
A SZÁZESZTENDŐS FRAKNÓI VILMOS

Száz esztendővel ezelőtt, 1843 február 27-én olyan pálya indult meg 
Nyitra megye egy kis falujában, melyről a pálya végeztével, egy nyolcvan
esztendős öreg, évek óta súlyosan beteg ember halálával sokan azt hitték, 
hogy nem volt fontos és az új világot nem érdekelheti többé. Fraknói 
Vilmos püspökről, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkáráról ugyan
ezen Akadémiában senki sem tartott emlékbeszédet, aminőt kisebb 
jelentőségű tagokról is tartani régi szokás, —  ugyanúgy hiányzik mai 
napig a megemlékezés róla a katolikus Szent István Akadémiában, 
mely pedig évente róla elnevezett díjat oszt ki tudósai között.1 Nagyon  
sokáig élt, s mikor 1924-ben eltávozott közülünk, új világ vajúdott itt, 
mely első pillanatban nem tudta megtalálni hozzá a kapcsolatot. Azt 
már tudjuk, hogy a magyar tudományosságnak termékeny korszakát 
képviselte, melyből a mai törekvéseknek is néhánya, mégpedig neme- 
sebbike nőtt ki, közöttük az olasz és magyar humanizmus kapcsolatainak 
kutatása.

A  nyitramegyei orvos családjából származó Fraknói Vilmos papi 
pályára lépett, egyházi tanulmányai mellett ma már alig elképzel
hető fiatalos hévvel és sikerrel vetette magát a történettudomány mű
velésére. Tizennyolc éves korában akadémiai pályadíjat nyert, harminc
két évvel a Nemzeti Múzeum könyvtárának, gróf Széchenyi Ferenc nagy

1) Egyetlen értekező tanulmány róla tudtommal Tóth Lászlóé, Magyar Könyvszemle 
1924.—  Csánki Dezső akadémiai beszédéről Akad. Értesítő 1924, 218 1.



nemzeti alapítványának igazgatója lett, harminchat éves korában pedig, 
a nemzet legnagyobb költője, Arany János lemondásával megüresedő 
főtitkári székébe ültette a Magyar Akadémia. Akkoriban is páratlanul 
gyors pálya volt ez, amikor a hatvanhetes kiegyezés nyomában, a Bach- 
korszak magyarellenes iskolai oktatása következtében nem állott elég, 
tudományosan képzett ember az ország rendelkezésére.

De Fraknói nem érdemetlenül indult ily szédületes gyorsasággal. 
Még könyvtárigazgatósága előtt, az esztergomi érseki papnövelde tanári 
székében megírta három vaskos kötetben a legnagyobb érsek, Pázmány 
Péter életrajzát, igen kiterjedt levéltári kutatások alapján, a kom
pozíció iránti nagy érzékkel, emelkedett stílusban. Az Ausztriával kötött 
kiegyezés nem sokkal előbb tette lehetővé, az osztrák elnyomatásnak 
majdnem két évtizede után, a magyar történetnek nemzeti szellemű 
művelését, s ehhez a munkához az akkori nemzedék nagyobb lelkesedés
sel fogott hozzá, mint tudományos felkészültséggel. A  század legnagyobb 
történetírója, aki az abszolutizmus alatt részben mint emigráns írta meg 
monumentális kötetekben a magyar történetet, Szalay László ekkor már 
neméit, saz új emberek megalapítva a Magyar Történelmi Társulatot, első 
sorban a levéltárakat és könyvtárakat bújták és minél több adat fel
fedezésével akarták a nemzeti múltat illusztrálni, minél szebb és telje
sebb fénybe állítani. Módszer és feldolgozás mellékes dolgok voltak 
szemükben, szövegeket, okleveleket reprodukáló hosszú értekezéseik 
sorából a fiatal esztergomi papnak Pázmány-életrajza mint igazi történeti 
mű emelkedett ki.

