
ra nem került sor. Anyaggyűjtése sze
rencsésen megmaradt, és bázisul szol
gált a jelen kiadványhoz. 

A táblákhoz csatlakozó füzet elején 
Györffy György rövid áttekintést ad a 
hazai okleveles gyakorlat kezdeti törté
netéről és jellemzőiről (latinul), a fő 
rész pedig az oklevélszövegek precíz 
olvasatát adja a modern diplomatika 
elvei szerint, számozott, a hasonmáson 
visszakereshető sorokkal. (Ez Jánosi 
Monika és Tringli István munkája.) 
A tételeknél: lelőhely, 1-2 soros tartal
mi kivonat, a példány leírása, a hason
más- és szövegkiadások bibliográfiája. 
A szakmában kevésbé jártas olvasó 
nem bánná, ha egynémelyik nevezete
sebb irat közkeletű elnevezésére is rá
bukkanna. Persze így is ki lehet találni, 
hogy melyik a híres Tihanyi alapítóle
vél, amely a magyar irodalomtörténet
ben is szerepet kap, és amelyből még 
idézni is tudunk egypár szót. 

A kollekció értékét - mint mond
tam - elsősorban a teljesség teszi, mely 
komplett áttekintést enged a hozzáfér
hető emlékekről, és így lehetőséget ad 
a 11-12. századi hazai okleveles gya
korlat változásainak a nyomon köve-

Az utazási irodalom tudományos 
feldolgozásának és a szövegek közrea
dásának jó értelemben vett divatja az 
elmúlt években számos tanulmányt és 
szövegkiadást eredményezett. Koránt
sem a teljesség igényével kell itt meg
említeni a szegedi egyetemről évtize
dekkel ezelőtt elindult kutatásokat 
(elsősorban Kovács Sándor Iván és 
Kulcsár Péter munkáit), a Magyar Re
mekírók sorozatban megjelent utazási 
antológiát (Kovács Sándor Iván és Mo-
nok István összeállítása), vagy a szin
tén szegedi Peregrinatio Hungarorum 

tésére. Mindenekelőtt tehát a diploma
tika tanulóinak és művelőinek lesz 
hasznos. De a dokumentumok sorsá
nak alakulására nézve egy általánosít
ható tanulsággal is szolgai: megmara
dásra - úgy látszik - azoknak van esé
lyük, amelyek idejekorán bekerülnek 
valamelyik komoly gyűjteménybe. Az 
50 közül 20 a pannonhalmi, 8 az Orszá
gos Levéltárban, 7 a veszprémi, 5 a 
zágrábi, 4 az esztergomi levéltárban 
maradt meg (1-2 van Nyitrán, Split-
ben, Sopronban, egyházi, illetve állami 
tulajdonban), az a kettő azonban, 
amely Jakubovich idejében magánké
zen volt, bizony elveszett. 

Mivel pedig irodalmunk első évtize
dei más műfajban nem mondhatók 
gazdagnak, ez a kiadvány egyúttal iro
dalmi szöveggyűjteménynek is tekint
hető. 

A címlap verzója (és Györffy elő
szava) a könyvet egy nagyobb, előttem 
ismeretlen sorozat, a Monumenta Me-
dii Aevi tagjaként mutatja be. Kár, hogy 
erről és többi darabjáról nem ad tájé
koztatást, pedig a címből ítélve fontos 
publikációknak adhat teret. 

Kulcsár Péter 

sorozatot és az Adattár Peregrinus-le
velek kötetét. Szélesebben értelmezve, 
de ugyancsak az utazás, a jelenléttel 
összefüggő kapcsolattörténet volt a té
mája a harmadik nemzetközi hungaro
lógiai kongresszusnak is (1991), amely
nek gazdag - és érdemi recenzióval 
máig nem méltatott anyaga - Régi és új 
peregrináció címmel jelent meg három 
vaskos kötetben. 

