kívánja hangsúlyozni: Ránki György közli
annak a vitának a teljes anyagát, amely
Molnár Erik és Németh László között zajlott
le a harmincas évek közepén. Molnár Erik
szenvedélyesen vitába szállt Németh Lász
lóval a marxizmus igazságáért, amely „szá
mára folytonos mozgásban levő folyamat,
amely a jobban megfigyelt régi és a fel
bukkanó új tények kívánta folytonos korrek
ciók segítségével halad egy elérhetetlen,
egyedül folyton változó — de egyben mind
egyre tökéletesedő — relatív formáiban adott
abszolút igazság f e l é . . . " Az egyébként
hűvösen tisztán látó, rendíthetetlen nyugal
mú, s tárgyilagos Molnár Erik talán ebben a
disputában adta leginkább tanújelét szen
vedélyességének, a tárgy iránti szeretetének,
amikor mintegy „kilépett" a hűvös és tár
gyilagos magatartásából — a marxizmus
igazságáért. De ebben a vitában adta tanú
jelét annak is: mily nagy mértékben tiszteli
ellenfeleit. 1934-ben azt írta le Németh
Lászlóról, „hogy saját
tapasztalatából
ismeri — ti. Német László — a szellemi
függetlenséget, a szellemi hűség lehetőségeit
a polgári társadalomban, és az volt a benyo
másom róla, hogy kiemelkedik tehetségével
a magyar polgári kritikusok k ö z ü l . . . "
Pach Zsigmond Pál és Pamlényi Ervin
után, e kötet bevezetőjében, Ránki György
vázolta fel Molnár Erik sokirányú életművét.
Jelezve azt, hogy tulajdonképpen csak elkez
dődött ez életmű felmérése. Alapos elemzése
még hátra van. Ügy tűnik, hogy ma még
inkább erős a kritikai hang megállapításai
val, nézeteivel, kezdeményezéseivel szemben.
Kevesen mérték fel Molnár Erik életművé

nek gazdagságát, pozitív programját. Csak
az opponálót veszik figyelembe. A történel
met, az előzményeket annyiban fogta valla
tóra — ez is megerősíti azt az állítását, hogy
ő tulajdonképpen nem készült tudósnak —,
és oly mértékben elemezte azokat, amennyi
ben azok a jelennel közvetlen vagy közvetett
formában kapcsolatban állottak, illetve
állnak. Ily módon érthetők meg kutatási
területei: az osztályharc elmélete, a paraszt
ság tagozódása, a kapitalizmus közgazdaság
tana, a nemzeti kérdés, a függetlenségi har
cok stb.
Nem utolsó sorban pedig ide kell számí
tanunk Molnár Erik törekvései szintézisének
is számító művét: A marxizmus szövetségi
politikáját. Csak egyetlen problémát kira
gadva abból, hadd említsük meg napjaink
polgári társadalomtudományának vizsgálatát,
e vizsgálat fontosságát. Molnár Erik e prob
lémát — a múltba visszavetítve, s alig
absztraháltan — úgy fogalmazta meg, hogy
„a nagy francia forradalom történetét nem
csak Marx tanulmányozta. A forradalom
menetéből a porosz burzsoázia is levonta azt
a tanulságot, hogy a tömegek segítségével
ugyan meg lehet törni a feudális hatalmat,
de a tömegek mozgalma a burzsoázia uralmát
is veszélyezteti..."
A társadalomtudományok művelőinek —
ha gyakran vitatkozva is nézeteivel, egyik
másik megállapításával — elkerülhetetlen
lesz Molnár Erik gazdag életművének tanul
mányozása, illetve ez életmű tapasztalatai
nak felhasználása.
Kovács Győző

MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON
1—2. köt. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes. Szerkesztők: Maros Istvánné (felelős szerkesztő),
Nagy Olivérné, Sülé Jenő, Sztankóczy György. Bp. 1967-1969. Akadémiai K. VIII, 1039;
1104.