Szerzője azonban éppenséggel nem mellőzte el a levél- és könyvtári 
kutatást, mely akkor még a legkezdetén volt és hallatlan felfedezésekre 
nyújtott alkalmat. A  budapesti Országos Levéltárat ekkor alapították 
olyképpen, hogy a 48 előtti, rendi korszak főkormányszékeinek irattárait 
benne egyesítették és megnyitották a kutatás számára. A  Történelmi 
Társulat évenkint más országtájra vitte ki tagjait, akik akkor sietve 
átnézték az illető vidék megyei, egyházi s magánlevéltárait, melyeket 
tudományos szempontból még senki sem nézett, s amelyeket vezetőik és 
tulajdonosaik, a vidéki nemesség és főurak, hazafias lelkesedéssel bocsá
tottak a budapesti tudósok rendelkezésére. Fraknói ott dolgozott első 
soraikban, de első volt azon magyarok közt is, akik felhasználva a bécsi 
udvari és állami levéltárnak I. Ferenc József rendeletére történt 
megnyitását, az ottani gazdag magyar anyagba temetkezett be. Ebből 
a bécsi anyagból írta meg a francia forradalmi eszméket propagáló, s 
ezért kivégzett Martinovics apát éltrajzát, —  s élete végén megvolt az 
a ritka elégtétele, hogy mikor újonnan előkerült levéltári anyaggal újból
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feldolgozta a témát, korábbi felfogásán nem kellett változtatnia. Csak
ugyan kitűnő érzéke volt a történeti élet reális lehetőségei iránt, jellem
zéseiben és politikai vonalak megrajzolásában előfordulhattak hiányok 
(mint az anyag végessége folytán minden történésznél), de nem hibák, 
nem irreális koncepciók.

A  levéltári kutatásnak és feldolgozásnak már nagy gyakorlatával 
rendelkezett, amikor X III. Leó pápa 1882-ben a vatikáni levéltárt a 
tudományos kutatás számára megnyitva, nemcsak az európai történet- 
írás történetében nyitott új korszakot, hanem Fraknói Vilmos életében is. 
A vatikáni levéltári, s általában az olaszországi könyvtári anyag le
győzhetetlen vonzóerőt gyakorolt rá, Róma valósággal bűvkörébe vonta, 
talán inkább, mint bármely más magyart, s ki sem bocsátotta többé. 
1884-ben már bizottságot alakított a vatikáni levéltár magyar anyagá
nak felkutatására és kiadására, s már ez évben megkezdte a Monumenta 
Vaticana nagy kvárt köteteinek kiadását, öm aga a Mohács előtt Magyar- 
országon járt pápai követek jelentéseit dolgozta fel, sokban megelőzve, 
de semmiben el nem maradva a németek nagy «Nuntiaturberichte» edíciójá- 
tól ; a Jagellók-korabeli magyaroknak csakugyan a pápaságtól volt egyedül 
remélnivalójuk, s Fraknói e követek jelentéseit kiadva és azok alapján 
Magyarország Mohács előtti viszonyairól külön könyvet is írva, szándéka 
szerint nemcsak hazájának szolgált, hanem a pápaság érdemeit is méltóan 
megörökítette. A  történeti életben és a kútfőkben való csodálatosan 
gyors tájékozódására jellemző, hogy már két esztendő múlva egész más 
korból, egészen új anyaggal bizonyítja ismét a pápaságnak Magyarország 
megsegítésére való törekvéseit : a vatikáni iratok alapján megírja
XI. Ince pápa működését Magyarországnak a török alóli felszabadítására.

