók sorába lép.

Már az eddig mondottak is szükségesek voltak,

hogy megismerjük az álláspontot, melyet Szalay

a választott föladattal szemben elfoglalhatott;

de azt is szem eltt kell tartanunk, hogy mit

akai*t ö maga nyújtani történelmi mvében.
nemcsak a hazai alkotmányt és a magyar tör-

vénykezést ismerte pontosan , hanem behatóan

tanulmányozta és ismerte az európai államviszo-

nyokat is ; de a levéltári munkálatokra nem volt

különös gyakorlati készültsége. Távol volt azon-

ban attól, hogy ezeket kevésre becsülte volna,

st a mint mve kidolgozását befejezte, azonnal

összeköttetésbe akarta ezeket vele hozni ; min-
denesetre elnyösebb lett volna rá nézve, ha Ma-
gyarországon tartózkodhatott volna, de oda visz-

szatérnie azon pillanatban nem volt lehetséges.

Egyébiránt azt hitte, hogy a mily mellzhetetle-

nek magukban véve a levéltári kutatások, az

mvéhez, úgy a mint tervezte, nem föltétlenül

szükségesek. Azon meggyzdésben élvén, hogy
ha nem is teljes nem-ismerése, de mindenesetre
hamis fölfogása a magyar történelemnek az

elbbi végzetes években roppant kárt okozott,

mvét fleg a serdül ifjúság számára irta, és

pedig épen nem mulattató olvasmányul, vagy az

összes szükséges ismeretek tárházául , hanem
azon határozott czéllal, hogy önálló kutatásra, s a

magyar történelem szellemébe való mélyebb be-



248

hatásra buzdítsa. Erre, úgy hitte, nem föltétlen

szükség a levéltári kutatás, és elégséges a meg-
lev anyag lelkiismeretes fölhasználása. Ehhez
járultak igen parancsoló körülmények. Szalay-

ban meglett volna a szivós kitartás, hogy évek
során át egy tárgyba egészen belemerüljön és

azt minden oldalról megvilágítsa; de erre füg-

getlen nyugalom kellett volna, és az helyzete

sem id-, sem pénzáldozatot nem engedett meg
neki. A közrebocsátás halasztása, mely külön-

ben oly hasznos, nála lehetetlen volt; a mnek,
melyre vállalkozott, lehetleg hamar kellett el-

készülnie. De e kedveztlen körülmények da-

czára sikerült S^alay vasszorgalmának csodálatos

gyorsasággal meghódítani az anyagot és oly m-
vet alkotni, mely a magyar történeti irodalom-

ban megtartja maradandó becsét. Ennek oka f-
leg a szempontok biztosságában rejlik, melyek
szerint a történetíró tárgyát rendezte, s talán

nem kevésbbé a vels egyéniségben, mely benne
nyilatkozott. Szalay László már 1848-ban kikép-

zett, megtisztult államférfiúi jellem volt; tudta,

mit akar, és világosan fölismerte határait a tör-

ténelmi lehetségnek és az önkényes eszményei
képzeteknek. Akkor nézeteível az anarchikus

demokratia kinövéseit támadta meg, most, mi-

után ezeket a sors lesújtotta, ugyanazon nézetek

a beteges és bureaukratíailag nivelláló despotis-

mus erszakos intézményeinek szegültek ellene.

Szalay teljesen ugyanaz maradt; nem volt neki
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semmi elpalástolni, semmi szépiteni, semmi le-

vonni és semmi hozzátenni valója. A fölfogás

józansága és határozott kizárása minden utópi-

kus phantasmagoriának képezik mve ismertet
jeleit.

Ennek eleinte kisebb terjedelmet akart adni,

mint a mekkorára késbb terjedt. Az anyag sza-

porodása az ujabb történelemben, s a fontosság,

melyet a szerz épen az utóbbinak tulajdonított,

arra kényszeritették, hogy még munka közben
kiszélesítse a tervet, s igy a m hat kötetre volt

számítva. Az els az arany-bullával, a második
Zsigmond halálával vég-zdött. A harmadik a

Hunyadiak korával foglalkozik és a mohácsi
ütközetig terjed ; a negyedik a linczi békeköté-

sig viszi az elbeszélést, az ötödik a karloviczi

békekötésig, s a hatodiknak tartalmát képezték

volna a Kákóczy-mozgalmak és a pragmatica
sanctio.^) Ezzel az 1722-diki alapszerzdéssel

végzdött volna a munka. Minden kötet köny-

vekre van osztva, melyeknek száma huszonhatra

megy, és ezek ismét egyes szakaszokra oszlanak.

Az störténetet egészen elhagyta Szalay; nagyon
positiv természeténél fogva nem volt kedve soká

idzni nála. Minthogy fgondot az alkotmány
történelmi megvilágítására fordított, a nép bete-

^) Magyar-ország története Szalay László által. I—IV.
köt. Lipcse, 1852—1854 V. és VI. köt. Pest, 1856—1861.
Második kiadás I- V. köt. Pest, 1861—1866.
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lepedésével kezdi, és a legrégibb iutézményeket
veszi figyelembe, melyek azon idbl még felis-

merhetk. Innen kezdve a fejldést folytonos

összefüffo^ésben és szorgalmas ffondossáff^al kiséri.

Megmutatja a lassankénti átmenetet a nomád
élet változékony viszonyaiból az állandó rendbe,

melyet István alapitott meg; kimutatja, hogy
nnek ki eredetileg egyszer elemekbl ágak,

s a szükségek szaporodtával hogy járulnak

ezekhez uj képzdmények. A sz. István neve
alatt ismeretes törvények közt megkülönbözteti
azokat, melyeket a dolog természete szerint ezen

királynak kell tulajdonítani, másoktól, melye-
ket csak a késbbi kor vitt vissza az ünnepelt

király tekintélyére. Világosan adja el a szerz
a küls és bels körülményeket, melyek I. Lász-
lót képessé tették az alkotmány átalakitására,

mi által azonban a f z. István vetette alapok csak

megersödtek. Elleges elfogultság nélkül min-
den intézményt, mint a kor mvét itéli meg,
melyhez tartozik; csak a korban keresi eredetöket,

alapjokat és alkalmazásukat, és nem visz át reá-

juk modern szempontokat. Hogy a nyugati álla-

moknak, különösen Németországnak intézményei

nagy befolyással voltak a magyar törvényhozásra,

az ismeretes tény volt, de Szalay eldeinél pon-

tosabban vonta meg a határokat és mutatta
ki hatásukat a hazai intézményekre. Az arany-

bulla fejtegetése, Nagy Lajos törvényeinek el-
adása, a szétszórt csirákra utalás, melyek Zsig-
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mond alatt uj törvényes jogokat keltettek életre,

és a Hunyadi Mátyás alatti dolgok összeállítása,

melyben legelször látjuk nyomait a képviselet-

nek a mai értelemben — mindezen szakaszok

mint Szalay gondos eljárásának bizonyítékai

idézhetk. Xem kevesebb szerencsével követte

az alkotmány fejldése mellett Magyarország
népjogi viszonyait is , azon helyes nézetbl
indulva ki, hogy mind a két fejlemény elhatá-

rozó pontokban érintkezik. A lehet legnagyobb
pontossággal ismerteti a diplomatiai egyezkedé-
seket, melyek gyakran soká elhúzódnak a küls
tények szembetn folyama mögött, és elhatá-

rozó pillanataikat elidézni segítenek. Noha a

szerz ezeket mindenütt gondosan megfigyelte,

mégis különösen az Albert király halála utáni

idkre, a mohácsi csata utáni tárgyalásokra és

különösen ezen anyag mesteri beszövésére a

Rákóczy-raozgalmak menetébe, utalok. Ehhez
nagyon közel állt Magyarország állásának a

szomszéd államokhoz, és az ebbl folyó számos
viszonynak föltüntetése. Már az Árpád-kor is

gazdag volt ilyes bonyodalmakban; de amióta
a korona idegen családokra szállt, a királyvá-

lasztás teljesen uj népjogi viszonyok közép-
pontjává lett. Szalay államférfiúi tekintete az

utóbbi kérdés tárgyalásánál csakhamar elfor-

dult a puj^zta küls alaktól és a dolog lénye-

gébe hatolt bele. Kétségtelen, hogy eredetileg

a nemzet szabad választási joga volt érvény-
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ben; de az is bizonyos, hogy e mellett már
nagyon korán érvényre jutott az öröklési jog

is. Mind a két alkatrész többször heves harczra

kelt egymással; mmd a kettt kizsákmányolták
az ország nagy pártjai, melyek gyakran elrej-

tztek igényeik mögött; mind a kett hosszabb

ideig egyensúlyban volt, mig végre az utóbbi

gyzedelmeskedett véglegesen az elbbin, de
ugyanazon pillanatban kénytelen volt elfogadni a

föltételeket, melyek alatt igényeivel felléphetett.

A nemzet szabadságának és jogainak nyilvá-

nos elismerése minden uralkodó részérl volt a

kárpótlás a föladott választó jogért. A számos
hely és fejtegetés, melyeket Szalay ezen ellen-

tétek fokozatos haladásának és kiegyenlítésének

szánt, részben legfontosabb és legtanulságosabb

szakaszait teszik mvének. Ezek helyenként

Magyarország sajátképi föladatának kijelölésére

indították t. Ez nézete szerint a nyugathoz
csatlakozás és az erkölcsiséor és mveltség: ter-

jesztése kelet felé. Magyarországnak tehát min-
den népjogi dologban szoros viszonyba kellene

lépnie Austriával, illetleg Németországgal, de
közigazgatási önállóságának megtartása mellett.

Ez nem volt nála idiosynkrasia, hanem az adott

tényekbl hideg megfontolással levont nézet.

