
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Néhány kiegészítés Rimay János leveleivel kapcsolatban 

Eckhardt Sándor Rimay János összes művei (Bp. 1955.) c. kitűnő kiadványában több 
Rimay levelet kénytelen volt Ipolyi Arnold publikációja alapján közölni, mert eredetijüket 
nem találta meg. Az alábbiakban néhány ilyen levél eredetijének levéltári jelzetét közlöm, 
többnyire az utóbbi években rendezett Batthyány levéltárból; talán egy későbbi újabb kiadás 
hasznát veszi. 

Az Eckhardt-féle kiadás 282—83. 1. 33. sz. alatti, 1609. febr. 24-én Illésházy Istvánhoz 
írt levél eredetije megtalálható: Országos Levéltár. Hg. Batthyány család levéltára, az Illés
házy család iratai: Lad. 1., fasc. 14., fol. 62. A levél — a ,,servitor et affinis et filius affec-
tionatissimus Adamus über baro a Herberstein mp." aláírás kivételével, ami Herberstein 
kezével íródott — végig Rimay írása. 

A 366—69. 1. 91. sz. alatti Bethlen Gáborhoz írt, 1621. febr. 5-i levélnek a fejedelem 
íródeákja által készített másolata ugyanott található: Lad. 27., fasc. 3., fol. 12—15. Ez a 
hivatalos másolat, amelyet Bethlen Thurzó Imre számára készíttetett és küldött meg, megbíz
hatóbbnak látszik, mint az, amelyiken Eckhardt közlése nyugszik. (A levél első mondata, 
amely Eckhardt közlésében értelmetlen, itt így hangzik: „Vöttük Kegyelmes urunk az Fel
séged Nagyszombatból octava Decembris exarált levelét, ez elmúlt Januáriusnak 13. napján 
késő estve . . . " A 367. 1. 5. sorában helyesen: „az ö hozzánk való jóakarat járói"; a 368. 1. 
22. sorában helyesen: „Reggeltől fogva nem ettek, estve gyertya világnál oszlottak e l . . ."; 
a 369. 1. 2. sorának végén az értelmetlen „bennünket" szó nincs a szövegben stb.) 

A 389—390. 1. 95.-sz. alatt közölt, Thurzó Imréhez írt, 1621. febr. 27-i levél eredetijé
nek helyes levéltári jelzete: Országos Levéltár. Hg. Batthyány család levéltára, az Illésházy 
család iratai. Lad. 27., fasc. 1. fol. 166—167. 

A 434—441. 1. 114. sz. alatt közölt, I. Rákóczi Györgyhöz írt levél, Radvanszky Béla 
által is említett (Id. Eckhardt 441. 1.) másolata megtalálható: Országos Levéltár. Radvanszky 
család zólyomi levéltára, IV. oszt. XII. csomó. Az írás alapján a másolat korát a XVII— 
XVIII. század fordulójára tehetjük. A másolatra Thaly Kálmán zöld ceruzás, jellegzetes 
nagy betűivel ráírta, hogy a másolat Kántor István (II. Rákóczi Ferenc fejedelem egyik 
secretariusa, nem János, mint Eckhardt Radvánszkyra hivatkozva, tévesen mondja) írása. 
A másolat kétségtelenül hasonlít is Kántor írásához, de szerintem nem azonos vele. 

A 238. 1. jegyzetben idézett két jelentés (Thurzó György, 1605. júl. 20. és Illésházy 
István, 1605. júl. 16.), amelyeket Ráth utalásai alapján Eckhardt hiába keresett a M. Tud. 
Akad. kézirattárában, az Akadémiával kötött egyesség értelmében még a század elején az 
Országos Levéltárba kerültek. Jelzetük: Magyar Kancellária levéltára. Történelmi Emlékek. 

Benda Kálmán 

Czvittinger „Specimen"-jének első ismertetője 

Az első magyarországi irodalomtörténeti lexikont, Czvittinger Specimenjét már meg-
jelenésének évében ismertette a Németországon kívül is elterjedt, lipcsei Acta Eruditorum 
latin nyelvű folyóirat 1711. évi áprilisi számában a 149—153. l.-on. 

Turóczi-Trostler József Czvittinger Specimenjének német visszhangjáról írva (Magyar 
Nyelvőr, 1930, 134—143. 1. és Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom, Világirodalom, II. 
Budapest, 1961. 65—75. 1.) közli e könyvismertetés egész szövegét és a következőképpen 
nyilatkozik róla: „Elsőnek a korai német felvilágosodás legtekintélyesebb folyóirata . . . vesz 
tudomást a Specimenről. Ismertetése szinte történelmi fontosságú: törvényesíti, polgárjogot 
szerez a magyar irodalomnak az európai tudomány nemzetfölötti 'köztársaság'-ában; a 
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Czvittinger anyaga alapján, ha csak dióhéjban is, első ízben foglalja össze egyetlen vezető 
szempontból a magyar szellemi élet jelenségeit: az alább közölt néhány lapnyi latin szöveggel 
kezdődik a magyar irodalmi szellem európai története." 

A magyar irodalomtörténetírás történészei elismeréssel emlegetik ezt a recenziót, mivel 
azonban az Acta Eruditorum könyvismertetései névtelenül jelentek meg, mind ez ideig nem 
tudtuk, kinek köszönhető első irodalomtörténetünk bemutatása. 