Könyvtárigazgatósága megszerettette vele a kéziratok és ősnyomtat
ványok, szövegek, betűk, miniatűrök tanulmányozása által a művelődés- 
történetet, a vatikáni levéltárnak kutató kezétől még nem érintett követ
jelentései és államtitkári utasításai pedig a diplomáciai történet lelkes 
kutatójává tették. E z a két érdeklődési köre egyesült nemsokára, ami
kor a Hunyadiak kora vizsgálatához fogott. Hunyadi János és Mátyás 
korával foglalkozó művei életének legérettebb teljesítményei, egész har
monikus, belső töprengésektől és külső akadályoktól alig zavart életének 
legszerencsésebb termékei, melyekhez már minden világi hivataltól vissza
vonulva Rómában készült, ahol a Viale del Policlinicón villát épített 
magának, s azt később magyar tudományos intézet céljaira a Magyar 
Akadémiának ajándékozta. Férfikorának alig derekán mondott le fényes 
hivatali állásairól, hogy ettől kezdve mint egyszerű «abbé», «monsignore» 
életét az olasz levéltárak magyar anyaga feldolgozásának szentelje.
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Szikrája sem volt benne a világi hiúságnak, az egyházi életben is meg
elégedett a nagyváradi kanonoksággal, —  utóbb címzetes püspök lett.

Mindegyik témájához nagyszámú részlettanulmány, s alapvető for
ráspublikációk útján készült; a Hunyadiak korát Mátyás király és a 
pápák levelezéseinek, majd a Mátyás udvarában volt olasz követek 
jelentéseinek kiadásával alapozta meg; külön megírta Mátyás életét, s 
mindezen tanulmányait magas történeti stílusra törekedve foglalta össze 
a Hunyadiak és Jagellók korárál írt nagy kötetében. De ez a korszak 
mozgalmasságával, hatalmas embereivel, s nem utolsó sorban gazdag 
művelődési anyagával tovább is foglalkoztatta, legerősebben az olasz és 
magyar humanizmus kölcsönhatásaiban, ö  volt az, aki a magyar huma
nizmus és renaissance olasz eredeteit először megvizsgálta, s ezzel 
alapját vetette a ma annyira virágzó olasz-magyar renaissancekutatás 
tudományának. Különösen szeretettel foglalkozott Mátyás király budai 
könyvtárával, melynek egész szelleme és kéziratos anyaga egyaránt olasz 
hatást mutat ; a Bibliotheca Corvina történetét saját művének és 
munkatársainak tőle inspirált tanulmányaival végkép tisztázta.

Csodálatos érdeklődését azonban még legkedvesebb témakörei sem 
tudták kizárólag lefoglalni, s mivel munkabírása hasonlóképpen csodá
latosan nagy volt, mellékes érdeklődéséből is nem egyszer származott 
jelentős kiadvány. íg y  indította meg a Magyar Országgyűlési Emlékek 
sorozatát a mohácsi vésztől kezdve, melyet utóbb Károlyi Árpád vett át 
tőle, s így írta meg három kötetben —  egy kötet okmánytárral — a 
magyar királyi kegyúri jog történetét, a kérdésnek ma is egyetlen alap
vető rendszerezését. Mint egyházi ember és mint katolikus orgánumok 
vezetője, munkatársa és támogatója a századvég nagy egyházpolitikai 
küzdelmeiben többször magára vonta az egyházi felfogás ellen harcolók 
megrovását, a tudományos életben szereplő liberális-protestánsok is 
gyakran támadták, bár ő nem szeretett polémiába bocsátkozni — 
nemcsak hiúság, de harag és gyűlölség sem talált helyet szívében, mely 
legszívesebben kikerülte az embereket, és könyveket és kéziratokat foga
dott magába. Szigorú egyházi felfogása mellett annál feltűnőbb, hogy a 
királyi kegyúri jog történetét kutatva gyakorta nagyobb súlyt helyezett 
a királyi nyilatkozatokra, semmint az azokkal szembeszálló pápaiakra. 
Azaz katolikus hite keretein belül hazafias, nemzeti érzéssel támogatta 
munkásságával a magyar királyok apostoli jogigényeit.