A történet igazolni is kezdi már t ; mert épen
mostani viszonyában Magyarországnak a többi

császári örökös tartományokhoz könny fölis-

merni az eszméket, melyeket Szalay történe-
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tében és egyéb munkáiban fejtegetett és védel-

mezett. Tehát a mvében keresztülvitt politikai

világosság az, a mivel Szalay minden eldét
maga mögött hagyta. Stilusa, mely nélkülözi

Horváth könnységet, tömött lesz a sok viszo-

nyítás miatt, melyeket mondataiban egyesíteni

akar, de mindig erteljes, kerekded és világos

marad. Egyébiránt természetes, hogy egy m,
mely ily öntudatos határozottsággal tartott szem
eltt bizonyos szempontokat, más tekintetben

kevésbbé lehet kielégít. Az egyházi ügyek
nincsenek kellleg eladva, a magyar állam

gazdasági viszonyai alig vannak érintve. Hát-
rányára volt a mnek az is, hogy Szalay nem
szentelhette neki minden erejét és idejét ; mert
mig a két utolsó köteten dolgozott, sok apró

történeti értekezést is adott ki, 1861-ben több

kitn politikai értekezést irt fönnforgó nem-
zetiségi kérdésekrl, és magyar történelmi mvek
kritikai kiadásával foglalkozott, melyek a leg-

jobb ilynem kiadásokhoz tartoznak Magyaror-
szágon, ^) végre 1864. július 17-dikén a halál e

fáradhatlan munkást meglepte a hatodik kötetre

^) Talán nem szerénytelenség, ha ezen alkalommal
Szalayról irt munkámra hivatkozom. Ámbár a baráti

kegyelet kötelességemmé tette ott, hogy sok olyant
mondjak, a minek itt nincs helye, úgy hiszem, ott is

megtartottam elfogulatlanságomat. (A. Flegler. Erinne-
rmigen an Ladislaus von Szalay und seine Geschichte des

ungarischen Reichs. Leipzig, 1866. 198—200.
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való elkészületei közben, mely pedig legtöké-

letesebbnek Ígérkezett. Ennek daczára Szalaytól

nem lehet megtagadni Magyarország ujabb tÖr-

ténetirói közt az els helyek egyikét.

Idközben Horváth Mihály is folytatta törté-

nelmi tevékenységét, még pedig szintén a szám-
kivetésben. Erre fleg történeti müve második
kiadásának szükségessége indította. Dicséretre-

méltó igazságszeretettel vallotta meg az els
kiadás gyengéit és hiányait, és fáradhatatlanul

munkálkodott azoknak javításán, ezeknek kipót-

lásán.^) Mindenekeltt nagyobb terjedelmet akart

adni egyes részeknek, és kell arányba hozni

valamennyit egymással. Meglehetsen kibví-
tette az störténelmet is, melyben a szerz a

különféle mondakörök elbeszéléseit kiegyeztetni

iparkodott a hiteles történet adataival. Ez egy-
elre a legjobb, mig a kritikának nem sikerül,

a kétségbevont hagyományokat teljes érvény
tényekkel helyettesíteni. Kevésbbé kielégítknek
látszanak nekem Horváth nyelvi fejtegetései,

noha épen ezek adhatják legbiztosabb kritériu-

mát az ide tartozó kérdéseknek, ha az össze-

hasonlító nyelvészet elismert törvényei szerint

vannak kidolgozva. Ellenben a szakadatlan össze-

függésben folyó elbeszélés és az események cso-

^) Dr. Horv('(th Mihály Magyarország történeJyne. Újon-

nan átdolgozta Dr. Hatvani Mihály. Második kiadás I—VI.
köt. Pesten, 1860— 1863. A második név csak álnév, és a
többi kötetnél elmaradt.
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portositása határozott elnyei a mnek. Az
elbbi kiadásban a középkor néhány korszaká-

ról hangoztatott nézetek tetemesen enyhültek

;

a szerz használta Jászay, Teleki, Szalay és

mások müveit is. Itt-ott oknyomozó fejtegetése-

ket sztt közbe az eseményekrl; ezeket czél-

szerüeknek tartom, a hol a megelz tények
kétségtelen eredményét tárják elénk, de ott nem,
a hol a számos »ha« és »azonban«-nal a lehet-
ségekrl tanácskoznak. A történetnek csak a

puszta valósággal van dolga, s ha ezt eladta,
bátran másokra hagyhatja a tanulság levonását.

Kétségtelen, hogy a történelem sok vonása más
szinezetet nyert volna, ha a szerz Magyaror-
szágon, a levél- és könyvtárak közelében Írhatja

müvét. Ezt maga is megvallja. Mindazáltal

könyve az egész magyar történetet tárgyaló

mvek közül, a mint hogy már most is elterjedt

a társadalom minden körében, még sokáig a leg-

könnyebben hozzáférhet marad. A szempontok
és életnézetek, melyeknek jobbára hódol, közel

állnak az emberek fölfogásához, és bels élénk-

sége mellett nyelve egyszer és szép, egyenletes

és nyugodt. A második kiadás, mely 1815-ig

terjed, az ujabb események eladására inditotta

a szerzt. Már 1864-ben jelent meg tle a poli-

tikai és országgylési mozgalmak története

1823-tól 1848-ig.i) Ez magában foglalja az ese-

^) Huszonöt év Magyarország történelmébl, 1823-tól

1848-ig. Irta Horváth Mihály. I. és II. köt. Genfben, 1864.
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a kormány önkényes intézkedései ellen az uj

magyar ministerium föllállitásáig történtek.

A könyv, mint a dolog természetébl folyik,

középutat tart a tulajdonképi történet és az emlék-
irat közt. A világos és ékesen szóló szinvegyités

a befolyásos személyiségek festésében sajátságos

bájt kölcsönöz neki, melyet az inditó okok vilá-

gos eladása a cselekv egyéniségekben, vala-

mint a ható okoké a közügyekben még jelenté-

kenyen emel ; ezenkívül a nyilvános tárgyalások

hosszú lánczolata egészen a határozott ered-

ményig nagy szakismerettel van végig vive.

A szerz nem mulasztotta el elrebocsátani az

irodalmi élet áttekintését; azonban megjegyzéseit

jobbára csak az irodalom ismerje érti. Noha az

episodok, melyekben a nemzetiségek viszálya

belejátszik az állami ügyekbe, épen nem marad-
tak érintetlenül, még sem elegendk a követ-

kez események megértésére; szükségök volna,

mint átalában az egész könyvnek, okleveles bizo-

nyítékok általi kiigazításra és kibvítésre. Hor-
váth mindenesetre biztos alapot adott a korszak

történelmének, melyre a késbbi kiegészítéseket

pompásan lehet ráilleszteni. Ha jól tudom, a

szerz az 1848. és 1849. év történetét is megírta;

minthogy azonban a könyv nem volt kezemnél,

tartalmáról nem adhatok számot. Szintén adta

ki az oklevelek hosszú sorát a brüsseli államle-

véltárból, melyek az 1441. és 1652. közti magyar
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történelemre vonatkoznak, i) Mindezek után Hor-
váth érdeme, hogy a történelem népszer tárgya-

lása által a történeti dolo-ok iránt érdeket kel-

tett, és más munkái által tudományos müvelését
is jelentékenyen elbbre vitte.

Még Hunfalvy Pál kitn munkásságáról
kell megemlékeznem, mely jobbára nyelvészeti

téren mozog ugyan, de közvetve a történelem-

nek is fontos eredményeket szolgáltatott. Nem
lehet czélom részletekbe bocsátkozni. Az emiitett

tudós, ki sok év óta foglalkozik különösen
az altáji nyelvek tanulmányozásával , számos
munkát és értekezést irt, melyek teljesen philo-

logiai tartalmuk miatt kivl esnek tárgyam
körén. Ellenben közelebbi viszonyba lépett

Keguly Antal tudományos kutatásaival, melyek
igen közel állanak a történetbúvárláshoz. Sike-

rült ugyanis neki a hires utazót világos és ked-

vez pillanataiban terjedelmes szóbeli közlésekre

birni, s magának ez alkalommal bvebb isme-

retet szerezni a vogul nyelvrl. így képes volt

késbb irodalmi hagyatékát is használni és ren-

dezni, 8 belle idvel egy munkát összeállitani,

melyet A vogul föld és nép ^) czím alatt bocsá-

^) Magyar történelmi okmánytár^ ahrüsseli országos le-

véltárból és a hiirgundi könyvtárból. Összeszedte s lemá-
solta Hatvani Mihály. (Monumenta Hungáriáé Historica.

Diplomataría. Tom. I—IV. Pest 1857—1859.)
^) A Vogul föld és nép. Reguly Antal hagyományai-

ból kidolgozta Hunfalvy Pál. Pest, 1864.

Flegler. 17
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tott közre. Ezt kritikai bevezetés elzi meg,
melyben afinn-altáji nyelvekre vonatkozó búvár-

latokat és a velk összefügg történelmi kutatá-

sokat Herberstein- és Strahlembergtl kezdve
Schlözerig és Gyarmathiig beható vizsgálat alá

veszi. Ezután részletesen tárgyalja Reguly uta-

zásait, elször finnországi tartózkodását és késbb
vándorlásait a vogul terület belsejében. Ehhez
csatlakozik az utóbbinak részletes leirása, a talaj-

minséget, ^ folyókat és terményeket illetleg,

valamint lakosai életmódjának és erkölcseinek

leirása. Ez képezi az átmenetet a nyelvi és szel-

lemi emlékekhez, melyek közül elször a vallási

mondákat és társadalmi nézeteket magyarázza,

s azután különféle népdalokat közöl, melyeket
vogulra fordított darabok követnek. Az utolsó

szakasz végre a vogulok viszonyait a magyarok-
hoz tárgyalja. Nyelvészeti és történeti részre

oszlik. Amaz elször a szókincsbl, azután a

nyelvtani szerkezetbl vont eredményeket tárja

elénk.Emebben a kétségbevonhatatlan tények van-

nak összeállítva, melyek a két nép rokonságának
fokát határozzák meg. Minthogy az utóbbi ered-

ményeit már fönnebb eladtam, nem szükséges

reájok visszatérnem. Sok ábrándos légvárnak

vetnek ezek véget. Senki sem í'o^ ezentúl a

magyarok skoráról komolyan szólni merni, a ki

nem indul ki a Hunfalvy mvébl nyert megbíz-

ható alapokból.

Ezzel végzdik eladásom fonala, melyet
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mindenekeltt a teljes magyar történelmi munká-
kon akartam végig vonni. Tudom, hogy vannak
még egyes ágak- és szakokról, helyekrl irt

részletes történeti müvek, melyek folytonosan

belenyúlnak az egyetemes történetbe, s melyek-
nek ismeretét a szigorúbb tudományos tárgyalás

nem nélkülözheti. Ha a történeti irodalomnak e

részei kevés országban értek is el oly jelentsé-

get, mint Oiasz- és Németországban, Magyaror-
szágban is szilárd állást foglaltak, és tekintélyes

irodalom keletkezett rólok. Az erre szüksés^es

anyag beszerzésére nem értem rá, s hogy bele-

szjem elbeszélésem fonalába, arra nem volt

elég terem. Föl kellett tehát vele hagynom.
Nem kevesebb nehézséget okoz a legújabb és

folyó irodalom tárgyalása is, mert meglehets
számos termékkel van dolgunk,melyek tárgyukat a

hazaitörténelemnekigen különböz tereirl veszik.