Ludwig Richter, a berlini Német Tudományos Akadémia Tudománytörténeti Intézeté
nek gyakornoka felhívta figyelmemet arra, hogy az Acta Eruditorum évfolyamainak két 
példányában — az egyik a lipcsei Egyetemi Könyvtárban, a másik a drezdai Szász Országos 
Könyvtárban van — kézírással be vannak írva a megfelelő szöveg mellé az anonim könyv
ismertetések szerzőinek nevei. Egyik példány bejegyzései sem teljesek, de a kettő sok esetben 
kiegészíti egymást. 

A Specimen ismertetése mellett mind Lipcsében, mind Drezdában a „M. Jo. Jac. 
Mascou" (Magister Johann Jacob Mascou) nevet találtam bejegyezve. 

Dr. Johannes Müller egyetemi tanár, a lipcsei Egyetemi Könyvtár igazgatója kéré
semre megállapította, hogy a vezetése alatt álló könyvtárban őrzött Acta Eruditorum e folyó
irat szerkesztőségének kézipéldánya volt. A gondos írás arra vall, hogy valamelyik szerkesztő
ségi írnokkal íratták be a neveket. A drezdai bejegyzés a lipcseivel egykorúnak látszik. 

Johann Jacob Mascov (neve Mascou és Mascau alakban is előfordul, apja nevét Mase-
kownak és Masskaunak is írták) a 18. század első felének jelentős német jog- és történet
tudósa volt. 1689. nov. 26-án született Gdanskban. Nagyapja és apja cipészmesterek voltak, 
1699-ben szülei elhaltak, testvéreivel együtt iparos rokonainál nevelődött. Tanulmányait a 
város Akadémiai Gimáziumában végezte. Ez az iskola viszonylag későn bocsátotta egyetemre 
tanulóit. Mascov is húsz éves volt már, midőn 1709 őszén a lipcsei egyetemre beiratkozott. 
Eleinte teológiával foglalkozott. Elfriede Leskien, akinek gondos Mascov életrajzából merít
jük adatainkat (Der Leipziger Historiker und Ratsherr Johann Jacob Mascov, Neues Archiv 
für Sächsische Geschichte und Altertumskunde, Dresden, 1933, 28—45. 1.) nem ír Mascovnak 
az Acta Eruditorumnál folytatott munkájáról, azonban nagy jelentőséget tulajdonít a folyó
irat akkori szerkesztőjének, a történész Johann Burkhard Mencke szerepének az ifjú Mascov 
eletében, Mascov a nagy hírű német tudós házába és szellemes társaságába egyik gdanski 
tanárának, aki az Acta Eruditorum munkatársa volt, ajánlólevelével lépett be. Itt ismerke
dett meg a korai német felvilágosodásnak a világi tudományok iránti lelkesedésével. Mencke 
tanácsára félbehagyta elkezdett teológiai tanulmányait és helyettük a jogot, különösen az 
államjogot és a történelmet választotta. 1711-ben megszerezte a filozófiai karon a magiszteri 
címet, ugyanezen évben tagja lett a lipcsei Collegium Anthologicum nevű tudós társaságnak, 
amelyben megvitatták a legkülönfélébb tudományok eredményeit. Érthető, hogy az ifjú 
magiszter támogatója lapjában is szorgalmasan beszámolt az újabb könyvekről. 

Ismeretes, hogy Mencke nemcsak lapjában, de lexikális és történeti munkáiban is 
helyet adott később a Specimen adatainak. 

Mascov egyetemi tanulmányainak befejezése után Mencke ajánlatára több arisztokrata 
ifjú nevelésével foglalkozott és tanítványaival nagyobb külföldi utazásokat tett. 1714-től a 
lipcsei Kis Fejedelmi Kollégiumban tanított, 1718-ban a hallei egyetemen megszerezte az ott 
elnyerhető újszerű jogi doktori címet, 1719-ben pedig a lipcsei egyetemen a jogtudományok 
rendkívüli tanára lett. Néhány hónappal később befolyásos arisztokrata és polgári ismerősei
nek támogatásával városi tanácsossá választották. A következő évben feleségül vette egy régi 
és gazdag lipcsei kereskedőcsalád leányát, Elisabeth Voelkert. Alapos képzettség, kiváló 
tehetség és társadalmi támogatás egyengette továbbra is életútját. Tekintélye és híre 
egyre nőtt, egyetemi rendes tanár, városi ügyész, prokonzul és szász udvari tanácsos lett, 
külföldiek is látogatták előadásait és házát, ahol a német szellemi élet számos érdekessége 
fordult meg. 

Ő volt az első, aki a német történetírást az államjog kutatásának szolgálatából ki
emelte, bár főműve a kor egyik sokat forgatott jogi tankönyve volt. Német és latin nyelvű 
könyvekben a német középkor történelmének több szakaszát írta meg. E munkákban már 
nem az uralkodók, hanem a polgári eszméknek megfelelően a nemzet áll a központban. A ké
sőbbi német történettudomány nyelvének és alaposságának kialakításában munkássága példa
adó volt. Szenvedélyesen hirdette a források gondos használatának szükségességét és küzdött 
az ellen, hogy kombinációkkal leplezzék a kellően fel nem kutatott részek homályát. Részt 
vett a lipcsei Városi Tanács 1720-ban alapított könyvtárának megszervezésében és később 
átvette vezetését. A könyvtártörténelem számon tartja jelentős kezdeményezését a katalogi
zálásban és a könyvtár szakszerű gyarapításában. Hét alkalommal volt városa képviseleté
ben a szász országgyűlés tagja. Eredményekben gazdag életét 1761. máj. 22-én fejezte be 
Lipcsében. 

Szent-Iványi Béla 
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