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A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevél tár a. A 
család megbízásából, kiadta gróf Károlyi Tibor, sajtó alá 
rendezte Géresi Kálmán. Oklevelek és levelezések 1253 — 1707. 
I—V. kötet. Ára kötetenként 5 frt. az egész munkáé 25 írt. 
Néhai Kocsi Sándor és Franklin-Társulat nyomdája. 

A gróf Károlyi nemzetség tagjai még 1881 nyarán közös meg-
egyezéssel elhatározták, hogy családi levéltáruk azon részét, mely a 
csaiád életét és történetét tárgyazza, a magyar történetírás haszná-
latára nyomtatásban közrebocsátják. A kiadást gróf Károlyi Tiborra, 
a szerkesztést és sajtó alá rendezést Géresi Kálmánra bízták, kik 
e megbízatásuknak öt vaskos kötet oklevél és levelezés kiadásával 
feleltek meg. Az I-ső kötet 1882-ben, a 11-dik 1883-ban. a 111-dik 
1885-ben, a lV-dik 1887-ben, az V-dik 1897-ben hagyta el a 
sajót, a két első még néhai Kocsi Sándor, a három utolsó a 
Franklin-Társulat nyomdájában. 

A gróf Károlyi család budapesti levéltára, melyből e testes 
kötetek kikerültek, az elsőrendű családi levéltárak közé tartozik. Ez 
az első családi levéltár, mely még a mult század végén Pestre 
került, szakavatott levéltárnokok (Thaíabér, a két Waltherr, Bártfay, 
Éble G.) gondjai alá helyeztetett és a tulajdonos családnak a nem-
zeti tudományos törekvések iránt mindig tanúsított jóindulatánál 
fogva részint buvárlatokra, részint publicatiókra a történettudomány 
nem egy munkása előtt nyittatott meg eddig is. A mult században 
Szirmay Antal, Szatmármegye történetírója használta a levéltárt; 
a jelen században Fejér György Codex Diplomaticusába egész hal-
maz oklevél került a Károlyi-levéltárból; Döbrentey Gábor Régi 
Magyar nyelvemlékeiben néhány magyar és latin-magyar levelet 
publikált; Szalay László a Magyar Történelmi Emlékek 4-dik köte-
tében gróf Károlyi Sándor önéletírását és napló-jegyzeteit, Thaly 
Kálmán pedig Bercsényinek gróf Károlyi Sándorhoz irott leveleit 
(Rákóczy-tár 2. köt.) és gróf Károlyi Sándor hadi előterjesztését és 
észrevételeit adta ki (a Századok í-ső évi folyamában) az 1717. évi 
tatárjárásról; végül báró Radvánszky Bélának Magyar Családélet és 
Háztartás czímű müvében, továbbá Wenzel Árpádkori Üj Okmány-
tárában, a Hazai Okmánytárban, az Anjoukori Okmánytárban és a 
Századokban is vannak egyes közlések a gróf Károlyi levéltárból. 
E közlések helyét a gondos szerkesztő az illető oklevélnél mindenütt 
pontosan megjegyezte. 

A gróf Károlyi levéltár négy osztályból áll, ú. m.: a tulajdon-
képeni Károlyi-, a Bosnyák-, a Harruckern-levél tárból és a Pelejtei 
Mortunus-féle oklevél-gyűjteményből. A Károlyi-levéltár a Károlyi és 
a Károlyi családdal egy nemből (a Kaplyon) származott családok, a 
Csomaköziek, Vadaiak, Bagosiak, Rettegeiek, Vetésiek okleveleit tar-
talmazza, közel 10 ezer darabban s ezen kívül mintegy 20—25 ezer 
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Rákóczy-féle levelet. A Bosnyák-levéltár a Bajomi, Ohati, Kenderesi, 
Körtvélvesi, Cselényi Saági. Csapi és Bosnyák családok leveleit fog-
lalja magában, melyek gróf Károlyi Sándor felesége (b. Barkóczy 
Juliánnal révén jutottak a Károlyi család birtokába. A jelen publi-
catio legnagyobb részben a Károlyi- és Bosnyák-levéltárból való ok-
leveleket közöl, a Pelejtei Mortunus-félék kevesebb számmal fordulnak 
elő, a b. Harruckern-féle levéltár okmányai, mint újabb korból valók, 
a kiadásba nincsenek felvéve. 