Minden nyomtatványnak együtt kellene lenni,

hogy a jelen korszak jellemérl képet alkothas-

sak, az iró s a közönség közti viszonyt megálla-

píthassam, s igy a netalán észlelhet közös irány

ismertet jeleit kiemelhessem. Minthogy pedig
az a föltétel nem teljesült, csak az elttem vélet-

lenül ismeretes irodalomi jelenségekre figyel-

meztethetem olvasóimat, a nélkül, hogy határo-

zott Ítéletekre érezném magamat följogosítva,

a mi oly Íróknál, kik részint kivül esnek a föl-

állítottam határvonalon, részint még pályájok

elején állanak, elhamarkodottnak látszhatnék.

17*
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így Kvári László több munkában tárgyalta

Erdély régiségeit, nemzetségeit és mondáit, és

késbb ezen ország egész történetét is megirta,

mely azonban, a mint hogy nem is lehet máskép,
a magyar történetnek nagy részével összeesik.

Szabó Károly és Szilágyi Sándor több kisebb

magyar krónikát adtak ki, melyekkel a tizenhe-

tedik század történelmi anyaga tetemesen szapo-

rodott, és nevezetesen a helyi történetre érdekes

fény derült. Az utóbbi ujabb idben Báthory
Gábor fejedelem történetét is kiadta. — Sala-

mon Ferencz hosszabb ideio^ a török korszakkal

foglalkozott. Miután már elbb több török okle-

velet kimeríten fejtegetett és az egykorú álla-

potok fólvilágositására fölhasznált, az utóbbi

években megirta a pragmatica sanctio történe-

tét. Ehhez járult ujabb idben több magyar
oklevél közzététele , melyek Bethlen Gábor
idejére vonatkoznak, mellé csatolt történelmi ma-
gyarázatokkal. Ipolyi Arnold, a magyar mytho-
logia szerzje, elismert tehetségével és fáradha-

tatlan szorgalommal a hazai memlékeket tanul-

mányozza, oly teret, mely az ország általános

történetére is Ígérkezik eredményét szolgáltatni.

A múlt évben Toldy Ferencz, a külföldön is

elnyösen ismert irodalom-történet-iró, a Márk
krónikájának szövegét dolgozta föl a nádor-

codex szerint, és kritikai bevezetéssel látta el.

E diszkiadásban, melyet Emich, pesti könyv-
keresked adott ki, egyszersmind az iuitiálék
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és az oldaldiszitmények is nagy mvészettel
vannak utánozva. Pesty Frigyes fleg az ország

jogtörténelmével foglalkozik, és a templomosok-
ról irt értekezésén kivül az utóbbi években a

perdönt bajvívások történetét is kiadta. Révész
Imre debreczeni lelkésztl, ki hosszabb id óta

foglalkozik a reformatio történetével, Dévay
Biró Mátyásnak, a magyar reformátornak élet-

rajza jelent meg. A protestáns hitfelekezetek

ujabb idben megkezdték a történetökre vonat-

kozó okiratok egyesítését és kiadását. Az aka-

démia vezetése alatt megjelen Monumenta
Hungáriáé Historica egyéb már emiitett dol-

gozatokon kivül tartalmazzák az Árpád-kori
oklevelek gazdag gyjteményét Wenzel Gusz-
távtól, és Tököli Imrének Nagy Ker. János
földolgozta naplóját. Végre 1867-ben Mikó Imre
gróf, valamint Horváth Mihály és Ipolyi Arnold
vezetése alatt uj történelmi társulat is alakult,

és egy folyóirat (Századoh) kiadását kezdte

meg, melynek eddig is gazdag közleményei
továbbra is nagy reményekre jogosítanak fól.

Ha még egyszer végig tekintünk a magyar
történetírás fejldésén, nem tagadhatjuk meg a

magyar néptl azt az elismerést, hogy minden
idben tiszteletre méltó történelmi tevékenysé-

get fejtett ki. Még a legsötétebb és legkopárabb
korszakokban is majd dalokban és mondákban,
majd krónikákkal fönntartotta történelmi öntu-

datát, és az újra föléledt vizsgálódás minden
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korszakában megújította az eredete és legrégibb

állapota iránti kérdést. Magyarország törté-

nelmi irodalma tehát aránylag nagyon jelenté-

keny, és hihetleg a legjelentékenyebb valamennyi
tudományág között, melyek Magyarországon
képviselkre találtak. Mégis van egy félreis-

merhetetlen hiánya, melyet épen a jelen munka
kidolgozása közben éreztem legjobban. Magyar-
országon roppant sokat tettek az anyag szaporí-

tására és föl halmozására, de a források kritikai

megrostálására nagyon keveset. Mindig arra

törekedtek, hogy teremtsenek, alakítsanak, az

alig föltalált kincscsel hatást idézzenek el ; de
lelietetlenség egy épületet fölépíteni, lakhatóvá
tenni és földíszíteni, mig alapjai folytonosan

ingadoznak. A történelmi búvárlat els alapja

mindig a följegyzések maradnak, akár krónikák,

akár valóságos történeti mvek ezek, mig az

oklevelek csak bvítésül és javításul szolgálnak.

Azért az elbbiek hitelességének megállapítása
els teendje a kritikának : Íróiknak személyes
állásával, a legrégibb kéziratok minségével,
számával és elterjedésével kell lehetleg tisz-

tába jönnie. Ez különösen a közéjDkori történe-

lemre nézve áll. Ebbeli kísérletek épen nem
hiányzanak ugyan a magyar irodalomban : azon-

ban ilyenek csak szórványosan akadnak, s az

egyesek ereje erre nem elegend. Szükséges
volna ennélfogva egyesült ervel fogni vala-

mennyi krónika és krónikaszer följegyzés uj
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földolgozásához, ezeket egy gyjteményben kor-

szerint rendezni, vele az állami iratok és tör-

vények ismertetését összekötni, s e munkát a

tizenhatodik század végéig folytatni ; mert még
ezen utóbbi korszak irói is nagyon rászorulnak

a kölcsönös összehasonításra és egybevetésre.

Ne utaljanak a meglev gyjteményekre ! Bon-
gars müvét a franczia diplomatia szüksége léte-

sitette, és czélja nem volt ki-itikai ; Bél Appa-
rátusa és a Schwandtner-féle gyjtemény, a

mily nagyérdemek voltak a magok idejében,

mégis csak összetákolt munkák, és Bél Mátyás,
ha ma él, bizonyosan az els, ki egy uj m
szükségességét elismeri. Endlicher Momimenta
Arpadianaja épen nem jöhet tekintetbe. A dolog-

végrehajtása mindenesetre nehézségekkel jár;

tetemes küls seo^édeszközökön kivül sziororú

tudományos figyelmet is követel, melynek az

egyesek alá tartoznak magokat vetni ; de a

történelmi mveltsésrnek Mas^varorszá^on szi-

lárd alapot adna, és az egyes országrészek tudo-

mányos erit egy közös czélra irányozná. Xem
is kellene rohamosan létesülnie ; elég volna, ha
egyszer tudományos terv szerint belekezdené-

nek, és évtizedek alatt befejeznék. Nem kevésbbé
sürget szükségnek tartom pontos regesták

kidolgozását, mit eddig csak az erdélyi szá-

szok kisérlettek meg, a magyar Íróknál azonban
legkisebb nyomukat sem találtam. Csak álta-

lok lesz lehetséges az id és hely történeti
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alap-elemeire kell fényt deríteni, az oklevelek

szétszórt tömegét rendezni, és a krónikák s más
iratok értékét meghatározni. Ennélfoo-va a tÖrté-

netirónak is nélkülözhetetlenek. Hogy itt leg-

elször is a dynastiák és az egyes királyok tör-

ténetére kellene a figyelmet irányozni, az magá-
tól érthet. Megbizható reo-esták szerkesztése a

magyar történetnek egészen más tárgyalását

eredményezné, mint az mostanáig szokásban

volt. Azt hiszem, ideje volna, egyes korszakokat

venni el, és azokat minden oldalról a leglel-

kiismeretesebb alapossággal kidolgozni. Hogy
mit nyerünk ezen a módon, mutatja Teleki

mve, 8 az eljárása példányszernek volna

tekinthet. Csak akkor lehet Magyaroszág egész

történetének kielégít eladására gondolni, ha
ezen elfeltételek teljesülnek; újra tárgyalni

azt az elbbi alapokon, csak annyi volna, mint

a mesebeli kalapnak más-alakba gyrése, és

mélyebb hatás nélkül maradna. A magyar tör-

ténetírás uj szükségeit, melyek már a dolog

bels természetébl folynak, a körülmények is

sürgetik, melyek közé az ország a legújabb id-
ben jutott. Lehetetlen, hogy a nép képviseli

és a korona közt létrejött, s az ünnepélyes koro-

názással megpecsételt kiegyezés ne hatna vissza

határozottan a történelmi tanulmányok szelle-

mére és irányára. Keresni kell a fonalakat,

melyek régtl fogva elkészítették ezen ered-

ményt, és a történelem tényeitl és tanulságai-



265

tói várhatni a jelen megersítését. Nagyon jól

tudom, hogy Magyarországon még mindig van

egy párt, mely az absolut függetlenség ábránd-

képére kacsintgat ; de a történelmi fejlemények

puszta tagadása általában kevés, a jelen esetben

pedig annyi, mint semmi. A centrifugai irány a

magyar nép életében srégi és minden végze-

tes válságnál érvényre jutott. Azonban csak

akkor volt jelentékeny hatású, ha mint a sza-

badság védje, és az alkotmány megdöntésére

irányult törekvések ellenzéke léphetett föl. Ha
e czélon túlltt, akkor, mig egy részrl minden
idegen befolyás ellen harczra kelt, más részrl

maga is a külföld játékszerévé lett. A törté-

netbúvárlatnak ki kell mutatnia, hogy az absolu-

tistikus camarillák minden kisérlete, mely a

magyar alkotmány történelmi továbbképzdé-
sét meg akarta akadályozni, mint egy sziklán

hajótörést szenvedett, de hogy viszont a kül-

földi befolyásoktól való eszményitett független-

ségre irányzott minden törekvés semmis ábrán-

dokban végzdött. E föladatnak és következ-

tetéseinek megtétele azonban a külföld ismerete

nélkül nem lehetséges, s igy szükséges az egye-
temes történelem bevezetése is a magyarok
történelmi tanulmányainak körébe. Hogy erre

mindeddig kevés tekintettel voltak, annak ter-

mészetes oka abban rejlik, hogy minden erejö-

ket a nemzetiség védelmére kellett forditaniok

;

a szükséoret azonban már rég-en fölismerték.
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Már Buday Ézsaiás irt világtörténetet, ujabb
idben pedig Hunfalvy János, a derék statisti-

kus és földrajzi iró is adott ki egyet. Egyikü-
ket sem ismerem; de noha mind a két férfiú

jó hirénél fogva joggal föltehetem, hogy a tudo-

mány követelményeinek megfelelnek, mégis csak

az iskola számára készültek, és én nem ezt értem
itt. Már a legrégibb idben készültek a magyar
földön világtörténeti események, és még ma is

összetalálkoznak ott az európai törekvések fona-

lai. A magyar történetbúvárlat e tényeket nem
hagyhatja figyelem nélkül ; folytonosan emléke-
zetében kell tartania a byzanti és az ozmán
birodalom történetét, az orosz politikának szá-

zadokra áthúzódó czéljai iránt tisztába kell jön-

nie, és a német viszonyok fejldését is szemmel
tartania, ha föladatának meg akar felelni. E sze-

rint, a nélkül, hogy a honi álláspontot elhagyná,

egyetemes érvényre kell törekednie, mely helye-

sen értelmezve, épen a bels állapotok meger-
sitésére fog szolgálni.

