
. Az I. kötet felépítése mechanikusan egy
szerű: előbb a feldolgozott források jegyzékét 
közli betűrendben, majd a szakirodalmi 
anyagot könyvekre és cikkekre szétválasztva, 
szerzők szerinti ábécében. Függelékben pót
lásokat találunk az 1958 — 1964 közötti idő
szak már publikált anyagához. Végül nev
es tárgymutató következik. Ez a megoldás 
nem a legjobb, mert az önálló kiadványok 
elválasztása a folyóiratcikkektől felesleges 
fáradságot okoz a könyv használóinak, ezért 
a tervek szerint már a következő kötet szakí
tani fog ezzel a gyakorlattal és egyetlen nagy 
betűrendet fog felállítani. 

A közölt anyag megbízhatóságát jól szer
vezett, és Edit Bayle (Párizs) irányításával 
egybehangoltan működő, nemzetközi mun
katársi gárda biztosítja. Sajnos, a szocialista 
országok közül mindössze Csehszlovákia és 
Magyarország tartozik bele ebbe a széleskörű 
hálózatba: a Csehszlovák Tudományos Aka
démia prágai Görög—Latin Kabinetje és 
Történettudományi Intézete, magyar részről, 
pedig az Irodalomtörténeti Intézet képvise-' 
létében e sorok írója. Kjyánatos lenne, hogy 
az 1962-es budapesti Összehasonlító Kon
ferencián oly imponáló eredményekről beszá
moló szocialista reneszánszkutatók fontos 
eredményei se maradjanak ki ebből az éven
kénti seregszemléből. 

A másik kiadvány a brüsszeli egyetem 
segédkönyve, amely magasabb célkitűzések 
nélkül, csupán tanszéki erőkre támaszkodva 
készült. Annak ellenére, hogy a bibliográfia 
kifejezetten bevezetés a reneszánsz-kutatás 
alapvető szakirodalmába, Alois Gerlo profesz-
szor és munkatársa, Émile Lauf, szem előtt 
tartott egy ökonomikusán szerényre mérete
zett nemzetközi perspektívát is munkája 
közben. A dicsérendő törekvés folyománya
ként külön magyar fejezet is készült s erről 
szeretnénk pár észrevételt tenni. 

Az anyagösszeállítás erényei és hibái 
mindenekelőtt ismét arra figyelmeztetnek, 
hogy magyar nyelvű kiadványainkról szinte 
tudomást sem vesznek külföldön és csak 
annyi ismeretes előttük hazai eredményeink
ből, amennyi idegen nyelven hozzáférhető. 
Ezt sajnos világosan bizonyítják a magyar 
tételek lelőhelyei: Nouvelle Revue de Hongrie, 
Rinascita, Ungarische Jahrbücher, Acta 
Litteraria. A válogatás jóhiszeműségét nem 
vitatva, ezekután nincs mit csodálkoznunk 
a szelektálás nagyon is esetleges voltán. 
Éppen ezért az 1945-ig terjedő 10 adat 
(Fraknói Vilmos, Domanovszki Sándor, 
Hevesy András, Kardos Tibor, Koltay-
Kastner Jenő, Kállay Miklós és a szöveg
kiadó Fógel József és Juhász László) mellett 
nem kérjük számon, bár joggal megtehet
nénk, Ábel Jenő, Balogh Jolán, Dézsi Lajos, 
Eckhardt Sándor, Gulyás Pál, Hegedűs 
István, Hoffmann Edit, Holub József, 
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Horváth János, Pais Dezső, Schulek Tibor, 
Thienemann Tivadar, Trencsényi-Waldapfel 
Imre, Waldapfel József stb. műveinek emlí
tését. 

Nem jobb a helyzet a felszabadulás utáni 
reneszánsz-kutatás regisztrálásában sem,mert 
itt a mindössze 4 tételben Kardos Tibor 
(1955), Klaniczay Tibor (1960, 1964) és V. 
Kovács Sándor (1962) írásai képviselik a 
szakirodalmat, miközben, a már említettek 
legnagyobb részén kívül, itt újabbak: Balázs 
János, Berkovits Ilona, Bóta László, Borzsák 
István, Gerézdi Rábán, Pirnát Antal, Stoll 
Béla, Tolnai Gábor, Varjas Béla is méltán 
csatlakozhatnának fontos eredményeikkel az 
általában szigorúan megrostált névsorhoz. 
Szerencsére a bibliográfiában szereplő tételek 
között van Klaniczay igen jelentős összegező 
tanulmánya az elmúlt 20 év reneszánsz 
kutatásairól (La Renaissance liongroise. — 
Les nouvelles recherches et l'état de la question) 
a Bibliothéque d'Humanisme et la Renais
sance 1964-es évfolyamából, így ez minden 
lényeges kérdésben eligazítja az érdeklődőt. 

