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FR AK N Ó I VILMOS
(1843 FEBRUÁR 27 — 1924 NOVEMBER 20)

ARMADÉVES hittanhallgató volt a budapesti 
egyetemen 1860-ban, midőn elnyerte a M. T. 
Akadémia pályadíját, mely erre a tételre volt 
kitűzve: „Adassék elő a magyar nemzet művelt
ségének állása az első fejedelmek korában és 
a kereszténység behozatalának a története." 
Nyolcvankettedik évében, halála előtt három 
héttel adta át e folyóiratnak: A Bibliotheca Cor- 
viniana és a neoplatonismus divata című cikkét. 
És talán nem is ez volt utolsó munkája. A tu
dományos érdeklődésnek és a munkának az a 

lángoló szeretete, mely a tizenhét éves ifjúra vonta a legelső tudós testü
let figyelmét, a megtört aggastyánban még mindig lobogott és szinte kiolt- 
hatatlannak látszott.

Szenvedélyes kutató volt. Hajnóczyról mondja, hogy jellemzi „a kutatás 
vágya, mely izgalmával és meglepetéseivel varázshatalmat gyakorol a hí
vatott szellemekre". Érezte ő is ezt a varázshatalmat és átengedte magát 
neki lelkének örökké ifjú, csüggedést nem ismerő lelkesedésével. Kereste a 
meglepetéseket a nagy levéltárakban, a könyvtárakban itthon és külföldön, 
és nyugtalan kíváncsisággal, de oly tapintattal, hogy felfedező szerencséje 
szinte általánosan ismertté lett.

Érdekelte az egyház, a tudomány, a művészet s a külpolitika története a 
legkülönbözőbb korszakokban. De leginkább mégis a humanizmus kora von
zotta. Az ő jól elrendezett, szinte szónokiasan kikerekített, ünnepies stílusa 
és gyakori, bő idézetei emlékeztetnek a humanistáknak és követőiknek írói 
szokásaira. Gróf Teleki József óta senki sem kutatta át oly alaposan a Hu
nyadiak korának diplomáciai és katonai történetét, mint Fraknói. A Jagellók 
korának ismeretében pedig senki sem vetekedett vele.

A szenvedélyes kutatókban az emberismeret ritkán szokott kifejlődni. 
A világtólvaló elvonatkozás, a levéltári meglepetések keresése gyöngíteni 
szoktáka lélektani érzéket, sőt igen alkalmasak arra, hogy a cselekvő emberek 
motívumainak felfogásában bizonyos naívságotfejlesszenek ki még oly elmé- 
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ben is, mely századok életét átfogja értelme erejével. Ez tulajdonkép sze
rencsés tünet, mert a lélek örök ifjúságát mutatja. Fraknói sem kerülte ki 
ezt a szerencsés hibát teljesen, de benne erős volt a lélektani érzék, idézetei 
és általánosságai mögött, ha jól figyelünk, észrevesszük a találó jellemrajz 
körvonalait. Emlékezzünk csak arra, minő éles világításban tünteti föl Róbert 
Károly és Nagy Lajos jellemét a Magyarország egyházi és politikai össze
köttetései a római Szentszékkel című nagy munkájának első kötetében. 
Természetes, hogy szerencsésebb az egyszerűbb középkori motívumok föl
tüntetésében, mint a bonyolódottabb újkori árnyalatok rajzaiban.

Szerette az életrajz formáját. Több életrajzot írt rendkívüli könnyedséggel. 
A leghatalmasabb életrajzi monográfiájában Pázmány Péternek állított 
emléket. Pázmánynak nagy politikai és egyházi jelentőségét azáltal emeli 
ki, hogy korának történetét gazdag s többnyire új anyag alapján állítja elénk. 
Ebből a korrajzból kell merítenie mindenkinek, aki Pázmánnyal foglalkozik. 
Csakhogy a nagyobb, az első Pázmány-monografiát kell forgatnunk, mert 
a kisebb, amely a Történeti Életrajzokban jelent meg, csak kivonata az el
sőnek. Legszélesebb kompozíciója Fraknóinak az a már említett munkája, 
mely Magyarország és a római Szentszék egyházi és politikai összekötte
tését tárgyalja Szent István korától 1689-ig. E munkában felvonulnak előt
tünk a pápák II. Szilvesztertől XI. Incéig, védő karjaikat kiterjesztve a ma
gyar királyság felett. Egy élet munkájának javarésze van beléfoglalva e 
könyvbe, mely a vallásos és hazafias szellemet nem szónoklattal, hanem 
igen változatos és bő ismeretek által terjeszti.