Mieltt búcsút vennék munkámtól, ismét-

lem azt, a mit már elszavamban érintettem.

Nem akarja az egész irodalomtörténeti anya-

got adni, hanem csak a magyar történelmi tudo-

mány általános fejldését vázolni. Ha tehát a

szaktudósnak kevés újat nyújt is, mást legalább
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tájékoztat az idegen téren. Nem lehet minden-
kitl kivánni, hogy a magyar irodalomba bveb-
ben behatoljon ; hanem teljes nem-ismerése egy
ország szellemi állapotainak, mely Németország
legfontosabb kapuinak egyike eltt fekszik, más-
részrl szintén nem kívánatos. Az utóbbinak
eloszlatásához hozzájárulni és az Ítéletnek biztos

támaszt nyújtani, volt munkám fczélja. De még
e szerény alakban sem sikerült volna létesíte-

nem, mások támogatása nélkül. Használom tehát

az alkalmat, hogy Hunfalvy János és Pál urak-

nak, a m. akadémia tagjainak. Szilágyi Sándor
ministeri titkár úrnak, Ipolyi Arnold (beszter-

czebányai püspök úrnak) közléseikért és fölvi-

lágositásaikért, valamint Dr. Halm müncheni
fkönyvtárnok úrnak elzékeny készségéért,

melylyel az udv. és állami könyvtár segédesz-

közeit rendelkezésemre bocsátotta, köszönetet

mondjak.





II.

A MAGYAE TÖRTÉNELEM

KÚTFOREÁSAI.

SAYOUS EDUÁRDTÓL.





A Magyarország történelmére vonatkozó em-
lékek négy nagy osztályra oszthatók : levéltárak

és kéziratgyüjtemények ; hivatalos iratok, okle-

velek gyjteményei; egykorúak vagy közel egy-

korúak krónikái ; végre hosszabb idvel az ese-

mények után készült munkák, azaz tulajdonképi

történelmi müvek, az ujabb, nagyobbrészt a leg-

újabb korból.

E nagy osztályokat, legalább a három utol-

sót alosztályokra kell osztani. Az okiratok, kró-

nikák és történetek magyar vagy idegen erede-

tek lehetnek. Ezenkivül a tisztán nemzetiek és

az egészen idegenek osztálya közé lehet tenni az

osztrák, cseh, horvát, stb. eredet iratokat, szó-

val, a melyek Magyarországgal gyakran érint-

kez országokból erednek. E szerint tehát mi

meg fogjuk különböztetni a magyar, osztrák-

szláv és idegen származású iratokat, krónikákat

és történelmi munkákat.
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Levéltárak és kéziratgyüjtemények stb.

Két ok járult hozzá a magyar levéltárak za-

vartságához és szétszóródásához, melyek képét
legújabban Fraknói vázolta : legelször is a tör-

ténelemnek és a nemzeti intézményeknek jelleme

maga, különösen a XVI. század óta a legújabb

idig, mely jellem a lehet legnagyobb ellentét-

ben áll a központosítással; továbbá a lassú és

titkos küzdés a nemzet s a bécsi udvar közötr,

az egyik is, a másik is magához akarván ragadni

a levéltárakat, melyek az egyik résznek a függet-

lenség, a másiknak az uralom jelei és zálogai.

Azonban igazságtalanság volna a magyarok ré-

szérl a Habsburg-ház ellen panaszkodni, mert
1536 eltt csak zavaros följegyzéseink vannak
királyi levéltárakról, ellenben attól fogva, hogy
az osztrák ház trónra jutott, komoly és tartós

gyjtemények alapját rakták le. Igaz az is, hogy
megérthet a magyarok törekvése, hogy fváro-
suk levéltárait nagyobbítsák, a mi mai napság
részben el is van már érve, ámbár Bécsben van-

nak a császári és királyi titkos levéltárak és a

csász. kamarai levéltár magyar okiratai, becses

gyjtemények, melyekbl az ujabb kutatók me-
rítenek, és még sokáig meríthetnek.

Budán van : a m. kir. kamarai levéltár, mely
különösen a pénzügyi történetre vonatkozó és

1618 óta kelt iratokat foglalja magában, de van-
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nak benne politikai s még régebbi okiratok is,

melyek öröklés vagy elkobzás utján jutottak

oda; — a nádori levéltár, melyet az 1723-diki, s

az országos levéltár, melyet az 1790-diki ország-

gylés alapított, s melyek napról napra gazda-
o'odnak; — a m. kir. cancelláriáé, és véo-re az er-

délyi kormányszéké, mely a XVII. század vé-

gérl való. A nyilvános jelleg levéltárakhoz

lehet még számitani az erdélyi szászokét Szeben-

ben, s a horvátokét Zágrábban.

Ezek a nyilvános levéltárak nem az egyedü-
liek, melyek Magyarország múltjának fölvilágo-

sítására szolgáltak és szólovainak. A történetbú-

várok, kiknek kiadványait alább említjük meg,
a nyilvános levéltárakat is megsarczolták, de még
nagyobb buzgalommal kutatták át a kisebb és

helyi levéltárakat. Els helyre állítandók ezek

közül a nagy családok, mint a Batthyányak, Er-
ddyek , Károlyiak , Telekiek stb. levéltárai,

melyeket nagyobbrészt gonddal, néha hanyagul
riznek. Ezek fleg ujabbkori gyjtemények,
sokáig hozzáférhetetlenek voltak, most azonban
már nyitva állnak a komoly munkások eltt.

Ezután következnek a püspökségek és monosto-
rok, különösen az esztergami érsekség és a ben-

czések pannonhalmi fmonostora. Végre meg
kell még említenünk a megyei levéltárakat, me-
lyekbl számos, nagyobbrészt helyi , de néha
nemzeti érdek okirat került napvilágra; és né-

hány egyszer tanintézetét, mint pl. a debreczeni

Savous. 1 o
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collegiumét , mely büszkén mutathatja föl a

királyoktól vagy az erdélyi fejedelmektl szár-

mazó okleveleit.

Ez a nagy szétszórtság, mint látni fogjuk,

nem riasztotta vissza a magyar tudósokat, s ha
eddig nincs is teljes jegyzékök hazájok törté-

nelmi kincseirl, legalább mondhatjuk, hogy az

ismeretlennek birodalma napról napra szkül, s

már azon pontra jutottak, hogy nagy érdek ok-

levelek mellett olyanokat is hoztak napfényre,

melyek csak arra szolgálnak, hogy negyed- vagy
ötöd Ízben ersítsenek meg oly tényeket, melyek
már úgyis kellleg be vannak bizonyítva.

Magyarország különböz korszakokban ré-

szint az általános politikába, részint ennek vagy
annak az uralkodó háznak politikájába bele lévén

keveredve, a külföldi levéltárak is tartalmaznak

okleveleket, melyek történelméhez kiegészít ada-

tokat szolgáltatnak. Nem is feledkeztek meg er-

rl : a brüsseli és londoni levéltárakat V. Károly

és Ferdinánd koráért, a párisi külügyminiszté-

riumét és a londonit XIV. Lajos és a magyar
elégületlenek viszonyáért, a nápolyit az anjoui

királyok hadjárataiért, és a velenczeit az adriai

tengerparti viszályokért, s egyebekért is húsz-

harmincz év óta kutatják át a búvárok, mint Si-

monyi. Hatvani, Ováry, Petrovics.

A szoros értelemben vett levéltárak mellett

említendk a kéziratgyüjtemények. Az akadémia

és a nemzeti múzeum azon darabjai, melyeknek
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történeti becsök van, nas^yobbrészt megjelentek'

de említésre méltók : Bethlen Miklós néhány
kézirata, Petrovics jegyzeteinek egy része és

Szirmay kézirata az 1794-diki jakobinusokról.

Azonban vannak más kéziratok, melyek mint
ilyenek vagy korukért, vagy szépségökért fonto-

sak. Corvin Mátyás hires könyvtára szétszóródott

egész Európában, és a saját hazájában nincs be-

lle több tizenkét kötetnél; mivel ezek nem egye-

bek mint régi egyházi vagy világi irók másola-

tai, csak közvetve tekinthetk a magyar történet

forrásainak, annál is inkább, hogy jobbára fló-

renczi másolók müvei : csak azt mutatják, meny-
nyire vett részt a XY. századbeli magyar kor-

mány a renaissanceban. Van ezenkívül számos
codex, melyek a legrégibb nyelvemlékeket tar-

talmazzák, s csak részben vannak kiadva : csak-

nem mind nemzeti jellem nélküli legendákból
állanak, s igy csak nyelvészeti érdekök van.

A bécsi könyvtár gazdag ilyen emlékekben:
nemcsak a Corvinának szép maradványait tar-

talmazza, hanem régi bibliafordításokat és kró-

nikásokat is. A mölki apátság könyvtárában is

sok kéziratot találtak, különösen a legrégibb tör-

vények szövegeit. Az osztrák-magyar birodalmon
kivül legtöbb maradványa Mátyás könyvtárának
Münchenben, Wolfenbüttelben, Brüsselben, Pa-
risban stb. van. A párisi nemzeti könyvtárban és

az Institut birtokában lev Godefroy-gyüjte-

ményben becses oklevelek vannak az erdélyi fe •

18*
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jedelraekre és XVII. századbeli összeköttetéseikre

vonatkozólag, melyeket legelször Sayous hasz-

nált föl Historie générale des Hongrois czímü
munkájában.