Éppen ebben a kiadványban foglalja 
össze pár mondatban Gömöri György 
a magyar-angol kapcsolatok kutatá
sának történetét, valamint saját ér-

ANGOL ES SKÓT UTAZÓK A REGI MAGYARORSZÁGON (1542-1737) 
Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Gömöri György. 
Budapest, Argumentum Kiadó, 1994. 133 1., 6 t. 
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deklődésének alakulását is. Az 1956 óta 
külföldön, főleg Angliában élő szerző 
utal arra, hogy az angol könyvtárakba 
csak ritkán vagy rövid időre jut el ma
gyarországi kutató, és ő maga is csu
pán tizenöt éve foglalkozik a két nem
zet kultúrájának kapcsolattörténetével. 
Ez a tizenöt év azonban a kutatás 
szempontjából rendkívül termékeny
nek és felfedezésekben gazdagnak bi
zonyult. A szakfolyóiratokban és gyak
ran napilapokban elszórt közlemények 
szerencsére az utóbbi években kötetek
be gyűjtve is megjelentek (Angol-ma
gyar kapcsolatok a XVI-XVIL században 
1989., Nyugatról nézve 1990., Erdélyiek és 
angolok 1991.), így az érdeklődő gazdag 
képet kap a kora újkor magyar-angol 
kapcsolatairól és arról a szívós könyv
tári, levéltári búvárkodásról, amely 
Gömöri Györgyöt nem egy, eddig nem 
ismert forrás feltárásához segítette. 

Noha eddig is kapcsolattörténetről 
volt szó, az említett tanulmányokban, 
szövegkiadásokban elsősorban magyar 
szerzők, diákok, utazók külföldi, ese
tünkben angliai látogatásáról, kapcso
lódásáról jelentek meg adatok. Gömöri 
György most a másik irányból indult 
el, és ahhoz gyűjtött dokumentációt, 
milyennek láttak bennünket az itt tar
tózkodó angol vagy skót utazók. En
nek a megközelítési módnak már sok
kal szórványosabbak az előzményei, 
mint a magyar utazók külföldi beszá
molóinak. Közismert és máig alapmű
ként idézett antológia Szamota István 
Régi utazások Magyarországon és a Bal
kán-félszigeten 1054-1717 című több, 
mint százéves kötete, jóllehet fordításai 
gyakran nem az eredeti kiadásból ké
szültek és nemritkán pontatlanok is. 
A közelmúltban értékes, sok idézettel 
dolgozó művészettörténeti, de mentali
tástörténetnek is nevezhető feldolgo
zás jelent meg G. Győrffy Katalin tollá
ból (Kultúra és életforma a XVIII. századi 
Magyarországon. Idegen utazók megfigye
lései 1991.). 

Az Angol és skót utazók a régi Magyar
országon című kötetet szerkesztője „át
fogó igényű, s műfajilag nyitott utazási 
antológiádnak nevezi, s joggal, hiszen 
a klasszikus útleírásnak a közölt szöve
gek többsége nem felel meg. Az „uta
zók" között is kevés olyan akad, aki 
„az ismeretszerzés, az új országokkal 
való megismerkedés kedvéért utaz
gat". Az utazásnak gyakran politikai, 
katonai célja van, a közreadott szöve
gek között olvashatunk várostromról 
szóló jelentést, politikai helyzetértéke
lést, török hadifogságról írt visszaem
lékezést, de levél formájában készült 
útibeszámolót is; éppen ezért a kötetre 
az útleírás helyett inkább a híradás 
Magyarországról definíciót alkalmaz
nánk. A definiálásnál azonban sokkal 
fontosabb, hogy Gömöri György jóvol
tából olyan szövegeket olvashatunk, 
amelyek a XVI-XVIII. századi Magyar
ország eddig nem ismert külföldi 
visszhangját dokumentálják. Jóllehet, a 
közreadott szerzők valamennyien 
megfordultak Magyarországon, az ál
taluk leírt megállapítások sokszor nem 
személyes tapasztalás eredményei. 
A régiség útleírásainál lépten-nyomon 
beleütközünk a problémába: valóban 
önálló megfigyelésről van-e szó, vagy 
a szerző korábbi útirajzok, bédekkerek, 
országismereti művek megállapításait 
veszi át és teszi közzé saját szövege
ként. A német leírások behatóbb is
merete alapján merjük megkockáztatni 
a kijelentést, az országismereti meg
állapításokban még a valós, esetleg 
naplószerű útibeszámolóknál is gyako
ri, hogy az utazó olvasmányélményeit 
iktatja be a szubjektívnek szánt szöveg
be. Az angol és skót utazók leírásainál 
is érdemes lenne megvizsgálni a má
sodlagos források kérdését. A most 
közreadott szövegekben is találhatók 
olyan megállapítások, amelyek évtize
deken, esetleg évszázadokon át örök
lődnek. Gömöri György fel is hívja a 
figyelmet John Burbery 1665-ös úti-
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beszámolója közlésekor, hogy a szerző 
főleg régebbi világföldrajzokra, pl. Or-
telius és Péter Heylyn munkájára tá
maszkodik. A termékeny földről, a 
„két részben víz, a harmadik része hal" 
jelzőjű Körösről, az olasz borhoz ha
sonlítható magyar italról, az Arábia és 
Peru aranyával vetélkedő természeti 
kincsekről szóló megállapítások épp
úgy toposzként öröklődnek, mint Ed
ward Browne jellemzése a pöstyéni 
fürdőkről. 

