
szintén Wechel-szerző volt, és Evans Dudith 
Andrásról, hagyatékának hanaui gondozásáról 
sem feledkezik meg. Külön hely illeti meg ebben 
az összefüggésben Amandus Polanust (45), 
akinek legfontosabb műve, a „Syntagma theo-
logiae Christianae" Hánauban jelent meg (1609). 
Polanus ajánlásai és hivatkozásai egész Európára 
kiterjedő személyes kapcsolatait dokumentálják 
[vö. a Könyv és könyvtár XI. (1977) kötetében 
(91 sk. 1.) megjelent megjegyzéseinkkel (Milotai 
Nyilas István ,,Agenda"iához)],és amint messze 
földről sokan mentek Baselba, hogy Polanustól 
tanulhassanak, úgy sereglettek a katolikus (és 
lutheránus: wittenbergi!) elzárkózás idején a 
rajnavidéki egyetemekre, Baselen kívül Heidel-
bergbe, Strassburgba és Herbornba. A harminc
éves háború előtti évtizedben az idegenből jövő 
heidelbergi diákok 35 százaléka Cseh-, Magyar- és 
Lengyelországból való volt (46). Genf ekkor már 
Szenczi Molnár Albertet is csak rövid tartóz
kodásra csábította; szimbolikus jelentőségű tény, 
hogy Th. Béze könyvtára egy morvaországi 
kastélyba vándorolt. Evans figyelmét David (és 
Philipp) Pareus, a strassburgi M. Bernegger és a 
herborni J. H. Alsted sem kerülte el, mint ahogy 
az 1600 körül megfigyelhető fordulattal 
(közelebbről: G. Scioppio köpönyegfordításával) 
kapcsolatban Alvinczi Péter „Machiavel-
lÍzatio"-járól, Giordano Bruno halálának szem
tanúi leírásáról is tud. (Sejtésünk szerint a 
rejtélyes dokumentum K. Rittershausentől és 
Szenczi Molnár Albert közvetítésével kerülhetett 
Kassára.) 

Dornauhoz, a sziléziai rendek besztercebányai 
követéhez (l.Amphitheatrumának Bethlen Gábor
hoz intézett saját kezű dedikálását a buda
pesti Egyetemi Könyvtár Hf 2 r 14. jelzetű köteté

ben), vagy földijéhez, Abraham Scultetushoz 
képest a mi „szegény Molnárunk" (51) kevésbé 
látványosan példázza az európai változásoknak a 
Wechel-cégre is kiható következményeit. Marne 
és Palthenius annak idején kitért kérése elől, de 
az 1620-as években három műve is az Aubri-
testvérek és Cl. Schleich kiadásában jelent meg: 
Imádságos könyvecskéje, latin-görög-magyar 
Lexiconja és a kálvini Institutiók fordítása, ő 
maga pedig hálás szavakkal köszönte meg a ki
adóknak „iránta, nemzete és az igaz tudomány 
ügye iránt tanúsított jóindulatát" (51). 

A Wechelek ezekben a válságos években is a 
humanista értékeket védték. A téli király és a 
csehországi protestantizmus bukása olyan 
fordulatot jelzett, amely „elsöpört könyveket és 
embereket: nem is jelent meg több nagy 
klasszikus kiadás Németországban egészen a XIX. 
századig, a tudósok pedig idegenben kerestek 
menedéket, Erdélytől, Alsted befogadójától [vö. 
R. Evans, J. H. Alsted Erdélyben. Korunk 
(Kolozsvár) 1973, 908. skk. 1.J,Oxfordig, ahol az 
ifjabb Franciscus Június talált otthonra." A 
mindenképpen tanulságos áttekintésnek ezt a 
lezárását szimbolikusan is érthetjük: az oxfordi 
szerző nemcsak szuverén anyagismeret birtoká
ban, hanem jóleső együttérzéssel is világítja meg a 
középeurópai humanizmus és kálvinizmus döntő 
félszázadát, - a Bertalan-éj tői Daniel Aubri 
haláláig terjedő áttekintésében illő helyet juttatva 
az Oxfordtól távoleső magyarországi fejlődésnek 
is. Újszerű összefoglalását a hazai kutatás remél
hetőleg érdemeinek megfelelően fogja hasz
nosítani, a XVI-XVII. század fordulójának 
vizsgálói - könyv- vagy irodalomtörténészek -
pedig nem nélkülözhetik. 