A levéltárak és kéziratgyüjtemények után a

történelmi muzeumokat és a memlékeket kell

említenünk. Sajnos, hogy építészeti emlékekben
egy ország sem szegényebb Magyarországnál, a

törökök pusztításai miatt : csak az éjszaki vidé-

kek, melyek mentek maradtak tlük, tartottak

fönn néhány góthizlésü templomot, mint a kas-

sai, s a vágparti várak és a visegrádi királyi lak

nagyszer romjai. Az erdélyi római emlékek és

föliratok, melyeket Desjardins Ern és Rómer
Flóris magyaráztak, nem tartoznak a magyarok
nemzeti történetébe, mert bejövetelük eltti kor-

ból valók. De viszont a pesti múzeum oly tárgya-

kon kivül, melyeket Pulszky Ferencz szerint az

avarok idejéig lehet fölvinni, a tanulmányozónak
szakadatlan sorát nyújtja az érmeknek a legels
királyok korától fogva napjainkig, a különféle

hatóságok és városok pecsétjei-, a furak ékszerei-,

és hires harczosoknak tulajdonított fegyvereknek.

Az emlékek ez ágában is, mint az elbbiek-
ben, Bécs megbecsülhetetlen kiegészítéseket szol-

gáltat : a magyar és török fegyvereket az ambrázi
gyjteményben, az érmeket és ötvösmüveket a

kincstárban lehet találni. A mi az események
egykorú rajzait illeti, ezek nagyobbrészt a XVI.
század óta megjelent könyvekben találhatók.
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II.

Hivatalos iratok,?oklevelek, levelek.

A. Magyar eredetek.

Mindenekeltt három nagy gyjteményt, há-

rom tudós magyar pap munkásságának eredmé-

nyét kell^megemlitenünk. Az els kett, Pray
AnnalesQi és Katona História Critica]?i nem
puszta í oklevélgyjtemények ugyan, de mind-
kettben az oklevelek teszik a munka egy ré-

szét. A mi Fejér Codex Diplomaticusát illeti,

ez az ^oklevelek, hosszú sorozatából áll, melyek
jegyzetekkeljvannak ellátva. Mind a három visz-

szamegy a történelemben, a meddig csak lehet

és Pray 1554-nél, Katona 1810-nél, Fejér 1439.

évnél állapodik meg.
Bármily teljesnek látszik is a Codex Diplo-

máticus a'-középkorra nézve, az ujabb kutatások

az árpádházi királyok korára számos kiegészí-

tést szolgáltattak; e gyjtemény, melyet Wenzel
Gusztáv adott ki, egy részét teszi a Mommtenta
Hungáriáé Historicanak , a magyar akadémia
gyjteményének, mely évrl évre növekszik, s

most már 70 kötetnél többre terjed. Meg kell

azonban jegyeznünk, hogy a Codex Diplomati-

cu^ és pótléka, melyben az egyházi elem, és kü-

lönösen a római curia levelezése van túlsúlyban,
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nem áll csupa uj oklevélbl, mert a hogy Wen-
zel merit Mignebl vagy Theinei* Monumentái-
ból, úgy meritett Fejér Rainaldi- vagy Farlati-

ból. A magyar levéltárak, melyekrl fönnebb
szóltunk, jelentékeny kiegészítéseket szolgáltat-

tak e négy nagy gyjteményhez.
Vannak részletesebb gyjtemények is, milye-

nek : a török foglalás idejebeli jelentések az aka-

démia Töröh-Magyar Emlékeihen ; Wagner ok-

leveles búvárlatai Szepes és Sáros megyérl, a

nemzeti zsinatak gyjteménye Péterfytl, vagy
Batthyány tanulmányai a csanádi püspökökrl.
Egyébiránt csaknem mindazon munkák, melye-

ket alább megemlítünk, a különféle gyjtemé-
nyekben elszórt oklevelekre támaszkodnak.

Azonban az okiratok egy igen jelentékeny

osztályát még elhallgattuk, t. i. a törvényhozási

iratokat ; az országgylések által hozott, vagy a

királyi hatalom által kihirdetett törvényeket.

Mária Terézia óta minden országgylésnek meg-
van a jegyzkönyve. Hanem az elbbi korsza-

kok e tekintetben nehezebben állíthatók vissza

:

csak kivételesen bírjuk Szluha beszédjét 1722-

bl, mely a pragmatica sanctio megszavazására
oly fontos volt. Már Kovachich is figyelemmel

követte a régi országgylések nyomait ; e föl-

adatot ujabban a XVI. és XVII. századra nézve
magára vállalta Fraknói, nagy tudománynyal és

kritikával. Az árpádházi királyok törvényeit

Endlicher állította össze a legjobb kéziratokból.



A Corpus Juris Hungarici a XV., XYI., és

XVII. század törvényeit tartalmazza ; Verbczy-
nek, a nagy jogtudósnak és államférfiúnak m-
vével kezddik, mely nemcsak a XVI. századi

magyar szokásjog hiteles gyjteménye, hanem
telve van politikai célzásokkal is, visszatükrözi

a középnemesség szenvedélyeit.

Hátra vannak még a levélgyüjtemények, me-
lyeket sorban emiitünk föl, emlékeztetve az ol-

vasót arra, hogy a már emiitett gyjtemények,
különösen a Prayé, sokat tartalmaznak. A tulaj-

donképi levelek , azaz olyanok , melyek nem
puszta válaszok, Hunyadi Jánossal kezddnek, a

közép- és újkor határán. A második Hunyadi,
Corvin Mátyás sok levelet irt, melyek elsrend
történelmi források. Halála után a levelezés ál-

talánossá lett az államférfiak közt, mint Praynak
egy ujabb levélgyjteménye mutatja, mely két

századot foglal magában. A változatos gyjte-
ményen kivl három államférfi-fpap, Várdai
Péter, Verancsics és Pázmány, kik ép ugy tud-

ják védni a földi, mint a túlvilági érdekeket,

szintén hozzájárulnak a homályos események
megvilágításához, a kormányzó és fegyverfor-

gató férfiakkal együtt, mint Báthory István és

Eszterházy Miklós nádor.

De a tulaj donképi Magyarországon kivl az

erdélyi magyaroknak is vannak oly ügyes és ta-

nult fejedelmei, kiknek levelei becsesek, mint

Bethlen Gábor, azután a két Rákóczy György.
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Késbb egy híresebb Rákóczy, XIV. Lajos szö-

vetségese, gazdag levéltárt hagyott, melybl
Thaly és Fiedler merítettek, és a számzött h
társainak egyike, Mikes Kelemen érdekes török-

országi leveleket irt. Az ujabb korból való Des-
sewíiy gróf levelezése'Kazinczyval.

B. Osztrák-szláv eredetek.

A magyar korona negyedfél század óta levén

az osztrák ház birtokában, nem csodálhatni, hogy
az osztrák tudósok elég érdekes adatot gyjtöt-
tek össze a magyar történetre. Ezek a bécsi aka-
démia kiadványainak, az Archivohnok és a Fon-
tes Berum AustriacartimnBk nem legjelentékte-

lenebb részét teszik : Chmel, Firnhaber és Zeibie;

különösen a XV-dik századbeli viszályokat és

III. Frigyes és fia politikáját ismertették ; Teutsch
és Krones a magyarországi^néraet városok intéz-

ményeit, Höfler és Gindely pedig a Habsburgok
XVII. és XVIII. századbeli politikáját.

E gyjteményes vállalatokat részletes kiad-

ványok egészítették ki, vagy elzték meg. Ezek
közül megemlithetjük az I. Ferdinánd történe-

tére tartozó okleveleket Bucholtztól, az Austria
és a porta közötti ügyekre vonatkozó okiratokat

Gévaytól, a Habsburgok okleveleit Chmeltl, és

Ausztriát III. Frigyes alatt Kurztól. A többi

munka, melyeket itt említhetnénk, inkább a króni-

kák vagy történelmek sorában lesz helyén.
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Mindazáltal nem végezhetjük be e szakaszt, a

nélkül hogy néhány politikai levelezést föl ne em-
lítsünk mint az Eugén herczegét, melyben gyak-
ran van szó a magyar csapatokról és vezéreikrl,

II. Józsefét Lipóttal, Mária Teréziával és Katalin

czárnvel, melyeket Arneth adott ki, — Clerfayt

Thugutét és Würmserét Yivenot kiadásában.

Mig a magyarok a Habsburgokkal szemben
fönn igyekeztek tartani függetlenségüket, viszont

a délszlávok, horvátok és dalmaták a magyarok
ellen védték önállóságukat. E népekre vonat-

kozó gyjtemények közül els helyen említhet-

jük Farlatiét lUyria egyházi ügyeirl, Kukulje-
vitch és Rackiét Horvátországról. Ide tartozik

még : Lucius mve Dalmát- és Horvátországról,

mely történet alakjában beszéli ugyan el az ese-

ményeket a XV. századig, és valóságos króniká-

kat is foglal magában, milyen Paulói Pálé és

Spalatói Tamásé, de egyszersmind okleveleket

is tartalmaz , és szabadalmakat, melyekkel a

magyar királyok Velencze elleni szövetségeseiket

ajándékozták meg.

C. Idegen eredetek.

Igaz ugyan, hogy sz. István birodalma népére
és nyelvére nézve Európa legjellemzetesebb és

legelkülönítettebb országai közé számítható, de
nem kevésbbé igaz, hogy e termékeny országot

és bátor népet különféle idegen uralkodó házak
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tagjai kormányozták : innen vannak az éjszaki

és déli tartományok levéltáraiban az ellenséges-

kedésekre és szövetségekre vonatkozó okiratok,

melyeket nagyobbrészt ujabbkori kiadásokban
birnak.

Idrendben els helyen áll Olaszország és két

különböz szempontból tekintve, Nápoly és Ve-
lencze. A nápolyi Anjouk politikája Anjou Ká-
roly idejétl fogva, a magyarországi Anjouké a

nápolyi királyságot illetleg a XIV. században,

I. Lajos viszálya Velenczével, — ezek a nagy
események, melyeket a Wenzel gyjteményébl
megismerünk. Wenzel és társai a velenczei le-

véltárakat azon részletekért is átbúvárolták, me-
lyek a magyar dynastia s a franczia és milanói

uralkodóház egyesülésének tervére vonatkoznak.
A XVIII. századot illetleg a bécsi akadémia
érdekes sorozatot bocsátott közre : az osztrák ud-

varnál tarrózkodó velenczei követek jelentéseit,

melyek azt mutatják, hogy e köztársaság diplo-

matiája, utolsó hanyatlásáig megtartó' ta ügyes-

ségét a népek hajlamainak és jellemének meg-
figyelésében.

V. Károly államai nem foglalták magokban
Magyarországot, mivel ez Ferdinándé volt ; de

azért nagy része volt a hires fejedelem politiká-

jában, s igy az levelei, melyeket Lanz Károly
adott ki a brüsseli levéltárból, adatokat szolgál-

tatnak az ország történetére. Hatvani ugyanazon

könyv- és levéltárból egy teljes gyjteményét
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adta ki a hazáját érdekl okleveleknek. V. Ká-
roly egy másik fvárosa, Besangon, Granvella
papirosaiból nem egy érdekes fölvilágosítást

nyújtott. A francziák keleti politikája, a melyre
vonaikozó okleveleket Charriére adta ki. Zápolya
pártjában leghevesebb ellenzi egyikére talált.