Az utóbbi évek gazdag lexikon-termése
között napvilágot látott végre az első olyan
magyar bio-bibliográfiai szintézis, mely könynyen kezelhető módon, tömör megfogalmazás
ban nyújtja azoknak a lezárt életpályájú
személyeknek életrajzi adatait, életművét,
valamint a velük foglalkozó legfontosabb
irodalmat, akik történetünk folyamán a
politikai, tudományos, művészeti' életben
emlékezetesen hozzájárultak a magyarországi
társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi
élet alakulásához. Az Életrajzi Lexikon nem
akart valamilyen Pantheon lenni. Ezért
nemcsak a legkiválóbbakkal foglalkozik,
hanem felöleli mindazokat, akik — ha sze
rényebb mértékben is — részt vettek köz

életünk, kultúránk formálásában. Minthogy
a lexikon az emberi tevékenység sokirányú
megnyilvánulását, a művészetek (irodalom,
festészet, szobrászat, építészet, zene, tánc,
színház, film), a társadalom- és természet
tudományok
(történelem,
közgazdaság,
filozófia, jog, pedagógia, nyelvészet stb.)
művelői mellett a technika, a sajtó, a sport
stb. képviselőit is tárgyalja, és a királyokon,
államférfiakon, hadvezéreken, politikusokon,
forradalmárokon, üzletembereken, mecéná
sokon kívül az „emlékezetes" kalandorokat
és betyárokat is bemutatja, a két kötet
mintegy 11 ezer címszava nem kelthet cso
dálkozást. Az adott terjedelem keretei között
csak a legteljesebb fokú tömörségre való

törekvéssel tudták a szerkesztők ezt a lehető
legbővebb anyagot nyújtani. Ezért nin
csenek ún. nagy cikkek, és ezért szorítkoz
nak az értékelések röviden, kategorikusan
megfogalmazott mondatokra.
Jelentős érdeme a lexikonnak, hogy az
utolsó 30 év szereplőiről, a munkásmozgalom
alakjairól máshonnét csak nagy utánjá
rással összeszedhető adatokat az érdeklődő
itt összegyűjtve találja. Nem kevésbé az a
körülmény, hogy figyelme kiterjed azokra
a külföldi születésüekre, akik hosszabbrövidebb ideig Magyarországon működtek,
és itteni szereplésükkel részt vettek a magyar
történelem alakításában, műveikkel hozzá
járultak a magyar szellemi élethez, a magyar
művelődés fejlődéséhez. Gondoltak a lexi
kon szerkesztői ennek a fordítottjára is,
igyekeztek számba venni a Magyarországról
külföldre került személyeket, akik az ország
határain túl öregbítették a magyar tudomány
és kultúra hírét.
A kitűzött cél, az óriási feladat előre
sejteti a veszélyeket, melyek a vállalkozás
megvalósítóira leselkedtek. Az ilyen veszélyek
száma különösen nagy olyankor, ha — mint
jelen esetben — nem régebbi szintézisek
tökéletesítéséről,hanem úttörő munkáról, első
próbálkozásról van szó. Kit hagyjanak el a cím
szavak közé kívánkozó személyek közül? Le
het-e a legkülönbözőbb területeken tevékeny
kedők közt igazságos mércével megmérni
a szerepeltetés jogosságát? Ha külföldi
születésűek Magyarországon való tényke
désük, műveik révén belekerülnek a lexi
konba, mel!őzhctők-e az egykori Magyar
ország keretein belül régen munkálkodó,
mai fogalmak szerint ,.nemzetiségi" írók,
politikusok stb., akik közül sokan játszot
tak fontos szerepet a régi Magyarország
politikai, szellemi életében, történetében?
A terjedelmet illetőleg mi a helyes viszonyí
tás az egyes személyek között; a sorok terje
delme, a mennyiség egymagában nem jelent-e
már értékelést is? stb., stb.