Senkinek sem vétő, ártatlan, de annál hasznosabb örök munka köz
ben érte a világháború, s az összeomlás, ö , aki csak egész távolból, 
külsőleges kapcsolatok útján volt hajlandó a modern életet műhelyébe 
beengedni, a monarchia összeomlásakor, de még azelőtt az ő szeretett
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Itáliájának hadbalépése óta a magyar sorson kezdett gondolkozni, s tör
téneti kutatásaival is a ma és holnap magyar útját akarta egyengetni. 
Megvizsgálta a világháború kitörésének okait ; a Habsburg-dinasztia el
távozása után megírta, aktuális szándékkal, a magyar királyválasztások  
történetét, s akkor is Olaszországra gondolt, amikor a megüresedett trón 
betöltésére pozitív megoldási lehetőségeket keresett. Alaptermészete, 
mely a politikamentes tudományos kutatáshoz vonzotta, ekkor sem 
tagadta meg magát : diplomáciai-politikai tervezgetései között hozta 
össze munkatársaival együtt a Corvin-könyvtárról monumentális mun
káját, melyet halála után adott k i a Szent István Akadémia 1927-ben, 
kegyeletes kézzel összefogva Fraknói Vilmos életének «nemes mániáját», 
a Corvin-kutatást, melyet 1868-ban Rómában egy Corvin-kódex fel
fedezésével kezdett meg, s folytatott egész haláláig, 1924-ig.

Élete nagy magyar tudósé, az Örök Róma egy zarándokáé, az olasz 
kultúra nagy tanítványáé és egy tiszta, jó emberé volt. Minél keveseb
ben maradunk, akik közelről ismertük őt, annál inkább kell tanúságot 
tennünk mindezekről.

A  magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában 

és a kereszténység behozatalának története (Le condizioni culturali della nazione 
ungherese all'età dei principi, e l ’avvento del cristianesimo). Pest, 1861. (Premiato 
dall’Accademia delle Scienze.)

A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlő

dése (Le origini e lo svolgimento delle funzioni attribuite al «palatino»). 
Pest, 1863.

Magyarország története. Kath. gymnasiumok középosztályai számára (Storia 

deH’Ungheria, per le scuole secondarie cattoliche). Pest, 1863. 3 ediz.
Szózat hazánk katholikusaihoz, különösen katholikus klérusához (Appello ai 

cattolici della patria, singolarmente al clero). Pest, 1863.
Magyar főpapok a trienti zsinaton (Dignitari ecclesiastici ungheresi al concilio 

di Trento). Esztergom, 1863.
A  bécsi békekötés 1606-ban (La pace di Vienna del 1606), Győr, 1865.
Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diplomáciai iratai 1618— 26 (Gli 

scritti di politica e diplomazia di Miklós Dallos, vescovo di Győr 1618— 26). Győr, 
1867.

Pázmány Péter és kora (Péter Pázmány e i suoi tempi). Pest, 1868— 69, 72. 
3 voli. —  II primo riassunto complessivo del tempo, quanto alla storia civile e lette
raria, inquadrato nella prima monografia, vasta e non ancora superata, sulla figura 

del cardinale Pázmány, arcivescovo, politico e letterato fra i più insigni dell'età 
della contriforma.

A magyar nemzet története (Storia della nazione ungherese). Pest, 1872— 74. 

3 voli.
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Az egyházi javak saecularisatiója Francia-, Spanyol- és Olaszországban (Seco
larizzazione dei beni ecclesiastici nella Francia, nella Spagna e nell’Italia). Pest, 

1872.
Henckel János, Mária királyné udvari papja (János Henckel, confessore e 

cortigiano della regina Maria). Pest, 1872.
A  hazai és külföldi iskolázás a X V I. században (Il movimento degli studenti 

ungheresi alle scuole nostrane e a quelle estere nel 500). Pest, 1873. (Premiato 
dall 'Accademia. )

Pázmány Péter levelezése (Il carteggio di Péter Pázmány). I. köt. (1° voi.) 
1605— 25. Budapest, 1873. (Monum. Hung. Histor. Diplomataria X IX .)

Magyar Országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. I— X . köt. 1526—  
1604. (Documenti delle Diete Ungheresi, con introduzioni storiche, 10 voli). Buda
pest, 1874— 1890.

Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a X V . és X V I. század
ban (Professori e studenti ungheresi all’Università di Vienna nei secoli X V  e XVI). 
Budapest, 1874.

Bakócz Tamás mint konstantinápolyi patriarka (Tamás Bakócz, patriarca di 
Costantinopoli). Esztergom, 1877.

Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és Aeneas Sylvius Picco- 
lomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei, 1453— 1457. (Discorsi politici di Giovanni 
Vitéz, vescovo di Nagyvárad e le lettere di Enea Silvio Piccolomini al Vitéz, 1453—  
1457.) Esztergom, 1878.

Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban (Due settimane di studio nelle 
biblioteche e negli archivi italiani). Esztergom, 1878.

Könyvtáblákban fölfedezett magyar ősnyomtatvány-unicumok (Incunaboli 

ungheresi ritrovati nelle coperte di libri). Esztergom, 1878.
Mária magyar királyné állása a reformatio irányában (La posizione di Maria, 

regina d ’Ungheria, riguardo alla Riforma). Esztergom, 1879.
Vitéz János esztergomi érsek élete (Vita di Giovanni Vitéz, arcivescovo di 

Esztergom). Budapest, 1879.
A  szekszárdi apátság története (Storia della abbazia di Szekszárd). Budapest, 

1879.
Martinovics és társainak összeesküvése (La congiura del Martinovics e dei suoi 

compagni). Budapest, 1880.
Tömöri Pál élete és levelei (Vita e le lettere di Paolo Tömöri). Budapest, 1881.
Magyarország és a cambrayi liga (L’Ungheria e la lega di Cambray. 1509— ix). 

Budapest, 1882.
A  vatikáni magyarországi okirattár (L’archivio ungherese nel Vaticano), 

Esztergom, 1882.
Váradi Péter kalocsai érsek élete (Vita di Péter Váradi, arcivescovo di Kalocsa). 

Esztergom, 1883.
Monumenta Vaticana históriám Hungáriáé illustrantia (Documenti relativi 

alla storia dell’ Ungheria nell’archivio del Vaticano). Edizione di fonti, tuttora 
fondamentale. Con introduzioni storiche. Comprende gli scritti dei legati pontifici
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in Ungheria, quelli del nunzio Buonvisi, stesi nella corte di Vienna, bolle papali ecc. 
In 4 voli. Budapest, 1884— 89.

Magyarország a mohácsi vész előtt (L’Ungheria nel tempo che precede la 
disfatta di Mohács). Budapest, 1884. Lo studio è fatto in base alle relazioni dei 
legati papali. Il pregio del lavoro venne altamente comprovato dalle traduzioni che 
ne furono fatte in francese e in tedesco.

Árpádházi Boldog Margit szentté avatására vonatkozólag (Canonizzazione di 
Beata Margherita). Budapest, 1886.

X I. Ince pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól (II Papa 
Innocenzo X I. e la liberazione deH’Ungheria dai Turchi). Budapest, 1886.

Pázmány Péter 1670— 1637. (Péter Pázmány 1570— 1637.) M. Tört. Életrajzok 
II. 5. Budapest, 1886.

Andrea Pannonius X V . századbeli magyar hittudományi író élete és mnukái 
(Vita e opere di Andrea Pannonio, scrittore di teologia del sec. XV.) Budapest, 1886.

E gy magyar jezsuita a X V . században. Szántó István. (Un gesuita ungherese 
nel secolo X V  : Stefano Szántó.) Budapest, 1887.

Erdődi Bakócz Tamás élete (Vita di Tamás Bakocz de Erdőd). M. Tört. É let

rajziok. Budapest, 1889.
Carvajal János bíbornok magyarországi pápai követségei (Vita del card. Gio

vanni Carvajal legato papale in Ungheria). Budapest, 1889.
Cesar ini Julián bíbornok magyarországi pápai követ élete (Vita del cardinale 

Cesarini, legato papale nell’Ungheria). Budapest, 1890.
Hunyadi Mátyás király élete 1440— 1490 (Vita di Mattia Hunyadi, re d ’Unghe

ria). Budapest, 1890. —  M. Tört. Életrajzok. —  Lavoro di interesse fondamentale 
e di vasta risonanza, anche straniera.

Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrantia. I. 6. Mathiae 
Corvini Hungáriáé regis epistolae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae 
(Il carteggio medito del re Mattia, con le lettere di papi ecc.) ! Di massima importanza 
storica. Budapest, 1891.

Várad felszabadítása 1692-ben és X II. Ince pápa (La liberazione di Várad 
nel 1692 e il papa Innocenzo X II). Róma, 1892.

A  Szt. Istvántól Rómában alapított zarándokház (L’ospizio ungherese di pelle
grini a Roma, fondato da S. Stefano). Budapest, 1893.

Mátyás király levelezése (Il carteggio del re Mattia). I. 1. Budapest, 1893.
A  magyar király kegyúri joga (Il gius patronato del re d ’Ungheria), Budapest, 

1894.

A  Hunyadiak és a Jagellók kora (1440— 1526) (L’epoca degli Hunyadi e Jagel
lóm). A  Magyar Nemzet Történeté-bői, IV. k. szerk. Szilágyi Sándor, 1896. E  la 
prima definitiva elaborazione storica del materiale dell’età, con i metodi storici 
apprestati dalla scienza del secolo X IX . Da il primo saggio sullo svolgimento del 
nostro umanesimo. Si consulta ancor oggi, inquadrata com’è nella Storia dell’Ung- 
gheria «millennaria», la più voluminosa e dettagliata fra le storie d ’Ungheria.

Miklós modrusi püspök élete, munkái és könyvtára (Vita, opere e biblioteca 
di Nicola, Vescovo di Modrussa). Budapest, 1897.
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Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországon 
(Ladislao Karai prevosto di Buda, introduttore della stampa in Ungheria). Buda
pest, 1898.

Hunyadi Mátyás király élete 1440— 1490. (Vita del re Mattia). Budapest, 1899.

Mátyás király magyar diplomatái (I diplomatici ungheresi di re Mattia). 
Budapest, 1899.

Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (Pecchinoli Angelo, legato 
pontificio alla corte di re Mattia). Budapest, 1899.

A  római magyar gyóntatok (I penitenziari ungheresi di Roma). Budapest, 

1901.
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a szentszékkel (Rapporti 

ecclesiastici e politici fra l ’Ungheria e la Santa Sede). Voi. I— III. Budapest, 1901—  
1903. —  L ’unica monografia storica documentata di dette relazioni.

Werbőczi István. (Stefano Werbőczi.) M. Tört. Életrajzok. Budapest, 1901.
Gróf Széchenyi Ferenc (Vita del conte Francesco Széchenyi). M. Tört. Életr. 

Budapest, 1903.
Ifjú Vitéz János Pontificáléja (Il pontificale di Giovanni Vitéz jun.). Roma, 1903.

A  római történeti és művészeti intézetek ügyében (A proposito degli istituti 
storici ed artistici di Roma). Budapest, 1905.

Szent László király levele (Una lettera di S. Ladislao). Budapest, 1908.
Mátyás király dajkájának sírja Rómában (Tomba della balia di re Mattia a 

Roma). Budapest, 1908.
A  római magyar seminarium története. . .  írta Pannoniai Arator István 

(Saggio sulla Storia del seminario ungherese di Roma, scritta da Stefano Arator 
Pannonio). Budapest, 1912.

Wenczel király megválasztása (L’elezione di re Venceslao). Budapest, 1914.
Zrínyi, a költő, tanulóévei (Gli anni di studio del poeta Zrinyi). Budapest, 1917.
Az 1485-i nádori cikkelyek (Gli articoli di palatino del 1485). Bp. 1917.
Küzdelem a nemzeti királyságért 1505-ben (Lotta per il regno nazionale nel 

1505). Budapest, 1918.

A  Corvina könyvtár alapítása (La fondazione della Biblioteca Corviniana). 
Budapest, 1924.

A  Bibliotheca Corviniana és a neoplatonizmus (La Biblioteca Corviniana e il 
neoplatonismo). Budapest, 1924.*)

S Z E K F Ü  GYULA

*) A  bibliográfiát elkészítette Szander József.

1274