Napóleon levelezésébl is érdekes adatokat lehet

meríteni a jelen század elejének történetéhez.

Anglia a középkor óta okleveleink egyik for-

rása volt , hála Paris Máté tudásvágyának, ki

összegyjtette a tatárbeütésre vonatkozó iratok

nagy részét. Késbb VIII. Henrik politikája

Ferdinánd és Zápolya viszonyára vonatkozólag,

Cromwellé, ki a continens minden protestáns

kisebbségnek pártfogója volt, Anna királyn mi-

nisztereié Rákóczy Ferencz fölkelése dolgában,

képezte tárgyát Simonyi búvárlatainak és kiadá-

sainak. Az utóbbi föltünteti a protestáns hatal-

mak politikáját a spanyol örökösödési háború
idejében. Mellesleg megemlíthetjük még, hogy
a hitújitók levelezése elég gyakran érinti Ma-
gyarországot. Végre Lady Montague levelei

különös leírását adják ez országnak 1717-ben.

III.

Krónikák, emlékiratok, stb.

A. Magyar eredetek,

A középkorban nagyon kevés magyar irt a

korabeli vagy a régebbi eseményekrl ; s azok-
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nak, kik kivételt képeznek, legnagyobb részök

idegen eredet pap volt. Ennek két oka van

:

elször a ré^i nemzeti dalokból és a honfoo-lalás

hagyományaiból semmi sem maradt reánk köz-

vetlenül, mert a pogányság üldözése közben el-

vesztek ; azután a keresztyén és latin mveltsé-
get idegenek hozták be, és jó id telt bele, mig
nemzetivé lett.

A keresztyén Magyarország els két száza-

dából nem maradt egyéb krónika, mint a három
magyar szent, István, Imre és László legendája.

Legfontosabbak a sz. István legendái, melyek-

bl Hartvik a maga életrajzát összeállitotta.

E legendák mellé, melyeket AVattenbach szigo-

rúan és szakértelemmel birált meg, sorakoznak

Zoerardéi és szent Gellért, csanádi püspökéi.

A szoros értelemben vett krónikák csak a XII.

század vége felé kezddnek, s ezeknek sincs tel-

jes történeti becsök. Valóban, vannak köztük

oly rendkívül szárazak is , melyek voltaképen

nem egyebek, mint a királyok lajstromai, milyen

a pozsonyi, vagy pedig kissé részletesebbek, mi-

lyen^a Kézai Simoné.
Érdekesebb, különösen mint a régi hagyo-

mányok visszhangja, a Béla király névtelen jegy-

zjéé. Sajnos, hogy a szerz nem említi, melyik

Bélát érti: de a szöveg tanulmányozása és a

benne elforduló tulajdonnevek csak III. vagy

IV. Béla korára, tehát a XII. század végére,

vagy a XIII. közepére engedik tennünk. Müve
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nem egyéb, raint a régi hegedsök visszhangja.

Túl van tömve képtelen legendákkal, és látható-

lag arra törekszik, hogy a honfoglalást régibb

birtokjoggal igazolja. Mindazáltal a lényeges

vonásokban megegyezik mind az orosz Xestorral,

mind a byzanti Írókkal, és példái Árpád hadjá-

rataira nézve nem lehet kizárni a történelmi for-

rások sorából. A XIII. század közepérl való

Rogerius érdekes krónikája a tatárbeütésrl.

A XIV. századból nincs egyéb, mint KüküUei
krónikája Lajosról , melyet késbb Thuróczy
beleillesztett a maga mvébe.

Elértünk az újkor határához, Mátyás király

uralkodásához, mely alatt a nemzeti források

szaporodni kezdenek. Ez úgyszólván els kor-

szaka a történelmi mveltségnek, minthogy Thu-
róczy, Bonfinius, Ranzani (az utóbbi ugyan ke-

vésbbé jelentékeny), az egész multat adják el,

és a Decasok formája, melyet Bonfinius adott

mvének , belle magyar Livius-félét csinált.

Azonban k sokkal inkább tekinthetk régi le-

gendák és krónikák compilatorainak, mint törté-

netíróknak, és más részrl k szemtanúi voltak

az utolsó eseményeknek, melyeket elbeszélnek.

Rajtok, valamint Callimachuson, a várnai pusz-

tulás elbeszéljén, észrevehet a renaissance iro-

dalmi behatása, a mi annál természetesebb, mert

életök egy részét Olaszországban töltötték.

Olaszországból, azon országból, mely máso-

lóit és csodálatra méltó kéziratait szolgáltatta



Mátyásnak, származtak azok a férfiak is, kik az

és az utolsó Jagellók országlását leírták, a

narnii Galeotto Marzio, ki Corvin Jánosnak egy
nivet ajánlott, mely dics atyjáról szól, és Tu-
bero, a mohácsi vészt megelz korszak ékes

commentárjaival, mely korszakról Szerémi hí-

vebben ir nehézkes latinságával. Mondhatni,
hogy a XV. század második felérl, és a XVI.
els negyedérl szóló krónikák részben született

magyarok, részben megmagyarosodott olaszok

mvei.
Azt hihetnk, hogy a mohácsi csata után, a

rendetlenségek és pusztítások közben e mozga-
lomnak meg kellett állapodnia. Nem ugy volt

:

a XVI. és XVII. században sokat írtak az egy-

korú eseményekrl, és a hitújításnak, noha soha

sem jutott teljes uralomra, ketts hatása volt:

rendes és tudományos mvelés alá vette a nem-
zeti nyelvet, mely a krónikákban és emlékiratok-

ban mindinkább uralkodóvá lett, és terjesztette,

híveinél úgy mint ellenfeleinél, a tudományossá-
got és a tudnivágyást; s honosította meg való-

sággal a könyvnyomtatást is Magyarországon.
Végre általánosságban megemlíthetjük a hittudo-

mányi és vitázó iratokat, mind a két fél gúnyira-

tait és röpiratait, és a lutheránusok, kálvinisták,

vagy unitáriusok jegyzékeit terjedésökrl, intéz-

ményeikrl és szenvedéseikrl, melyek becses

vonásokat nyújtanak a két század erkölcseinek

és nemzeti életének képéhez.
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A vallási iratok mellett meg kell említenünk

a kökészetet, mely szintén nyújtó' t némi törté-

nelmi ismereteket, és meg kell különböztetnünk

a latint és a magyart. A latinok közül Cortesius,

Corvin Mátyás dicsitje mellé sorakozik Un-
cius a múlt emlékeivel és Schesaeus Erdély

szenvedéseinek leírásával. A magyar költészet,

miután néhány történelmi éneket, melyek Er-

délyi, s Gyulai és Arany László gyjteményei-

ben elszórva találhatók, és különösen a myste-

riumokat, balladákat és dalokat adott, melyek-

nek csak közvetett történelmi becsök van, a nép-

költészet, az Ausztria elleni utolsó nagy fölkelé-

sek idejébl összegyjtve Thaly által, valóságos

kincsesé lesz a nemzeti élet megértésére.

Szorítkozzunk a XVI. és XVII. században a

szorosan vett történelemre. Legelször is Istvánfi

nagy munkáját kell megemlítenünk, mely leg-

fbb forrás a XVI. századra ; de számos krónika

és részletes tudósítás van, melyek ezt kiegészí-

tik. Ilyenek : elször nyolcz erdélyi helyi kró-

nika, kiadva Kemény József által, azután Baro-
nyai, Brutus és Forgách Ferencz, kiadva mind a

három az akadémia által ; különféle diplomatiai

jelentések Kovachichnál, Oláh és Laszky Jeromos,
Bél által kiadva; Bízarrus, Budina, Soiter, egye-

sítve az elbbi korszakok fontos munkáival Bon-
garsnál, késbb Schwandtnernél, nagy gyjtemé-
nyeikben; végre Szalárdi, Székely, Cserei, Sömögh,
L'rsinus és mások, melyek külön jelentek meg.
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Ha külön tekintjük a XVII. századot, fleg
azt a drámai korszakot, midn a magyarországi
és erdélyi magyarok az utóbbiak fejedelmei alatt

az idegen absolutismusnak ellene szegültek, a

történeti mvek is számosak, és mindinkább a
napló vagy emlékirat alakját veszik föl.

A franczia nyelvet több izben használták : igy

névtelen munkákban, melyek a magyar forradal-

makról szóltak. Használta két hires erdélyi fúr,
Bethlen Miklós gróf és Rákóczy Ferencz, em-
lékiratuk Írására A magyar nyelv a francziá-

val osztozott a latin által elhagyott téren; bizo-

nyítékai ennek Babocsay és Kemény János em-
lékiratai, kiadva elbb Rumy, késbb Szalay ál-

tal, valamint Teleki Mihályé, Tökölié és másoké,
melyeket újabban az akadémia adott ki.

1711-tl 1815-ig Magyarország, önként meg-
hódolva az osztrák háznak, és különösen Mária
Terézia hosszú uralkodása alatt, megfeledkezve
a maga nyelvérl a német javára, csak kevés

eredeti érték emlékiratot mutathat föl : Károlyi
gróf VI. Károly alatt és Keresztesi II. József

alatt alig képeznek kivételt. De ekkor kez-

ddtek az igazi történelmi tanulmányok, mint

alább látni fogjuk, st 1770-en vagy 1790-en túl

Péczelitl, Bárót itól, Virágtól, Berzsenyitl, Ver-

seghyti, Bacsányitól , Csokonaitól, Kisfaludy-

tól a nemzeti költészet is hozott néha valóságos

történelmi fontosságú költeményeket. A krónikák

kora lejárt, és mi eljutottunk a mai történetiráshoz.
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B. Osztrák-szláv-eredetüek.

A már emiitett dalmát krónikákon kivül,

melyek Lucius gyjteményében vannak, Cseh-

ország és Austria történelmi emlékeik közt szá-

mos krónikát mutathatnak föl, melyek annál

becsesebbek a magyar történelem tekintetébl,

hogy a magyar emlékek hitelesitésére és javitá-

sára szolgálnak, minthogy különösen azon idk-
ben készültek, midn a független cseh királyság

és az osztrák fherczegség viszályban vagy ver-

sengésben állottak keleti szomszédjaikkal.