Nem szándékozunk azzal foglalkozni,
hogyan győzték le, legyőzték-e a szerkesztők
az említett és még említhető nehézségeket.
Folyóiratunk jellegének mcgfclclőlcg az
Életrajzi Lexikonnal csupán irodalomtör
téneti szempontból foglalkozunk. Célunk
nem valamiféle hibabogarászás, minden áron
való hibakeresés.
Minden lexikon anyagának összeállítá
sakor már előzőleg napvilágot látott lexi
konokból merít, legnagyobbrészt már ismert
tényeket összegez. Ki kell azonban emel
nünk, hogy az Életrajzi Lexikon munkatár
sai számtalan esetben nyújtottak önálló
kutatási eredményeket, elsősorban az utóbbi
évtizedek szereplőire vonatkozó tájékozta
tásaikban. De nagyban dicséri a munkatár
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sakat az a körülmény is, hogy a máshonnét
átvett alapanyagba is sok esetben beledol
gozták az utóbbi évtizedek marxista szem
léletének, tudományos kutatásainak leg
frissebb eredményeit. Igen gyakran pedig az
egyes cikkek végén közölt bibliográfiákban
nyújtottak olyan információkat, melyek a
szaklexikon-cikkek anyagánál frissebbek,
részletesebbek, korszerű tájékoztatást adnak.
Nagyon sok esetben megfigyelhető pl.,
hogy az Életrajzi Lexikon cikkei jobbat és
többet nyújtanak az előtte alig egy-két évvel
megjelent irodalmi szaklexikon tájékoztatá
sainál. Számos költőnkre, írónkra, irodalom*
történetírásunk sok alanyára vonatkozólag
nyújt az Életrajzi Lexikon megbízhatóbb,
teljesebb információt. Szinte szükséges, hogy
az adatok keresésében, ellenőrzésében az
ember a két lexikont együtt forgassa, hogy
az irodalmi szaklexikont az Életrajzi Lexikon
ból kiegészítse.
Mindenekelőtt ez utóbbi nagy számban
tartalmaz olyan személyeket, akikről szak
lexikon volta ellenére amaz mélyen hallgat.
Csak itt olvashatunk a Hunyadi János kato
nájából karthauzi szerzetessé lett, teológiai
traktátusokat, királytükröt író Andreas
Pannoniusról, Aranyasi Gellértfi Jánosról,
akinek kezéből került ki a legrégibb hazai
orvosi munka. I£lső humanistáink közül
Dudith András, Macedóniai László; a két
Forgách Ferenc (a történetíró és a bíboros),
a racionalista, antitrinitárius hitelveket valló
reformátor Arany Tamás éppen úgy, mint az
erdélyi szászok reformátora, a humanista
tudós, nyomdász, mintegy 30 mű szerzője —
Hontcrus vagy Felső-Magyarország refor
mátora, Stöckel Lénárt az Életrajzi Lexikon
ban található m2g. A humanista író, koszo
rús költő, kassai főbíró, a Bocskaylioz való
hűségéért életfogytiglani börtönre ítélt, de
Prágából megszökött Bocatius János vagy az
1595-ös törökellenes hadjárat történetírója,
Jacobinus János, a hitvitázó püspök — Balásfi Tamás, a Kolozsvárott működő unitárius
orvos-tanár, Árkosi Benedek, az erdélyi
történetírás jelentős képviselői: Böjti Veres
Gáspár, Szepsi Lackó Máté, Bethlen János,
Bethlen Farkas, Nagy Szabó Ferenc, a tíz
éves török fogságáról naplójában beszámoló
pozsonyi Auer János, a XVIl. század máso
dik felében Debrecen főbírája, a krónikaíró
Bartha Boldizsár, a X V I I - X V I I I . század
forduló filozófiai, teológiai írója, Apáti
Miklós, a sztoikus morál pietista hirdetője,
Sartorius János nem szerepelnek az irodalmi
szaklexikonban,
de
megtalálhatók
az
Életrajziban. Vagy a hozzánk közelebb cső
időkből idézzük csak Bcrzcviczy Ocrg.-lyt,
az útleírásszerző Batthyány Vincét, az orvosnyelvész Bugát Pált, vagy a modern írók,
szakírók közül: Beké Ödönt, Bolgár Eleket,
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Eckhardt Ferencet, Harsányi Kálmánt, Kele
men Lajost, KertészManót, Schwartz Elemért.