G. Lábos Olga 

KÖPECZI BÉLA: FÜGGETLENSÉG ÉS HALADÁS 
Politikai gondolkodás a régi magyar függetlenségi harcok századaiban. Bp. 1977. Szépirodalmi K. 
254 1. 

Köpeczi Béla kutatását az a kérdés inspirálja, 
vajon megmaradt-e politikai gondolkodásunk a 
függetlenségi harcok idején Werbőczy Hármas
könyvének vonalán, vagy ennél sokkal haladóbb 
volt-e, megelőzvén Európát. Másszóval, hogy a 
magyar politikai gondolkodást meghatározta-e a 
függetlenségi harc, vagy egyéb tényezők is be
folyásolták, elsősorban a külföldi irodalom. 

Csokorba szedett tanulmányai tehát pontosan 
megfelelnek a címnek: egyszerre követendő célok 
voltak-e a függetlenség és a haladás? Módszere az 
elméleti megfogalmazások egybevetése a magyar 
és a külföldi társadalmi valósággal, s ez az 
egyetlen lehetséges marxista módszer. 

Joggal mondhatjuk, hogy Köpeczi kutatásai 
hiánypótlóak. Amit régebben politikai gondol-" 
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kodásunkról írtak, az már teljesen elavult, 
újabban pedig ez a kérdés alaposan a háttérbe 
szorult. Ha tehát az itt összefoglalt kilenc tanul
mány helyenként az irodalomtörténetre teszi a 
hangsúlyt, így is hozzájárul az ideológia-történet 
jobb megismeréséhez, és egy új stúdium alapjait 
veti meg. 

Jellemző a szerző érdeklődésére, hogy 
Rákóczi olvasmányaiból indul ki, s ezek között a 
„keresztény sztoicizmust" tartja jelentősnek. Ha 
Rákóczi politikai gondolkodását kívánja meg
ismerni, vissza kell mennie a kezdethez, s ezért 
elsőnek „A magyar politikai irodalom kezde
teihez. Kovacsóczy Farkas Dialógusáról" érte
kezik. 1584-ben jelent meg Kolozsvárt a „De 
administratione Transylvaniae" c. munka, mely 
nem viseli magán a szerző nevét, de nem is 
tagadja: Kovacsóczy Farkas volt ő. A délszláv 
menekült nemes és erdélyi magyar nemesasszony 
fia alkalmasint 1567-ben indult el külföldi tanul-
mányútjára, a nagyhírű padovai egyetemre. 
1575-ben nyerte el a doktori címet „a művésze
tekben és az orvostudományban"; tanult iro
dalmat, filozófiát, asztronómiát és orvos
tudományt. Az irodalom magában foglalta a 
tacitusi példát követő historiográfiát, melynek 
főleg Francesco Patrizzi volt a mestere. Amellett 
megismerte a neoplatonizmust is, orvosi ismere
teit pedig Andreas Vesaliusból merítette. Sok
oldalú humanista műveltségét vehette figyelembe 
Báthori István, amikor 1576-ban Krakkóba hívta 
titkárának, 1578-ban pedig erdélyi kancellárjává 
emelte. 

Kovacsóczy hamarosan szembekerült az 
erdélyi politika nagy kérdéseivel. Az 1576-ban 
lengyel királlyá koronázott Báthori István még 
életében fejedelemmé tette a gyermek Báthori 
Zsigmondot, hogy a folytonosságot biztosítsa. 
Melléje először egy 12 tagú kormányzótanácsot 
rendelt, majd egy háromtagú kormányzóságot, 
amelynek tagja volt Kovacsóczy kancellár is. Az 
erdélyi rendek viszont egy maguk-választotta 
egyetlen személyt, kormányzót kívántak. Ez a 
vita szolgált alkalmul a „De. administratione 
Transylvaniae" megírásához. Képzelt párbeszéd 
ez a jellemző nevű Philodacus és Eubulus közt; 
amaz az egyszemélyi kormányzóság, emez a 
kollegiális igazgatás híve. Vitájuk során bőven 
hivatkoznak ókori és közelmúlt példákra; így 
Fráter György különösen rossz színbe kerül. 