Csehország számos oklevélen kivül, melyeket

Palaczky és Dudik fölhasználtak nagy történel-

meikben, egész sorát nyújtja a tudósitásoknak,

különösen a XII. és XIII. századból. Mig Pul-

kava krónikája és folytatásai meglehets szára-

zak, és nincs egyéb érdemök, mint hogy négy
századot ölelnek fÖl, Prágai Vincze kanonoké
elsrend forrása az 1164-diki eseményeknek;
a többi krónika elég érdekes adatot nyújt a

magyarok részvételérl a husszita háborúkban.
Dobner ezeket mind összegyjtötte és kiadta a

múlt században.

Csehországnak egy régibb és általánosabb

története Dubrawszky olmczi érsektl van.

Prágai Cosmas használható a XII. század els
felére nézve. Végre, Érben gyjteménye, melyet
akár els, akár második szakaszunkba sorolhat-

Sayous. 19
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nánk, tartalmaz okiratokat, melyek különösen a

tatárbeütésre vetnek világot.

Ha Cseh- és Morvaországról áttérünk a szo-

rosan vett Austriára, Pertz gyjteményét kell föl-

nyitnunk : itt találhatók Arenpeck, Haselbach
Tamás és számos püspökség és egyház krónikái,

melyekben gondosan föl vannak jegyezve az

események, melyek a magyar határon kevéssel

innen vagy túl történtek a középkorban. Fonto-

sabbak még a mölki évkönyvek, beillesztve

Wattenbach által több régebbi krónikával egye-

temben Pertz gyjteményébe : ebben mint Kol-

lár és Chmel több kiadványában III. Frigyesnek

majd politikai, majd harczi viszályai a Hunyadi-
ház ellen vannak leirva. Itt van helyén megem-
litenünk Aeneas Silvius Piccolomini mveit, ki,

mieltt II. Pius név alatt a pápai trónra jutott,

alázatos szolgája volt az osztrák háznak, s a ki

leveleivel, Csehország történetével, Európa képé-

vel III. Frigyes idejében, mint a mely müvek-
ben gyakran van szó Magyarországról, az osz-

trák források közt emlithet.

Késbb, a XVII. század viszályai és fölkelé-

sei idejében, s az ujabb korszakokban gyakrabban

foglalkoztak Magyarországgal Bécsben, részint

tudományos és kritikai munkákban, melyeket

volt vagy lesz alkalmunk megemlíteni, részint

történelmi mvekben, melyek valóságos panegy-

risei a császároknak és jezsuitáknak, milyenek

Wagneréi ; részint röp- és gúnyiratokbtin, gyak-
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ran képekkel diszitve, melyek közül itt csak az

1671-ben kivégzett három gróf prét, és a tudós

hadvezérnek, Montecuccolinak, támadásait a ma-
gyarok harczmódja ellen emiitjük meg.

C. Idegen eredetek.

A két legtekintélyesebb terület Németország
(még Austría nélkül is) és Olaszország.

Az olaszok két igen különböz betörést értek

meg a magyarok részérl: az elst a X. század

els éveiben, melynek emlékét Dandolo velenczei

krónikája tartotta fönn, megemlítve Velencze és

Magyarország vetélkedését a következett száza-

dokban ; a második, egy idszak után, melynek
csak az u. n. kincstartó Bernát és Richárd de
San-Germano képviseli. I. Lajos hadjárata

volt nápolyi Johanna ellen, melyrl Villani,

Gravina, s az estei, sienai és modenai krónikák

szólnak. Mindezeket, valamint a következ évszá-

zadra vonatkozó évkönyveket is Muratori rizte

meg nagyszer mvében.
Az ujabb korban Olaszország nem látta a

magyarokat, hacsak az osztrák seregek közt

nem ; hanem az osztrák politika viszont sok

olaszt vezetett be a magyarországi eseményekbe,
különösen a XVII. században. Természetes,

hogy az olasz irodalom most, hanyatlási korában
inkább, mint a nagy renaissance-korban, nem
minden vallási és monarchikus fanatismus nél-

19*



kül, a Közép-Duna vidékein történt események

eladásához fogott. Az akadémia kiadta Fran-

cesco della Valle és Contarini mvét Gritti

Alajosnak, egy félig velenczei, félig tÖrök kalan-

dornak festi nagyságáról és tragikus bukásáról.

Spontoni és Tomasi egyebek közt, a XVII.
századi magyarországi és erdélyi fölkelésekrl

Írtak. A szent-gotthardi csata eltt Pessina volt

az, ki a riadót hangoztatta a keresztyénségben.

Késbb, midn Manone és Lopez ünneplik a

htleneken és elégületleneken vett gyzelmeiket,

Vico J. arra adja magát, hogy prózában és vers-

ben dicsítse CaraíFát, a hóhért. E sort Eugén
berezeg gyzelmei után Marsigli tanulmányai

zárják be a török birodalom harczi nagyságáról

és hanyatlásáról.

A német források folytonosabb sorozatot

képeznek, legalább a középkorban. Régino de

Tréves és Flodoard, kiket, igazat szólva, a fran-

cziák magukéinak vallhatnak, noha a német

gyjteményekben szerepelnek, érdekes és igaz-

mondó szemtanúi a pogány magyarok beütései-

nek, Thietmárral, Widuchinddal, Luitprand és

a fuldai s szentgáli évkönyvek szerzivel együtt.

A magyarországi keresztyénség els koráról a

passaui püspökség története, Lambert és Ekke-

hard, de különösen Herimannus Augiensis nyúj-

tanak adatokat. A nagy keresztes hadak és

rtszakállú Frigyes korában egy kevésbbé jó-

akaró tudósitó, Freisingeni Ottó, jelent meg.
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A németek és magyarok egyesült harczait Otto-

kár csehei ellen a Boehmer kiadta krónikák,

Volkmaré és Herimannus Altahensisé, világo-

sitják meg. A Mátyás által megszállott Szilézia

évkönyvirói : Cureus és Eschenloer, Boroszló

városának titkára. Egy nikápolyi német fogoly,

Schiltbero;er, leirta szerencsétlenségét.

Az ujabb idk e szakbeli dolgozatokban

sokkal kevébbé gazdagok. Mindamellett a török

háborúk, különösen a XVII. századiak, alkalmat

adtak Németországban, különösen Nürnbergben,
képekkel diszitett kiadásokra, melyeknek czimei

néha leirhatatlanok. Nagyon érdekesek Schmet-
tau emlékiratai a szere acsétlen harczokról, me-
lyek a belgrádi békével végzdtek.
A franczia források nagyon szórványosak

:

az emiitett Flodoardon és Aixi Alberten kivül,

ki az els keresztes hadak útjáról tudósit, a

középkorból csak Boucicaut-t, a nikápolyi hsök
egyikét említhetjük föl. Commines és SuUy is

mondtak néhány szót a magok korabeli Magyar-
országról. De Thoii széltében-hosszában elbe-

szélte a török háborúk egy részét. 1665-ben

egész sora kezddik a legnagyobbrészt névtelen

munkáknak, a magyarországi zavarokról, mely
munkák a XIV. Lajos kormányától világosan

arra voltak szánva, hogy az elégületlenekkel

való szövetségét megmagyarázzák^ kikerülvén

minden engedékenységi gyanút a protestantis-

mus irányában. Nem fejezhetjük be e sorozatot,
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a nélkül, hogy a szeretetre méltó világpolgárt, de

Ligne herczeget meg ne említsük.

Hátra van még a kelet: a szlávokat csak az

orosz Nestor néhány szava, és a nem igen jóakaró

lengyel törtönétiró, Dlugoss számosabb és részle-

tesebb helyei képviselik. A byzantiak nagyon
sokat foglalkoznak a magyarokkal három külön-

böz idszakban : VI. Leo és Konstantinus

Porphyrogenetus bejövetelökkor és honfoglalá-

sukkor, melyet a legnagyobb figyelemmel tanul-

mányoztak; Niketas Choniates és Kinnamus a

XII. század közepén, mikor a két állam politi-

kája folytonos összeköttetésben volt, Dukas és

Chalkokondylas , a kereszteshadak idejében,

melyek Konstantinápoly elfoglalását megelzték
és követték.

A régi muzulmán irók, Masudi, Ibn-Foslan,

Abul-Feda, Ibn-Dasta, némi világot vetnek a

származás nehéz és homályos kérdéseire. Az
örmény és keresztyén berezeg, Haython, egy
kissé foglalkozott a mongolok betöréseivel, úgy-

szintén a chinai irók is, kiket Gaubil atya gyj-
tött össze. A török források, melyek a XV. és

XVI. századra vonatkoznak, nagyon számosak

:

ezek Hammernél találhatók. Egyiköknek, Kemal-
Pascha-Zadechnek a mohácsi csatáról szóló mve
francziára is le van fordítva Pavet de Courteille

által.
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IV.

Különféle történelmi munkák és tanulmányok,

A. Magyar szerzktl.

Az általános és részletes munkák, melyekben
Magyarország története tudományosan és kriti-

kával van eladva, csaknem mind nagyon ujak,

és inkább közepérl, mint elejérl valók száza-

dunknak. Mindazáltal igazságtalanság volna

számba nem venni a XVIII. század munkás el-
harczosait, Pálmát és Bél Mátyást, kik nagy
munkákat irtak, az egyik történetit, a másik

leirót ; Benkt , a nagy tudóst, különösen az

egyházi földiratban; Hanert, Wallaszkyt, Horá-
nyit, az irodalomtörténet és életrajz megalapi-

tóit, az els tudományos szemlének, mely
Pozsonyban, II. József alatt jelent meg, szerzit.

Kevesebb figyelmet érdemelnek a compilatorok,

mint Kazy, Simon, Schmitth, Kaprinai jezsui-

ták. Azonban ki kell emelnünk, mily nagy sze-

repet játszott a katholikus papság a nemzeti

történetirásban.

A másik elkészületi korszak körülbelül

1800-tól 1840-ig terjed. Itt kezddnek a nép-

szer munkák, melyek minden rend olvasóknak

hozzáférhetk : Virág Magyar Századaihoz csat-

lakoznak Fessler és Majláth nagy történelmei.

A mellékes munkák, melyek egy történelmi
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emlékm készítéséhez szükségesek, napról-napra

szaporodnak, a mit bizonyítanak a Bégi Magyar
Nyelvemlékek, Döbrentel által kiadva, Schönvls-

ner éremtani munkái, a Kubinyi Ferencz meg-
kezdette régiségtani albumok, és a füzetek,

melyeket Fejér nagy gyjteménye szerkesztése

közben közrebocsátott. Nem kell feledni a palaeo-

graphia, régi földrajz és ujabb közigazgatási

földrajz terén tett kísérleteket Schwartnertól,

Katancsics- és Kovachichtól.