Itt kell megemlítenünk a külföldről
hozzánk kerültek közül Ransanot, a Mátyás
nak ajánlott Epitome rerum Hungaricarum
c. munka szerzőjét, Brutus Jánost, Báthory
István történetíróját, a Magyarországról,
társadalmi problémáiról, a törökről író
dalmát származású Tuberót, vagy a filozófiíi és teolópiai írót, gyulafehérvári tanárt,
Alsted Jánost és az ugyancsak Gyulafehér
váron működő, írogató Bisterfeld Jánost, I.
Rákóczi György diplomatáját.
• E korántsem teljes névsor mutatja, milyen
segédkönyvet jelent • az irodalomtörténet
írás számára az Életrajzi Lexikon. De nem
csak az irodalmi szaklexikon hiányainak a
pótlása révén vált az Életrajzi Lexikon az
Irodalminak mintegy pótkötetévé. Cikkei
nek tömörsége ellenére sok más esetben
tartalmaz olyan pozitívumokat, melyek révén
az irodalom iránt érdeklődők nélkülözhe
tetlen segédkönyve.
Pl. a Balassi Bálintról szóló cikke, ámbár
csak egyharmada az irodalmi szaklexikoné
nak, minden fontos tudnivalót tartalmaz
(még házasságkötésének helyes dátumát is
— 1584 — az Irodalmi Lexikon téves évszáma
helyett!) a legújabb kutatások eredményei
vel és új bibliográfiai adatokkal. Ilyen érte
lemben nyújt jobbat és többet pl. Hartvikról, Baranyai Decsi Jánosról vagy Anonymusról. Beythe Andrásra nem ruházza rá a luthe
ránusok ellen írt gúnyvers szerzőségét, s így
felszámolódik az Irodalmi Lexikon ellent
mondása, hogy az Enconium Ubiquisticumot
egyszer ő írta, máskor meg névtelen munka,
melynek szerzőségét apja helyett ő vállalta
magára. Nagyon sok cikk azzal válik az
Irodalmi Lexikon cikkeinél jobbá, hogy fel-,
sorolja a műveket is, és irodalmat hoz (pl.
Bonfini, Küküllei János), illetőleg moder
nebb, gazdagabb bibliográfiát nyújt. (Pl.
Bél Mátyás, Czvittinger, Haller László,
Bolyai Farkas stb.)
Mikor azonban a fentiekkel az Életrajzi
Lexikon szerkesztőinek, munkatársainak jó
munkáját akartuk aláhúzni, nem lehet el
hallgatnunk hiányosságait sem. Akárcsak
az Irodalmi Lexikon, az Életrajzi sem ismeri
Hajnal Mátyást, Szöllösi Mihályt, Dányádi
Jánost, vagy hogy tekintetünket ne vessük
oly távoli múltba, Bonkáló Sándort, Czóbel
Ernőt, Joó Tibort stb. Nem értjük, miért nem
kapott helyet az Életrajzi Lexikonban sem
az idősb, sem az ifjú Ács Mihály, a pietizmus
jeles képviselői, Thököly, illetőleg Rákóczi
Ferenc harcainak tábori papjai. Az apát
egyedül a „Zengedező mennyei kar" (a ma
gyarországi evangélikusok hivatalos énekeskenyve lett, mely folyton bővülő anyag
gal 1822-ig több, mint 40 kiadást ért meg!)