A (iéresi által szerkesztett Oklevéltár I-ső kötete a legrégibb 
okleveleket foglalja magában 1253-tól 1413-ig, időrendben, oly módon, 
hogy 1380-ig minden oklevél közölve van, 1380-tól azonban némely 
érdektelenebbek vagy a nagyon csonkák mellőztettek. Ehhez a kötet-
hez a tudós szerkesztő érdekes előszót írt, mely a levéltár és a 
publicatiók történetét mondja el, s a saját szerkesztői eljárásáról 
számol be, melyet az oklevelek szövegének közlésében követett. Ez 
röviden abból áll, hogy az oklevelek időrendi sorban római számmal 
jelezve, a tartalmat jelző felirattal ellátva közli s a végén röviden 
leírja az oklevél külsejét és megjegyzi eddigi közlése helyét. Magá-
ban a kötetben nagyszámú általános történeti érdekű oklevél van, 
a mit az is sejtet, hogy az 1—XXX. számig Árpád kori, XXXl-től 
CCLXXX1V. számig Anjou-kori, innen a CCCLXX-ig Zsigmond-kori 
oklevelek vannak közölve. A 620 lapra terjedő kötethez betűrendes 
név- és tárgymutató van csatolva, mely a mű használatát nagyban 
könnyíti. Végül fölemlítjük, hogy ezt a kötetet öt darab phototypicus 
műmelléklet díszíti, mely egyszersmind a kiadó grófi család áldozat-
készségét dicséri. 

A Il-dik kötet az 1414—1489 évekből való okleveleket kőzöl. 
Ezek közül az I—CX11I. számúak a Zsigmond korából valók, a 
CXIV—CXLV1 számúak Albert-Ulászlókori oklevelek, a CXLV1I— 
CCCXXI1I. számúak pedig a Hunyadykori oklevelek. Ehhez a kötet-
hez is kimerítő név- és tárgymutató, továbbá két szines és két 
phototypicus műmelléklet s végül a Károlyiak leszármazását feltün-
ető genealógiai tábla van csatolva. De legbecsesebb része a kötet-
nek az a harmincz lapra terjedő értekezés, melyet Péresi a Kaplvon 
nemzetségről és a régi Károlyiakról irt. A gróf Károlyi és gróf Sztáray 
családok, tudvalevőleg, a Kaplvon nemzetségből származtak, mely 
egyenes leszármazottja a honfoglaló ősök közt említett Cupian nem-
zetségnek. A nemzetség központja a monostorral bírt Kaplyon község 
< Szatmármegyében), melynek első urául az oklevelek már 1264-ben 
Kaplyon András fiát, Simont, említik; ez használta először a Károlyi 
nevet s ő alapitotta Karúit, illetve Károlyt s ő adta a birtok nevét 
egyszersmind családjának is nevéül. De jellemzőleg vonul végig a 
Károlyi család történetén egész a XVII-dik századig az a vonás,, 
hogy a polgári pályán országos hivatalokra soha sem törekedtek,. 
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még azok a családtagok sem, a kik egyik-másik királynak különös 
kegyével dicsekedhettek, mint pl. K Bertalan a Zsigmondéval, László 
és János a Hunyady Mátyáséval; sőt még megyei tisztségekben sem 
forogtak, a minek oka Géresi szerint az volt, hogy «pőreiket kényel-
mesebben folytathassák*. Mert a Károlyi családról a XIV. és XV-dik 
században bátran elmondhatjuk, hogy élete tiarczból és perlekedés-
ből állott. Azt lehet mondani, a család oklevelein végig tekintve, 
hogy vagy személyesen vagy procuratoraik által rendes vendégei 
voltak Váradnak, Visegrádnak és különösen Budának, s alig folyt le 
törvénykezési octava e két utóbbi helyen a nélkül, hogy valamelyik 
Károlyinak pöre legalább egy halasztással ne szerepelt volna benne. 
Ám azért a Károlyiak azokat az ősi birtokokat, melyeket a Kaplyon 
nemzetség révén bírtak, mindez idő alatt nemcsak megőrizték, ha-
nem kezdettől fogva újakkal is szaporították s Szatmármegve autochton 
családjai között egész idő alatt ők voltak a legvagyonosabbak. Ez a 
vagyonmegőrző és vagyonszerző családi vonás leginkább kidomborul 
a XIV. és XV. században, s részben ez, részben a levéltárat a 
XVII. században ért viszontagságok az okai annak a sajnos körül-
ménynek, hogy az érdekes család házi életéről, belső viszonyairól, 
műveltségéről ebből az időből majdnem semmi tudósítás 9em ma-
radt ránk. 