Végre az utóbbi harmincz év ép oly termé-

keny volt történelmi tanulmányokban, mint

oklevelek kiadásában. Magyarország Horváth-

ban és Szalayban megtalálta nemzeti történet-

íróit, kik egészben tudták felölelni hónuk múlt-

ját. St számos részletes m is jelent meg,
melyek közül csak a fbbeket említjük meg, öt

osztályra osztván ket, a szerint, a mint egy kor-

szakra, vidékre vagy városra vonatkoznak, vagy

a jogtörténetet , egyháztörténetet tárgyalják

,

végre a régiségtani, mythologlai, néprajzi stb.

munkákat.
Különösen a török háborúk képezték a spe-

ciális munkák tárgyát, melyek közül legnagyobb

Teleki József grófé a Hunyadiak koráról, mely

korszakot Kiss és Knauz is tanulmányozták.

Jászay leírta az ország állapotát a mohácsi vész

után. Szalay és Hatvani a XVH. század fbb
személyiségeinek politikai arczképelt vázolták.

Pauler a XVI. századi katonai versengésekkel
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foglalkozott. Salamon egy fmunkában egyesité

a török hódoltság korára vonatkozó adatokat,

melyek számos oklevélben voltak elszórva, és

Szilágyi egy nagy munkát kezdett az erdélyi

fejedelmekrl, kiknek történetét nálánál senki

sem tudja jobban.

Ugyancsak Szilágyi az, ki Erdély történel-

mével az els helyet foglalja el a helyi történe-

tek sorában. Melléje sorakozik Szabó, a legré-

gibb korra vonatkozó beható tanulmányaival,

Jakab Kolozsvár történetével. Szcs Debreczen

történetével, Hornyik Kecskemétével, Zieglauer

és különösen Teutsch, az erdélyi szászok törté-

nelmével.

A legáltalánosabb jogtörténeti munka Bar-

tal Commentáriusa; ujabbak és mélyebbre hatók

Hajnik dolgozatai a különbségekrl, melyek a

középkorban Magyarországot a hbéri Európá-

tól elválasztották, és a zsidók álhipotáról. Szle-

memcs a törvények történetét irta meg. Czech

az alkotmányi eskü régi kérdését tanulmányozta,

és Pesty a perdönt bajvivásokét, mint magyar
intézményét.

A katholikus egyháztörténetet különösen

Lányi tanulmányozta. Jerney tudományos kuta-

tásokat tett az egyházak és klastromok iránt.

A Gi/ri történelmi és régészeti füzetek nagy

részben ilynem tanulmányoknak voltak szánva;

és a legnagyobb katholikus hitvitázó, Pázmány
bibornok megtalálta illetékes életrajzíróját Frak-
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DÓiban. A protestánsok sokat irtak egyházaik és

iskoláik történetérl: egy tekintélyes német könyv
névtelen szerzjén kivül, meg kell itt emlitenünk
a sárospataki collégium történetét Szombathi
Jánostól, Révész különféle tanulmányait, és egy
rövid általános történetet Baloghtól. — Debre-
czen története különben egy része a magyar hit-

újítás történetének.

Még a történelem néhány segédtudományáról
kell szólnunk. A régiségtan mveli, Rómer,
Erdy, Henszlmann és Ipolyi a különféle korsza-

kokból meo;maradt emlékeket és érmeket tanul-

mányozták, és búvárlataik eredményét az Aka-
démia becses régiségtani kiadványaiban tették

közzé. A statistikai földrajz nagy haladást tett,

megkezdve harmincz évvel ezeltt Fényes által,

kinek nyomdokaiba ujabban Knek és Hunfalvy
János léptek. Az utóbbinak bátyja, Hunfalvy
Pál a földiratot különösen néprajzi és nyelvé-

szeti szempontból mvelte. Mint Gyarmathynak
és Regulynak követje és Budenznek s egy ma
már virágzó iskolának elzje, a magyarokat az

ural-altáji nyelvcsaládba sorozta, megdöntve
ezzel Jerneynek becses búvárlataiból vont na-

gyon merész következtetéseit, és honfitársai el-
ítéleteit. A mythologiának különösen Ipolyi és

Csengery képviseli. Végre meg kell emlite-

nünk Toldyt, mint irodalom-történetirót és

Fogarassyt mint szótárszerkesztt, és hogy szem-

lénk teljesebb legyen, a Budapesti Szemlét^ az



299

Akadémia Evkönyveit^ és különféle füzetes kiad-

ványait, valamint más társulatok, mint a Törté-

nelmi-Társulat, a Kisfaludy-társaság kiadvá-

nyait.

B. Osztrák-szláv szerzktl.

A mozgalom, mely az elméket történelmi bú-

várlatokra inditotta, különösen negyven év óta,

Európa keleti és nyugati részében egyaránt álta-

lános lett : ugyanakkor, midn Magyarországban
támadt e mozgalom, az osztrák-monarchia többi

államaiban, különösen Bécsben és Prágában szin-

tén észlelhet lett. Iránya, mindenütt ugyanaz,

azaz a szó le2;szorosabb értelmében nemzeti volt

:

a hazafiasság sehol sem oly ers, mint ezen tarto-

mányokban, melyek lakosaik eredetére és nyel-

vére nézve oly különfélék. A magyar történelmet

is, melyrl sokszor van szó háborúk vagy szövet-

ségek alkalmával, e tartományokban máskép tár-

gyalták, mint a magyar Íróknál is találjuk.

Minthogy e megjegyzések inkább a szláv okra

illenek, mint a bécsi németekre, azokkal kell kez-

denünk a sort. Csehország nagy története Palac-

kytól, melyet Schaíarik dolgozatai egészitenek

ki, mellzhetetlen forrás; Morvaországé, Dudiktól,

fájdalom, sokkal kevésbbé haladott elre ; ez

szintoly tudományos és részletes, de a szláv haza-

fiasság nem nyilatkozik benne oly erteljesen,

Gindely különösen Kudolf kormányával és a bar-
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minczéves háború elzményeivel foglalkozott,

mely korszak azonban kevésbbé érdekli Magyaror-
szágot, mint Csehországot. Két horvát, egyik a

XVIII. században, a másik napjainkban, Ratkai
és Racki, Horvátország bánjairól, közjogának
eredetérl s nemzeti függetlenségérl tett kutatá-

sokat. Véo;re két elsrend tudós, Czoernio^ és

Miklosich, egyik Magyarország néprajzi statisti-

káját késáitette el, valamint a birodalom többi

részeiét is, a másik, a magyar nyelvbe átment
szláv szavakat gyjtötte össze.

Az osztrák ház régi történetíróiból, mink Roo
és Khevenhller, csak kevés hasznunk van.

A múlt század végérl Kollár, s a jelennek elejé-

rl Demian és Hormayr sokkal tanulságosabbak.

Azonban különösen Hammerrel, a török biroda-

lom és az arany horda történetével kezdenek az

osztrák munkák nagy érdekek lenni a magyar
történetre nézve. Ausztria népszer története ér-

dekes adalékokat nyújt Kronestól-, Höfler-,

Jaegertl stb., melyek ki egészítik Lichnowskyéit
a Habsburgok történetében. Wolf Ádám Khe-
venhller József herczeg emlékirataiból Mária
Therézia udvarának érdekes képét állította ösz-

sze, Gross-Hoffinger pedig a legjobb tanulmányt

irta II. Józsefrl. Végi Arneth két nagy mun-
káját, Eugén herczeg és Mária Therézia történe-

tét kell megemlítenünk.
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C. Idegen szerzktl.

Mindezen mvek, kivéve Magyarország né-

hány egykorú Jeirását angol nyelven, milyen a

Pattersoné, mely leírások nem tartoznak a tör-

ténelmi kritika körébe, — franczia vagy német
nyelven vannak irva.

Meglehetsen elfelejtett m a Sacy Magyar-
ország Története ; de azért épen nem értéktelen,

mert a szerz az akkor ismeretes forrásokat jól

fölhasználta. De Guignes müvei a hunnokról
még régibbek. Klaproth táblái és a mongolok
története d'Ohssontól mely az 1241-diki betö-

résre nézve használható, sokkal újabbak ; hanem
a legnagyobb rész az 1848-diki nagy mozgalom
utáni idbl való, mely nyugati Európa érdekelt-

ségét fölkelte a magyarok és szomszédaik iránt

:

ezóta elég tekintélyes számú külön tanulmányok
keletkeztek, melyek közül álljon itt néhány.

De Gérando, ki születésére nézve franczia s

a magyar haza fogadott fia volt, leirta Erdélyt s

a magyarok politikai szokásait. Chassin melegen
irta le Hunyady János hadjáratait, kapcsolatban

a hs hazájának történelmi missiójával. Thierry

Amadé az Attilára és a nemzet eredetére vonat-

kozó magyar mondákat tanulmányozta. Saint-

René Taillandier tudományosan és ékesen adta

el Podiebrad viszályát Corvin Mátyással.

Mignet Negotiátions relatives a Iá mccessíon
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d'Espagne czim páratlan mvében az elégü-

letlenek alkudozásait XIV. Lajos követeivel

ismertette. Légér Lajos a szláv mythologiáról és

a keresztyénség ottani apostolairól irt tanulmá-
nyaival tett nekünk szolgálatot, Picot Emil
pedig a magyarországi szerbekrl irt müvével.
Úgyszintén Rambaud is, Konstantinus Porphy-
rogenetusra nézve, és Vivien de Saint-Martin a

chazarokra nézve, hozzájárultak a származás

nehéz kérdésének megvilágitásához, mely kér-

dést fóldirati és nyelvészeti szempontból tár-

gyalta Ujfalvy és Hovelacque.

Csak két német (nem osztrák) történetiró

van, ki magával Magyarországgal külön foglal-

kozott, t. i. Engel, egy munkában, mely már
elavult, s a melynek terve nagyon bonyolult, és

Selig Cassel. De ide kell számítani Müller F. H.
és Roessler történelmi néprajzi tanulmányait, és

Dr. Ditz müveit Magyarország mezgazdasá-
gáról, valamint Kiepert néprajzi térképét. Az-
után sok német történetiró fölhasználható egyes

korszakokra nézve : Dümmler és Giesebrecht

az els betörésekre, Raumer a Hohenstaufok
korszakára nézve ; Wolf O. a tatárbeütésekre

;

a harminczéves háború történetirl, Forster,

Schiller, Keym stb.; Pfister a legkülönfélébb

korszakokra nézve ; végre Sybel, Háusser és

Springer a múlt század végére s a jelen elejére.

Emlitsük meg végezetül Müller Miksa, Ca-

strén és Donner néprajzi és nyelvészeti tanul-
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mányait, melyek angolul, svédül és németül
vannak irva, s melyek a magyar nyelv rokon-

sági viszonyait meghatározni segitették, s ezzel

befejezhetjük a legfontosabb emlékek és mvek
jegyzékét, melyek Magyarország történetére

(1815~ig) vonatkoznak.
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