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miatt több jog illetné meg, hogy szerepeljen
a lexikonban, mint azt az Agricola (Szántó
vagy Mező) Jánost, akiről ugyan 14 sor szól,
de mindössze az derül ki, hogy ref. tanító
volt — talán Kecskeméten, 1563/64-ben
pedig a wittenbergi egyetem hallgatója, s
mint ilyen 1563-ban egy búcsúzóverset írt az
egyetemről távozó egyik barátjáról, melynek
a szövege azonban elveszett. (Mindenképpen
jelentősebbek ennél az Agricolánál pl. Armbruszt Kristóf, Akáb István, Amadé Antal,
Árvái György, Fényes István, Missovits
Mihály, Szentmártoni Bodó János és sokan
mások!)
Bizonyos következetlenség állapítható
meg a szerzők munkájában, ha azt nézzük,
hogyan kezelték azokat az írószámba menő
személyeket, akik külföldről kerültek Magyar
országba, és váltak részeseivé az itteni
szellemi életnek, működésük a magyaror
szági viszonyokhoz kapcsolódott és munkás
ságukkal vagy annak egy részével hozzá
járultak a magyar kultúra, a tudomány fejlő
déséhez. A szerkesztők a gyakorlatilag is
alkalmazott elveik ellenére és az Irodalmi
Lexikontól eltérőleg nem szerepeltetik Vergeriót, a magyarországi humanizmus atyját,
Zsigmond tanácsosát, a fordítót és vígjáték
írót, Brandolinus Lippust, a Mátyás király
udvarában megfordult humanistát, aki a
királyság és a köztársaság összehasonlításá
ról szóló munkáját Mátyásnak ajánlotta,
őt is szerepeltetvén művében. Kimaradt
Petantius (Raguzai) Félix, akinek nagy
szerepe volt a Corvina gyarapításában, a
könyvek díszítésében, és aki több munkát
írt a török kérdésről és egy ilyen emlékiratot
II. Ulászlónak is átnyújtott; kimaradt
továbbá Ivanich Pál, váradi kanonok és
kancelláriai jegyző, Vitéz János levelesköny
vének kiadója, mely pedig az első hazai
tudományos kiadvány volt. Az Irodalmi
Lexikon módjára nem tárgyalják a lengyel
király Magyarországon járt diplomatáját,
Filippo Buonacorsit, aki 1486—89 között
Mátyásellen írta Attilacímü röpiratát. Ugyan
így kimaradt Cordatus Konrád, Callimachus
Experiens stb.
Nincsen olyan lexikon, melyben ne lenné
nek hiányosságok. Az előbb említettek egy
általán nem jelentik, hogy az Életrajzi
Lexikon ne lenne jól használható, hiányt
pótló segédeszköz még a kutatók számá
ra is.
Egy lexikon értékelésénél súllyal esik a
latba, mennyire megbízhatók a benne talál
ható adatok. Néhány tévedés, hiba átörök
lődött az Életrajzi Lexikonba is, főleg olyan
kor, amikor a munkatársak változtatás
nélkül átvették más lexikonok szövegeit.
A szó szerinti átvételekért sem lehet elmarasz
talni az ilyen természetű szintézis szerzőit,

tartoznak az egyikhez, milyenek a másikhoz.
Ezt a jelenséget a szerkesztőknek meg kellett
volna említeniök.
Bár az Életrajzi Lexikon sok adatot, évszá
mot, szakszerzőt, címet helyesen ad az Iro
dalmi Lexikon téves adataival- szemben, ittott tartalmaz hibákat. Ezek egy része,
néhány személynévnek a megszokottól eltérő
írása stb. persze lehet sajtóhiba is. (Érdekes
sajtóhiba maradt pl. a Szikszai Fabricius
Balázs címszó alatti szövegben. „írt latin
halotti beszédeket, több epitáfiumot, először
(előszót helyett!) a Bonfini: História inclyti
Matthiae Hunyadis Heltai-féle kiadásához".)