A művészi arányosság tekintetében kiváló Fraknóinak kötete a Millenni
umi Történetben, mely a Hunyadiak korát adja elő kezdettől Mátyás halá
láig s onnan a Jagelló kornak a történetét a mohácsi vészig. Ezt az elbeszé
lést nem méltatták eléggé. Fraknói az események nagy tömegéből kiválasztja 
a valóban lényegeseket. A középkori Magyarország fényének és gyászos 
bukásának története van e kötetben elbeszélve oly módon, hogy megértjük, 
minő belső kapcsolatban vannak a vezető osztályok lelki sajátságai az em
lékezetes katasztrófával. Igen gazdag kultúrtörténeti rajz foglalja el a kötet 
jelentékeny részét, mintegy hirdetve azt, hogy a renaissance-kori kultúrában 
kell keresnünk Mátyás korának igazi dicsőségét s hogy Magyarországon 
a politikai élet vészes fergetegei sem bírták eltemetni a fogékonyságot a 
kultúra iránt. Fraknói könyvei közül egy sem keltett oly zajos feltűnést, mint 
a Martinovics-féle összeesküvésről szóló. Ez összeesküvés története ho
mályba volt burkolva 1880-ig, amidőn Fraknói könyvének megjelenése szét
oszlatta a homályt.

A magyar közvélemény azt hitte, hogy Martinovics ideális szabadsághős 
volt, akit a sötétlelkű zsarnokok vértanúvá avattak. Rosszul esett a közvé
leménynek az a leleplezés, hogy Martinovics, az istentagadó pap, lelkiisme
retlen, mindenre kész nagyravágyó volt, akit belső meggyőződés a francia 
forradalom irányelveihez vonzott, de aki bármikor hajlandó volt feláldozni 
elveit s barátait, ha nagyravágyó tervei kívánták. Azonban noha igen te
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hetséges tudós volt, szenvedélyes előretörekvésében annyi tapintatlanság 
és oly kevés emberismeret vezette, hogy el kellett buknia. Kossuth Lajos 
és Pulszky Ferenc megbírálták Fraknói felfogását s különösen Pulszky Fe
renc egy igen szép essayben igyekezett megmenteni a Martinovics-össze- 
esküvés becsületét. Pedig Fraknói nem volt elfogultan igazságtalan Marti
novics és társai ellen. Felfogását Martinovicsról a nagy összeomlás után, 
mikor a legtitkosabb akták is napfényre kerültek, maga igazította helyre, 
megállapítván azt, hogy Martinovics jelleme még sötétebb, mint aminőnek 
1880-ban hitte. Az új anyag Martinovics tekintetében az ő felfogását iga
zolta. Laczkovicsot, a duhaj és szeleburdi tisztet is érdeme szerint méltatta 
Fraknói. Hajnóczy nemes egyénisége előtt tisztelettel hajlott meg. Pulszky- 
nak csak abban volt igaza, hogy Fraknói nem bélyegezte meg eléggé a bí
róság eljárását. Ezek a szolgalelkü bírák nem voltak jobbak Martinovicsnál. 
Mind a két pártra tekintett Hajnóczy, midőn halála előtt azt mondta: „nem 
méltó élni az emberek ily mély romlottságában." Azonban Fraknói könyvé
ről Pulszky is elismeri, hogy „a legkitűnőbb magyar munka újabb időben."

Sok könyvet, cikket, tanulmányt írt s maradt még ideje a tudományos 
munka szervezésére is. 1875-ben lett a Széchenyi könyvtár őre, a könyvtár 
történetében ez a dátum nevezetes azért is, hogy megalapította 1876-ban 
a Magyar Könyvszemlét. Nagylelkű adományai és alapítványai sorából 
legyen itt elég azt megemlítenünk, hogy megalapította a Római Magyar 
Történeti Intézetet. A Monumenta Vaticana megindítása jórészt neki köszön
hető és e nagy történeti világosságot árasztó sorozat értékét az ő általa ki
adott kötetek jelentékenyen emelik. Nyolc kötet magyar országgyűlési Em
léket adott ki. E rövid emlékezésben meg sem próbálhatjuk érdemei gaz
dagságának méltatását.

Még csak egyetlen érdemét akarjuk felemlíteni. Utolsó éveiben kutatásai
val hozzájárult annak az igazságnak bizonyításához és terjesztéséhez, hogy 
a magyar kormányt nem terheli felelősség a világháború felidézéséért.

Szívesen elismerte másoknak legcsekélyebb tudományos eredményét, 
csak a maga munkáját nem tartotta soha elegendő jogcímnek a pihenésre. 
Még halálos betegségében is munkára ösztönözte a kölelességérzet mind
addig, amíg eszmélete el nem hagyta.

Angyal Dávid.

--K. X
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