A Hl-dik kötetben a levéltár 1491—1600. évbeli oklevelei 
tétetnek közzé, még pedig I—XC. Jagelló-kori, XC —CXXXIV. a 
János és 1. Ferdinánd királv, CXXXV—CCVI. az I. Ferdinánd. 
CCVII1—CCXXXV1II. a Maximiilián király, CCXXXIX—CCCXX1. 
számúak a Rudolf király korából való oklevelek, melyek már nem 
vonatkoznak olyan nagy Vészben a család birtokjogi viszonyaira, ha-
nem van közöttük több becses nyelvemlék (pl. a XLIV., LL), számos 
művelődéstörténeti stb. adat is; további jellemzője e kötetnek, hogy 
ebben már magyar nyelvű oklevelek is számosan vannak. Index itt 
is van, és van három szines és három phototypicus műmelléklet 
csatolva a kötethez. Az Oklevéltár szerkesztője a kötet elején érdekes 
értekezést írt a Bajony család krónikája czímmel, mely hatalmas 
család leányágon a Bosnyák család útján szintén rokonságba lépett 
a Károlyi családdal, s melynek utolsó férfi sarja Zrinvi Miklós 
oldalán Szigetvár ostromában halt hősi halált. E Bajony-család révén 
jutottak a XVI. századnál régibb oklevelek előbb a Bosnyák, azután 
a gróf Károlyi család levéltárába. 

A lV-dik kötet az 1600—1700 évekből való okleveleket közli, 
melyeket a szerkesztő a birtokviszonyokra vonatkozó iratok közöl 
válogatott össze. Első sorban az ezen században mindig emelkedő 
történelmi szerepet vivő Károlyi család életére és viszonyaira világot 
vető oklevelek jőnek, kőztük az is, melylyel II. Mátyás király az 
ország bárói sorába emeli a Károlyi családot. Azután a BeUilen 
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Gábor és Károlyi Zsuzsánna házasságára tartozó levelek, továbbá 
Báthory Gáborra, Sennyei Miklósra, mindenekfelett pedig híres füleki 
kapitány, Bosnyák Tamásra vonatkozó becses levelek jőnek. Általá-
ban, mint a szerkesztő is mondja az előszóban, a XVI1. századból 
alig van nevezetesebb történelmi alak, a kinek legalább egy-két le-
vele közölve ne volna e kötetben, habár nem mindenik politikai 
fontosságú. Magából a Károlyi családból e században báró K. László, 
K. Sándor alyja a legkimagaslóbb alak, kinek két vitéz fia esett el 
csatában s az ádáz harczokban vagyonát is annyi romlás érte, hogy 
egy időben nem volt hova biztosan lehajtani a fejét. 

E kötetben a XVII. század történelmi szövetének alapszíne, a 
protestantismus és katholicismus közti vallási és politikai ellentét is 
több levél által van világításba helyezve, bár egészben véve az egy-
háztörténelemre vonatkozó oklevelek kevesebb számúak, mint az 
ember várná. A Károlyiak a tiszántúli nagy nemesi családok között 
az elsők, egvideig majdnem az egyedüliek voltak, a kik Károlyi 
Mihály és felesége személyében a protestantismusról visszatértek 
római kath. hitre, a protestantismus életében tehát jelentős szerepök 
nem volt. A két felekezet közötti ellentét legérdekesebb világításban 
a Károlyi Mihály és Rozsályi Kun István végrendeletében jelenik 
meg; míg K. Mihály végrendeletileg meghagyja, hogy gyermekeit 
«az igaz catholica religióban neveljék, mely kívül nincs idvösség», 
addig Rozsályi K, J. «in hoc deploranda casu, ha a felesége pápista 
emberhez menne férjhez*, meghagyja, hogy minden jószágát és gyer-
mekei tutorságát is elveszítse. Néhány oklevélben megelevenednek a 
jezsuiták, Sámbár Mátyás, Tyukodi György és mások, kik nemcsak 
mint udvari papok, hanem mint a gyermekek nevelésének vezetői 
és a család barátai, sok fontos vagyoni és politikai kérdésben tesz-
nek hasznos szolgálatokat a Károlyi családnak. A kötet leveleinek 
és okleveleinek nagyobb része magyar nyelvű. 