Nem a téves információk, a más forrásokból
átvett hibák jellemzői azonban az Életrajzi
Lexikonnak. Sokkal számosabbak ennél a
javítások, kiegészítések, pótlások, melyek
nem az Irodalmi Lexikon hibáinak kijaví
tásaként keletkeztek, hanem attól függetle
nül a munkatársak, a szerkesztők lelkiis
meretes munkájának bizonyítékai, ered
ményei. Külön is meg kell említenünk a
főszerkesztőt, Kenyeres Ágnest. Jól átgondolt
szempontok szerint fogta egybe a nem kis
számú munkatársak bizonyára sokszínű,
nem homogén írásait. A lexikon szerkesztői
mellett elsősorban az ő érdeme, hogy múltunk
ismeretére vonatkozólag ezzel a nagyon hasz
nos munkával gazdagodtunk.
Varga Imre

ha az átvétel megállja a helyét. De ha nem,
akkor el kell őket marasztalnunk.
Az Irodalmi Lexikon két Thordai Jánosról
beszél. (A másodikat Tordai alakban említi.)
A két név alatt meghúzódó, nagyrészt rokon
szöveg ugyanarra az egy emberre vonatkozik.
Az Életrajzi Lexikon csak a második, a Tor
dai Jánosról szóló szöveget vette át: szóról
szóra, így azután továbbadja a tévedéseket:
ti. hogy zsoltárfordítást és imakönyvet adott
ki, míg énekeskönyve kéziratban maradt.
A valóságban ugyanis Thordai (!) lefordí
totta Dávid király 150 zsoltárát, de azok
nyomtatásban csak 1967-ben jelentek meg
először (RMKT XVI. 4. köt. 152-391.).
A Reggeli és az estvéli imák nem imádságos
könyv, csak két könyörgés. Thordainak nem
maradt ránk kéziratos énekeskönyve, viszont
részt vett az 1632-ben megjelent második
unitárius ék. szerkesztésében, melyben
néhány zsoltárát és fentebbi két imádságát is
felvette.
Az Irodalmi Lexikon egy, az Életrajzi
Lexikon két Bogátiról beszél. Bizonyára
Zoványi Jenő Cikkei a «Theológiai Lexikon»
részére (Bp. 1940.) kiadványból vették át
őket. Az egyik Bogáthi (sic!) az énekszerző,
zsoltárfordító, a másik Bogáti a költő. Mind
kettő egyúttal unitárius lelkész. Még nem
tisztázott, valóban két Bogáti Fazekas
Miklósunk volt-e, milyen életadatok és művek

*
Moravcsik, Gyula: Studia Byzantina. Curavit: János Harmattá. Bp. 1967. Akadémiai
K. 438 p.
A magyar bizantológia nemzetközi tekin
télyű nagy mestere, Moravcsik Gyula het
venötödik születésnapjára jelentette meg
az Akadémiai Kiadó — Harmattá János
gondozásában — tudományos életünk egyik
legtiszteletreméltóbb alakjának életművét
méltóan reprezentáló harminckét tanulmá
nyát. A tanulmányok különböző, túlnyomóan
külföldi folyóiratokban láttak napvilágot,
görög, angol, orosz, német, francia, olasz
nyelven.
A tanulmányok első csoportja a bizantinológia általános problémáit veszi sorra,
a terminus helyes formájának megvitatásá
tól a tudományág sajátosan magyar proble
matikájának és eredményeinek bemutatásáig.
A második csoport a magyar őstörténet és
vándorláskori történet bizánci vonatkozá
saival (források) foglalkozik. Hun, onogur,
bulgár és kazár, valamint bizánci kapcsolatok
bemutatása és megtárgyalása e tanulmány
csoport fő tárgya. A következő tanulmányok
ban honfoglaláskori történelmünk bizánci
forrásanyagát és vonatkozásait ismerteti.