A Dialógus vitáját megpróbálták az abszo
lutizmus és a köztársasági államforma pár
beszédének értelmezni. A kormányzótanácsot 

állítólag Velence példájára hozta fel a szerző. 
Köpeczi ezt elvetve „a humanista államelmélet 
bizonyos elemeit" ismeri fel, így Machiavelli 
pesszimizmusát, de a „keresztény fejedelem" 
eszményével vegyítve. Magam úgy vélem, hogy 
Kovacsóczy csak humanista műveltségét fitog
tatja, de megoldást nem ad, ezért műve is sem
leges az államelmélet szempontjából. Gyengeségét 
Köpeczi is elismeri (28. 1.). Talán a szerző első
sége indokolja elnéző ítéletét: „Ugy véljük, hogy 
Kovacsóczy Dialogus-a a humanista hatalom
felfogás egyik nem is jelentéktelen terméke, 
amelynek szemlélete túlmutat saját korán". (30. 
1.) 

Kovacsóczy hagyományait folytatja Köpeczi 
következő témája: „A kartezianizmus politikája 
Magyarországon és Erdélyben a XVII. században 
és a XVIII. század elején". Ebben rámutat, hogy 
a descartes-i füozófia olyan vallási áramlatokat is 
táplálhatott, mint a puritanizmus, a janzenizmus, 
vagy a pietizmus, amelyek a feudalizmus válságá
nak hangulatát fejezték ki az ideológia nyelvén; a 
descartes-i filozófia igen korán, a XVII. század 
közepén eljutott Magyarországra és Erdélybe, s a 
század vége felé a kálvinista kollégiumok ural
kodó filozófiájává vált. Arról azonban szó sincs, 
hogy az angol polgári forradalom ideológiáját 
hirdették minálunk. A XVIII. század második 
felében Bethlen Miklós kancellár volt a „leg-
kartéziánusabb" politikus, aki mellesleg a 
természetjogász Sámuel Pufendorfot hallgatta. 
(53. 1.) A kartéziánus politika reformokat hir
detett, de Rákóczi vonatkozásában utópiákat 
tűzött ki. 

A vezető kartéziánussal függ össze a „Bethlen 
Miklós francia emlékiratai" c. tanulmány. Ez a 
Bethlen neve alatt kiadott francia emlékiratot 
veszi górcső alá. Mindenekelőtt megállapítja, 
hogy a romantikus történet nem fedi teljesen az 
igazságot; ezt támogatja az önéletírással való 
összehasonlítása is. A szerzőt Dominique Réve
rend atyában látja. Kinyomozza, hogy Réverend 
atyát 1676-ban a lengyelországi francia követ, 
Béthune márki küldte el Erdélybe azzal a céllal, 
hogy az erdélyiek és a bujdosók között szövet
séget hozzon létre, s ezt ő a következő évben meg 
is valósította. De nemcsak diplomáciai tevékeny
séget fejtett ki, hanem tudományos érdeklődése 
is volt. A kor divatjának megfelelően az apokrif 
emlékiratok formáját választotta, és vissza
emlékezéseit gáláns szerelmi történet keretébe 
illesztette. Mindamellett Réverend híven írta 
le Erdély mindennapjait, és a korabeli kül-
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földi kiadványoknál megbízhatóbb képet adott 
róla. 

A függetlenségi harcok történetéből meríti a 
szerző" „Thököly valláspolitikája és a nemzetközi 
közvélemény" c/tanulmányát is. Azzal a nézettel 
szemben, hogy Thököly csak a lutheránusok 
érdekeit képviselte, bebizonyítja, hogy a feje
delem a protestánsokat visszahelyezte jogaikba, 
de a katolikusokat nem bántotta, csak a jezsui
tákat szólította fel távozásra. A külföldi protes
tánsok által nyújtott jelentős segítséget is a 
nyugati irodalom beható ismeretével cáfolja, ki
mutatva, hogy a protestáns vallás iránti rokon
szenv csak nagyon korlátozottan érvényesült. 

Közelebb kerül az ideológia-történethez „A 
francia poütikai irodalom szerepe a Rákóczi
szabadságharc ideológiájának kialakításában" c. 
tanulmány. Rákóczi olvasmányait behatóan 
elemezve arra a konklúzióra jut, hogy „rendi és 
abszolutista tendenciák bonyolult szövevénye
ként alakult ki a kurucok államelmélete, 
amelynek formálódásában jelentős szerepet 
játszottak a francia abszolutizmus politikai 
eszméi" (105. 1.). Ez a tanulság mentes minden 
egyoldalúságtól, és a függetlenségi harcot reális 
megvilágításba helyezi. 