A két reneszánsz-bibliográfia, átfogó nem
zetközi anyagközlése miatt hasznos segédesz
köze lehet a magyar humanizmus-kutatók és 
reneszánsz-szakemberek munkájának is, ezért 
felhívjuk rá a figyelmet. 

V. Kovács Sándor 

Szent-Iványi Sándor: A magyar vallásszabad
ság. New York, 1964. American Hungárián 
Library and Historical Society. IV, 194 1. 
(Kézirat Könyvtár) 

Az Amerikai Magyar Könyvtár és Tör
ténelmi Társulat külföldön készült magyar 
nyelvű tudományos dolgozatok közzététe
lére Kézirat Könyvtár címen sorozatot indí
tott. Az elismerést érdemlő kezdeményezés 
magyar történeti problémák megvitatását 
tűzte ki céljául. Amint az első kötet Szent-
Iványi tanulmányával kapcsolatban mondja, 
azért adják ki e dolgozatokat magyar nyelven, 
hogy „az esetleges ellenvetéseket a magunk 
(magyar) körében megtárgyaljuk." 

Szent-Iványi munkájában Szekfű Gyulá
nak azzal a felfogásával száll szembe, amely 
szerint a XVI. századbeli magyar vallási 
törvényekben ,,sem modern toleranciáról, 
sem pedig a vallásszabadság elvi anticipá-
ciójáról nincs szó." Evégből 1545-től 1571-ig 
végig vizsgálja az erdélyi országgyűlések val
lásügyi artikulusait, s arra az eredményre jut, 
hogy Szekfű állítása ellenkezik a történeti 
igazsággal, mert e határozatok, kettő kivételé
vel (az 1558. és az 1566. évi), mind a szabad 
vallásgyakorlat szószólói. Szent-Iványi idea
lizáló nézőpontjáról legalábbis így látja. 



Szekfű egész történetkoncepciója hamis 
ugyan, de hiba volna Szent-Iványival együtt 
Szekfűnek a részletekre vonatkozóan egyes 
helyes meglátásait is elvetnünk. 

Arra joggal és önérzettel lehetünk büsz
kék, hogy az erdélyi fejedelemséghez tartozó 
országrészekben az 1540-es évektől valóban 
szabadabb légkör uralkodott vallási nézetek 
és reformok tekintetében, mint akkoriban 
bármely más táján Európának. Ebben az 
idó'szakban ide menekülnek s hosszabb-rövi
debb ideig itt működnek Európa legmerészebb 
vallási reformátorai (Socinus, Sommer, Glirius, 
Palaeologus), akik közül különösen Sommer 
és Palaeologus a felvilágosodás előfutárának 
tekinthető. Felekezeti türelmesség dolgában 
is viszonylag kedvezőbb volt. a helyzet 
Erdélyben és a hozzá tartozó keleti része
ken, mint általában más országokban. De ezt 
a szabadabb légkört és türelmet a vallássza
badság elvi és gyakorlati megvalósulásával 
azonosítani — enyhén szólva történetietlen 
állítás, mert szellemében nem hasonlítható 
a felvilágosodás korában kialakult vallás
szabadság és vallási türelem eszméjéhez. A val
lási türelem akkor sem kizárólag humanista 
indítékokból táplálkozott, sokkal inkább 
függvénye volt a társadalmi és politikai erő
viszonyoknak. Fráter György például — 
amint Szent-Iványi maga írja — meg volt 
győződve arról, hogy az „eretnekek"-et 
különösebb politikai megrázkódtatások nél
kül ki lehetne irtani. Nos hát, miért nem 
lépett fel hatalmi súlyával a lutheránussá 
lett szászokkal szemben? Mert nem bőszít
hette őket maga ellen, minthogy politikai 
céljai érdekében szüksége volt rájuk. 