A Byzantinoturcica és Constantini Porphyroge-

ttiti De administrando imperio kiadásait előké
szítő és kísérő tanulmányok lényegesebb ered
ményeit a Bizánc és a magyarságból ismerjük
ugyan, de a teljes tudományos „apparátus",
a hiánytalan előadás csak e sokszor nehezen
hozzáférhető közlések révén juthat birto
kunkba.
Ugyanezt kell mondanunk a XI—XV.
század magyar ^-bizánci kapcsolatait tár
gyaló cikkek és tanulmányok csoportjáról.
Az eredmények ismertek ugyan — legalábbis
részben — de közvetlen és jól használható
közlésben, összegyűjtve mégis csak ebben a
kötetben lesznek hozzáférhetők. Az utolsó
csoport végül már hellenista—újgörög stúdi
umok művelőit érdeklő közleményeket foglal
össze. (Melanchton, II. Rákóczi Ferenc és
Goethe jönnek itt szóba.)
Moravcsik eléggé nem hangoztatható,
bár közismert érdeme, hogy a bizánci —
magyar kapcsolatok kutatásának fontosságát
szóval és tettel bizonyította. Ezt tette már
akkor, amikor az egyoldalú és célzatos hiva
talos történetszemlélet egy helytelenül értel
mezett és megfogalmazott „keresztény —
germán kultúrkörhöz" kapcsolódást volt
csak hajlandó elismerni.
A magyar bizantinisztikát nemzetközileg
elismert magas színvonalra emelte, s nem
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rajta múlt, hogy e tekintély megőrzésének
személyi feltételei — közvetlen utódlással
és folytatással — nincsenek biztosítva.
Mégis gondolatai, eredményei, útmutatásai
a magyar középkorkutatás egésze számára
határoznak meg irányt és normát. Ebben
az értelemben az összegyűjtött tanulmányok
e kötete, a magyar medievisztika egyik fon
tos enchiridionja lesz hosszú időre. Ugyan
csak e vonatkozásban mint összegezést és
— közvetve — programadást egy kis görög
nyelven megjelent cikket kell megemlíteni
(Ta kyria problémata tés oungrikés byzantinologías, 51—58).
Az összegyűjtött tanulmányok szép pre
zentálásáért a kötet lelkes és tudós gondozó
ját, Harmattá Jánost és az Akadémiai
Kiadót külön köszönet illeti.
Mezey László
Studii de istorie sub redactia S. Fuchs.
Bucure§ti, 1968. Editura Academiei Republicii Socialiste Románia. 170 1. (Baza de
cercetári §ciintifice Tírgu-Mure§. Centrul de
istorie, filologie sj istoria artei)
A Román Tudományos Akadémia — ko
lozsvári fiókintézetén kívül - Marosvásár
helyt 1956-ban kutatóközpontot létesített,
mely többek közt történelmi, filológiai és
művészettörténeti kérdések tanulmányozásá
val kíván hozzájárulni Erdély múltjának
komplex feltárásához, örömmel fedezzük
fel az előszóban, melynek szerzője C. Daicovici, az európai hírű román történész és
régész, Gh. Sincai és Al. Papiu-Ilarian neve
mellett a két Bolyaiét, Aranka Györgyét,
az orientalista Antalffy Endréjét, aki N.
Iorga munkatársa is volt, s elsősorban
magvas utalást arra, hogy már Bolyai Farkas
valóságos erdélyi Göttingeht, a tudomány
fellegvárát akarta megteremteni Maros
vásárhelyt, a Teleki-téka városában; a mai
kezdeményezésnek tehát volt mire támasz
kodnia.