Az V-dik kötetben a II. Rákóczi Ferencz fejedelem korabeli 
(1700—1707) okleveleket és levelezéseket közli a sajtó alá ren-
dező. A Károlyi levéltárban K. Sándor hagyatékából nem külsőleg 
kiválasztva, hanem belsőleg külön elemet képezve válnak ki azok az 
oklevelek és levelezések, a melyek a II. Rákóczi Ferencz korában 
folyt hadakozásokra vonatkoznak. Ezekből II. Rákóczi Ferencznek 
az 1707. év végéig terjedőleg mintegy 380 darab eredeti levele, 
továbbá 238 más olyan levél van közölve, melyek szintén a Rákóczi-
korra vonatkoznak. Az V-dik kötet tehát az úgynevezett kurucz-
leveleket tartalmazza, melyek között helyet foglal Károlyi Sándor 
cCsekély elmélkedése* (364—374. I ) és ugyancsak a híres kurucz 
fővezér «Mustra-könyve» is, mely név szerint feltünteti az összes 
harczoló kuruczságot. Ezek a kurucz-levelek nagyobb részben most 
először kerülnek nyilvánosságra s a hadjáraton kívül a művelődési 
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és társadalmi viszonyokra derítenek fényt. Néhány levélben az egy-
korú vezérférfiak: Széchenyi Pál kalocsai érsek, Eszterházy Antal, 
Andrássy István, Pekry Lörincz és mások vannak bemutatva. 

A gróf Károlyi oklevéltár eddig megjelent öt testes kötete, 
mint e rövid ismertetésből is látható, nemcsak a család, de a nem-
zet története szempontjából is érdekes és becses publicatio, a minek 
valóban díszes kiadásáért méltó elismerés illeti a család tagjait. De 
elismerést és köszönetet érdemel a nagy munka sajtó alá rendező 
szerkesztője is, ki ez oklevelek gondos és fáradságos közzétételével 
mind a Károlyi családnak, mind a hazai történelemnek hasznos szol-
gálatot tett. V.F. 

A magyar nép mnltja és jelene. Irta Benedek Elek, 
kiadja az Athenaeum irod. és nyomdai r. társaság. I. kötet: 
a szolgaságtól a szabadságig. Nagy illuszrált mő negyven 
füzetben. Számos képpel és műmelléklettel. Ára füzetenként 
30 kr. 

Az Athenaeum, mely mostanság oly- kiváló díszművekkel gaz-
dagította irodalmunkat (pl. a Beöthy-féle magyar irodalomtörténet, 
a Szilágyi szerkesztette magyar történet stb.), ismét egy szép dísz-
művet indított meg a fentebbi czím alatt. Alkalmi műnek készül, 
mert a jövő évben lesz félszázados évfordulója annak a lélekemelő 
eseménynek, mely a magyar föld népét egyenlővé tette a kiváltsá-
gos osztálylyal, mely szabaddá tette a magyar földet és annak népét. 
Ekkor lett a magyar igazán nemzetté, mert jogokban és terhekben 
ekkor osztozkodott a földesúr és a jobbágy. 

Az Athenaeum áldozatkész irodalmi vállalata erre az alka-
lomra irattá meg Benedek Elekkel, a magyar nép fiával és kedvelt 
írójával, a magyar föld népének történetét. A könyv prospektusából 
ide írjuk a következőket: 

Nagy és nevezetes alkalom szülte e könyvet: a szegény, sokat 
szenvedett nép felszabadulásának ötvenéves fordulója. Annak a 
népnek történetét irom — mondja Benedek az előszóban — mely-
nek «egyik kezében ekeszarva, másik kezében kard»; mely ezer 
esztendőn át hullatta vérét a honért, a melynek ő nem volt szabad 
gyermeke; hulatta véres verejtékét a földre, mely nem volt az övé 
s melyhez mégis megható hűséggel ragaszkodék. A nép történetét 
irom, annak a népnek történetét, mely ezer esztendő óta dereka 
ennek az országnak; ereje s tápláló vére a nemzetnek; híven meg-
őrizte a régi jó erkölcsöket, jellemző szokásokat; me^frizte a vise-
letet és megőrizte a szép magyar nyelvet, akkor, ~n a főne-
messég már-már elvesztette nyelvét, nemzeti karakterét . . . 

A könyvnek czélja végig vezetni az olvasót a magyar törté-
nelem kevésbbé ismert, járatlan ösvényein. Eléje teríteni a magyar 
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