A sokféle útibeszámoló közül, jólle
het a várostromokról szólók tárgy
szerűbbek, adatgazdagabbak, az ér
deklődő olvasó számára mégis azok az 
igazán élvezetesek, amelyek magáról 
az utazásról, a napi események felje-
gyeznivalóiról tudósítanak. Különösen 
fontos művelődéstörténeti információ
kat tartalmaz Edmund Chishull úti
naplója, aki Lord Paget angol diploma
ta társaságában tett utazást Erdélyben. 
Az útinaplóból nemcsak a meglátoga
tott városokat ismerjük meg, hanem a 
vendéglátók, az erdélyi főnemesség és 
a tudománytörténetből publikációik, 
nyugat-európai tanulmányútjaik révén 
ismert értelmiség életébe is bepillantást 
nyerhetünk. A kötetben szereplő 
egyetlen hölgy, Lady Wortley Monta-
gue 1717. évi útilevele nemcsak a női 
látásmóddal ellentétezi a tudós vagy 
katona utazók beszámolóit, hanem ér
dekes szemléletbeli összehasonlítással 
is szolgál. Közvetlenül előtte olvasható 
ugyanis a két évvel korábban Magyar
országon járt Simon Clement diploma
ta kéziratban maradt naplójának egy 
részlete, amelyben alig olvashatunk 
mást, mint negatív megállapításokat. 
Az utazás körülményeivel, az elhelye
zéssel, az általános fejlettségi szinttel 
rendkívül elégedetlen Clement mintha 
egy másik Magyarországon járna, nem 
ott, ahol Lady Wortley Montague azt 
írja húgának: „alig tudom visszatartani 
nevetésemet, ha mindazokra a félelme
tes képzetekre gondolok, amelyekkel 

ezzel az utazással kapcsolatban traktál
tak". 

Az idézett két útleírás már kiválóan 
illusztrálja, hogy Gömöri György rend
kívüli gondossággal válogatta össze a 
közölt szövegeket, nagy gondot fordít
va a kötet tartalmának változatosságá
ra. Az egyes híradások úgy kapcsolód
nak egymáshoz, hogy sikerült elkerül
ni az ismétléseket, közel kétszáz év 
útleírásaiból szinte összefüggő beszá
molót nyerhetünk Magyarország és Er
dély nagy részéről. Az antológia szer
kesztője tudatosan szem előtt tartotta, 
hogy az olvasmányos szövegek közön
ségét csupán rövid életrajzi eligazító-
szavakkal és a megértéshez okvetlenül 
szükséges jegyzetekkel segíti az olva
sásban. A jegyzeteket illetően talán túl
ságosan takarékos is, hiszen nem min
denkitől várható el, hogy ismerje a dra-
gomán, porfirballusztrád, kortina, ko-
adjutor jelentését. Azt is jó lenne tudni, 
mit jelent Burbery útibeszámolójában a 
portugálforma arcjáték (with a Portu
gal liké Mimikry)? Gyakorlatias és jó 
megoldásnak találjuk, hogy a személy
es helyneveknek az eredeti szövegben 
olvasható írásmódja a ma használatos 
névalak mellett zárójelben szerepel, 
egyben mutatja azt is, mennyi nehéz
séggel kellett a fordítónak megküzde
nie, amíg az eltorzult névalakok nagy
részét azonosítani tudta. A számtalan 
név között kisebb elírások természete
sen előfordulhatnak. Richard Pockoké 
XVIII. századi beszámolójában a fordí
tó szerint a Balatonhoz közeli gyógy
forrást a piemonti vízhez hasonlítja. Az 
eredeti szövegben azonban „it tastes 
much liké that of Piermont" olvasható 
és feltehetően nem az olaszországi Pie-
montról, hanem az Alsó-Szászország
ban található Bad Pyrmontnak már a 
XVII. században is Európa-szerte is
mert gyógyforrásáról van szó. Felte
hetően évszámhiba történt Sir Andrew 
Melwill életrajzának ismertetésekor. 
Az 1624-ben született szerző a beve-
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zető szerint „már tizennyolc éves fejjel 
felcsapott katonának..." Később vi
szont azt olvashatjuk, hogy „1639-ben 
bátyjával együtt Skóciában Lord Grey 
ezredében szolgált", ekkor viszont még 
csak tizenöt éves lehetett. Apró techni
kai hiba, hogy Sir Thomas Seymour 
szövegében 9 jegyzetszámot a hozzá 
kapcsolódó magyarázatok között vi
szont tíz jegyzetet találunk, a nyomda 
kaján ördöge pedig a 64. lapon „komp-
likáció"-t csempészett a szövegbe 
„kompiláció" helyett. 