A jelen kiadvány elsősorban történészeket
érdekel; ismernie kell azonban az irodalom
történésznek is mindenekelőtt azt a tanul
mányt, melyet Borsos Tamásról, a mi leg
újabb irodalomtörténetünkből is kifelejtett
erdélyi államférfiról és emlékiratíróról (1566 —
1634) Kocziány L. tett közzé (Torna Borsos,
istoriogra} si diplomat. 35—63). A szerző
széles alapon fölvázolt keretbe ágyazza a
fáradhatatlan Borsos Tamás sokoldalú tevé
kenységét: Borsos, aki 1566-ban született
Marosvásárhelyt, s 1594—1613 közt a város
főbírája és tanácsosa volt, mindent igyeke
zett megtenni, hogy szülőhelyét a többi jelen
tősebb erdélyi város színvonalára emelje.
Az ő működése idején lett Marosvásárhely
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fallal körülvett „civitas" oly nemesekkel és
polgárokkal, akiknek privilégiumait Borsos
még Bethlen Gáborral szemben is sikerrel
védelmezte. Ezt tekintette élete legnagyobb
érdemének végrendeletében is, melyből a
szerző méltán idéz egy rövid részletet (41, vö.
Erdélyi Múzeum, 1899. 316-20). Kár viszont,
hogy Borsos konstantinápolyi missziójáról
írott két naplójából (vö. Erdélyország Tör
téneti Tára. II. 1845. 1 5 - 4 3 , 233-250. és
Erdélyi Történelmi Adatok. II. 1856. [a cikk
ben tévesen: 1854.] 8—284.) alig néhány
részlete kerül idézésre; nyilvánvaló pedig,
hogy Erdély egykori éles eszű portai követé
nek egyéniségét legjobban efféle idézetek hoz
hatták volna igazán emberközelbe. S az sem
volna felesleges, ha puszta bibliográfiai
utalásokon kívül részletesebb elemzésre
kerül például Sir Thomas Roe konstanti
nápolyi angol követ véleménye Borsosról
(49): elvégre nem éppen sok az olyan magyar
diplomata és memorialista, akiről már ebben
a korban külföldi szerzők is ennyi megbe
csüléssel nyilatkoztak. Mindezen megjegy
zések persze inkább csak sajnálkozásunk
jelének tekinthetők e nagyon érdekes tanul
mány szűkre szabott volta miatt; egyébként
bizonyosak lehetünk abban, hogy Kocziány
még számos értékes tanulmánnyal fogja
gyarapítani az erdélyi történetírást, s remél
hetőleg az irodalomtörténetnek ís értékes
segítséget fog nyújtani.
Valeriu Ni$u Timotei Cipariunak, a balázs
falvi román tudósok második nemzedékéhez
tartozó jeles filológusnak bibliofil tevékeny
ségét vizsgálja s főleg arab vonatkozású
érdeklődését (Activitatea de bibliofil a lui T.
Cipariu, 65 — 93). Említésre kerül, hogy Cipariu a balázsfalvi könyvtárnak mintegy 1000
példányát egy nagyenyedi könyvkereskedő
től, Lőcsei-Spielenberg Lajostól vásárolta
(68); további kérdés lenne, vajon a maros
vásárhelyi, nagyenyedi, nagyszebeni és más
erdélyi könyvtárak mennyiben irányították
és sarkallták Cipariu gyűjtőszenvedélyét, s
mennyit köszönhet ő a monarchia területén
már akkor jelentkező tudományos orienta
lisztikának.
A magyar és a romániai tudomány közt
értékes hídverésnek számít, jórészt magyar
forrásanyagával, Bözödi György tanulmánya
a székelyeknek az 1562-i felkelést megelőző
társadalmi-gazdasági mozgalmairól (Prob
leme privind miscárile social-economice ale
secuilor Inainte de räscoala din 1562, 7-34.).
Nem kevésbé fontosak az újkori történeti
tanulmányok, melyek közül ezúttal kettőre
szeretnők felhívni a figyelmet. A kötet szer
kesztője, S. Fusch a XIX. század végi maros
vásárhelyi ipar fejlődéséről és az ottani
munkásmozgalomról értekezik (Din istoria
dezvoltárii industriei si a muncitorimii din