Ehhez a kérdéshez járul hozzá a következő 
cikk, „Rákóczi Bossuet és Fene Ion között". 
Ugyancsak a francia irodalom beható ismeretével 
elemzi a kérdést: a két bölcselő közül melyiknek 
gondolatvilágához állott Rákóczi közelebb? 
„Nem kétséges . . . - mondja Köpeczi —, hogy a 
zsarnoki módszerek elvetésében, a nemesség meg
becsülésében és a hódító háborúk elítélésében 
Rákóczi egyetért Fénelonnal." A zsarnoksággal 
szemben a paternális királyságot helyesli. Bossuet 
híve, de bizonyos kérdésekben „mérsékli" az 
abszolút monarchiát. Itt Köpeczi két elődje 
nézeteit cáfolja: Polner Ödönét (nem: Pollner), 

RÓNAY LÁSZLÓ: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 

Bp. 1977. Gondolat K. 307 1. (Nagy magyar írók) 

Rónay László - a Nagy magyar írók című 
sorozat több szerzőjével ellentétben — nem már 
korábban megjelent, nagyszabású tudományos 
feldolgozás után, annak eredményeit összegezve 
írta meg könyvét, hanem viszonylag kevés 
figyelemre méltó előzmény után vállalkozott 
Kosztolányi pályájának teljes bemutatására. 

aki Rákóczi nézeteit a kor felfogásából, tehát a 
Hármaskönyvből vezeti le, és.Szekfű Gyuláét, aki 
szerint Rákóczi felfogása „a legtisztább rendiség 
álláspontját fejezte ki". Köpeczi szerint Rákóczi 
Bossuet teóriájára és a francia abszolút monarchia 
példájára támaszkodva sokkal inkább a fel
világosult abszolutizmus előfutára, mint a „leg^ 
tisztább rendiség" képviselője. Hogy azt nem 
tudta megvalósítani, az már nem az ő hibája volt. 

Némileg a Thököly-cikk párdarabja Köpeczi 
következő tanulmánya: „A Rákóczi-szabadság
harc és Európa. A kor külföldi politikai irodalma 
a magyar felkelésről." A nyugati publicisztikát 
alaposan ismeri, és egészen Daniel Defoe-ig kíséri 
nyomon, összevetve Rákóczi törekvéseivel, arra 
az eredményre jut, hogy „a magyar szabadságharc 
nem maradt visszhangtalan Európában, mint 
ahogy azt egyes kutatók állították . . . A magyar 
érvelést magáévá tette - még a vallásszabadság 
kérdésében is — a francia publicisztika, amely 
pedig általában elítélte a törvényes király elleni 
felkelést, és az erőszakos kolonizáció híve volt. A 
magyar kiáltványok tartalmát részben elfogadta a 
protestáns Európa is . . ." (155.1.) Arról, hogy ez 
a politikai irodalom nem volt elég hatásos, az 
európai erőviszonyok hatása tehet. 

A politikai irodalmat áttekintő cikktől távol 
áll Köpeczinek igen érdekes tanulmánya, „A 
Rákóczi-hagyomány a XVIII. század közgondol
kodásában", és mintegy függelékül a Fénelon-
recepció története, „A Télémaque Közép- és 
Kelet-Európában". A gyűjteményes kötet első
sorban egy kitűnő Thököly- és Rákóczi-kutató 
sokban alapvető megnyilatkozásait tartalmazza, 
melyek a politikai irodalom történetére nyújta
nak kitekintést. Bízunk benne, hogy a szerző 
ezen a téren még sok új eredménnyel fog meg
örvendeztetni. 

Bónis György 

Úttörő munkáját tudományos igénnyel végezte 
el. Műve az első megjelent összkép Kosztolányi 
munkásságáról, s a feldolgozott anyag igen 
tekintélyes. Benne foglaltatnak azok a hírlapi 
cikkek, amelyeknek újrakiadása az utóbbi 
években jelentékenyen módosította az olvasó 
közönségnek Kosztolányiról formált képét. 
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