Az antológia értéke azonban nem az 
apró leírásokon, hanem tartalmi újdon
ságán, információgazdagságán mér
hető. Gömöri György nemcsak kiválo
gatta, jegyzetelte a szövegeket, hanem 
rendkívül érzékletes fordításával min-

Csáky Istvánt (1635-1699) mint or
szágbírót eddig is számon tartotta a 
történettudomány, irodalmi tevékeny
sége azonban csak a legutóbbi időben 
kezd beépülni a szakmai köztudatba -
jórészt Hargittay Emil érdeklődésé
nek és ügyszeretetének köszönhetően. 
Pedig a kortársak igen magasra érté
kelték irodalmi munkásságát. Szenti-
ványi Márton „Poeta"-ként vette fel 
1700-as író katalógusába, az Erdődy Ju
lianna - Csáky unokája - felett mon
dott halotti beszéd ismeretlen jezsuita 
szerzője szerint pedig „hajnali Csillag 
módgyára tündöklik [...] Országunk
nak Bölcs Magyar Cicerója, Gróff 
Csáky István". Valószínűleg nem csu
pán beszédeinek retorikai építményére 
és stílusára utalt ezzel a beavatott 
szerző - a „bíboros Ciceró" pázmányi 
magasába emelvén Csákyt -, hanem az 
olyan típusú, irodalmi jellegű és értékű 
értekező prózájára is, mint az 1674-ben 

denki által hozzáférhetővé is tette őket. 
Mindezt azért kell hangsúlyozni, mert 
a szövegek egy része eddig egyáltalán 
nem volt ismert (pl. Chishull írása, 
Simon Clement kézirata), más részüket 
azért kellett újrafordítani, mert az ed
dig ismert magyar változat közvetítő
nyelv segítségével készült és sok pon
tatlanságot tartalmazott (pl. Browne 
különben gyakran idézett könyve). Az 
Angol és skót utazók a régi Magyarorzsá-
gon című antológia egyben arra is buz
dít, hogy érdemes lenne a kötet folyta
tását, a XVIII-XIX. század útibeszámo
lóit is közreadni és remélhetőleg ké
szülnek hasonló antológiák más nyel
vű útleírások fordításaiból is. 

Németh S. Katalin 

latinul a kassai, magyarul a lőcsei 
nyomdát elhagyó „Politica philosop-
hiai okoskodás"... E munkát, melynek 
1664-1674 között Prágában is napvilá
got látott egy - jelenleg ismeretlen -
latin változata, nemigen jegyezte az 
irodalomtörténet-írás. így érthető Har
gittay „író-avató" gesztusa, azonban 
tegyük rögtön hozzá, hogy ezen „író-
ság"-fogalom nem a szó mai, hanem 
régi magyar irodalmi értelmében hasz
nálatos és használandó. 

Nem szépirodalmi műről van szó 
tehát, hanem valójában a politikus -
Csákynál ez az udvari ember szinoni
mája - pályára készülők számára ösz-
szeállított udvari etikai traktusról. 
A mű, Hargittay megállapítása szerint, 
olyan kompozíció, amely a fejedelmi és 
erkölcsi tükör, valamint az emblémás
könyv ötvözete: oktatási segédkönyv, 
mely a jezsuita főiskolák filozófiai fa
kultásán elsajátítható, „általános tétele-

CSÁKY ISTVÁN: POLITICA PHILOSOPHIAI OKOSKODÁS-SZERINT 
VALÓ RENDES ÉLETNEK PÉLDÁJA (1664-1674) 
A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Hargittay Emil. 
Argumentum Kiadó, Budapest, 1992. 175 1. 
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