Modern vallásszabadságról a XVI. század
ban valóban nem beszélhetünk, s erről 
Szent-lványinak az akkori országgyűlési 
határozatokról szóló steril vizsgálatai sem 
győznek meg. Szent-Iványi merőben vallá
sos-idealista szemléletéhez keres igazolást e 
határozatokban, s egyoldalúan beléjük 
magyaráz olyan tendenciákat, amelyek az 
egykorú feudális viszonyok valóságával eleve 
ellenkeznek. Mindezt pedig azért teszi, mert 
úgy véli, hogy Szekfű és követői „külföldön 
aláásták nemcsak a vallásszabadság kimon
dásának történelmiségébe, hanem a magyar 
nemzet kultúr-missziós hivatás-tudatába 
korábban helyezett bizalmat is." Ennek 
bizonyságául C. A. Macartney-t idézi, aki 
Hungary (A short history. Chicago 1962.) 
című könyvében azt írja rólunk, hogy ,,Az 
igazi magyar lelkileg nem nagyon vallásos, 
amint azt türelmességük is mutatni látszik, 
amelyről joggal híresek, — még akkor is, 
ha a múltbeli türelmi rendeletek egynémelyike 
csupán annak az egyszerű ténynek köszön
hette eredetét, hogy egyik fél sem volt abban 
a helyzetben, hogy akaratát a többire rákény
szerítse." Erről a tárgyilagos megállapításról 

Szent-Iványi el szeretné hitetni: „Macartney 
mondatát tehát úgy kell értenünk, hogy 
szerinte a magyar meggyőződés nélküli nem
zet s a vallásszabadságot biztosító törvények 
opportunitásból keletkeztek csupán . . . " 
Macartney e „lesújtó" véleménye azonban 
szintén csak belemagyarázás, még pedig a 
szófacsarás legolcsóbb fajtájából való, mert 
abból, hogy valaki „nem nagyon vallásos", 
azt állítani, hogy „meggyőződés nélküli", s 
aki kompromisszumra kényszerül, azt oppor
tunistának minősíteni — több mint logikát
lan következtetés. Nem valószínű, hogy az 
„angolszász olvasó" annyira korlátolt volna, 
amint azt Szent-Iványi feltételezi. 

A XVI. századi viszonylagosan szabadabb 
hazai légkör jelentőségét igen sokra értékeljük, 
főképpen azért, mert szélesebb teret nyitott 
a valláskritikának, s ezzel előkészítője lett az 
új társadalmi célkitűzés, a vallási előítéletek
től mentes, emberibb életformához vezető 
út felismerésének. 

Varjas Béla 

Dokumentumok a magyar nevelés történe
téből. (1100—1849.) Szerkesztette, magyará
zatokkal és jegyzetekkel ellátta: Ravasz 
János. Bp. 1966. Tankönyvkiadó V. 563 1. 

Ez a dokumentumgyűjtemény szorosan 
kapcsolódik ahhoz a neveléstörténeti Össze
foglaló munkához, melyet Ravasz János A 
magyar nevelés története a feudalizmus és a 
kapitalizmus korában címmel — társszerzők
kel — két kiadásban is közreadott. (Bp. 
i960., 1961.) Már ebben a műben kialakultak 
azok a rendszerező, értékelési és válogatási 
elvek, amelyeknek felhasználásával most 
mintegy illusztráló céllal e szöveggyűjtemény 
elkészülhetett. A két kiadvány ily módon 
szervesen kiegészíti egymást. (Az idézett 
neveléstörténetről részletesen szóltunk: ItK 
1962. 538. 1.) 

A jelen kötet fontos és reális szükségletet 
elégít ki a neveléstörténeti szak- és tankönyv
irodalomban, dee mellett az irodalomtörténeti 
vizsgálatok számára is el nem hanyagolható 
szempontokat tár fel. Sok lenne csak elő
sorolni is — a hozzávetőlegesen 150 szemel
vény közül — azokat a részleteket, amelyek 
egyszersmind irodalomtörténeti szövegek, 
avagy azokat, amelyek tisztán neveléstörté
neti jellegük ellenére sem érdektelenek szá
munkra. Az iskolákról szóló első hazai és 
külföldi híradásoktól (mint pl. A Gellért
legenda az első káptalani iskoláról; A budai 
zsinat határozata tanítómesterek alkalma
zásáról (1309); Pier Paolo Vergerio az ifjúság 
tanulmányairól, stb.) — jól kiválasztott szöve
gekkel rendre felsorakoznak a kisebb és 
nagyobb nevelő, s író egyéniségek (mint pl. 
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