
RECE NZIÓ K  
The Correspondence of Boldizsár Batthyány. The Everyday Life of an Early Modern Alchemist. Ed.: Dóra Bobory. Pécs, Kronosz – Pen Club, 2019. 575 old.  Miért közöl egy alkimista levelezéséről recenziót egy egyháztörténeti folyó-irat? Batthyány Boldizsár (1542–1590) dunántúli főnemes a magyar re-formáció történetének egyik jeles alakja volt, ez világosan kiderül abból a kötetből, amelyet Iványi Béla adatgyűjtése alapján 1990-ben jelentettek meg Szegeden.1 Nemcsak a protestantizmus egyszerű támogatójaként is-merjük azonban, hanem művelt könyvgyűjtőként, s a kor természettudo-mányának nagy rajongójaként, ebbe bizony a botanikán, orvostudományon kívül beletartozott a reneszánsz korban az alkímia is. Szét lehet-e választa-ni a protestánst, a botanikust, az alkímistát, a politikust, a katonát és a férjet, családapát? Ez az a kérdés, amelyre jelen sorok írója csak nemmel tud válaszolni. Bobory Dóra már tíz évvel korábbi angol nyelvű monográfiájában is elsősorban az alkimistára koncentrált. Dicséretes, hogy végül kiadta a for-rásokat is, azokat a leveleket, amelyek orvosi vonatkozásúak, illetve a fé-mekről és az alkímiáról szólnak. A legfontosabb levelezőpartnerek: Elias Corvinus, Nicolaus Pistalotius, Felizian von Herberstein, Kubinyi László, Jean Aubry, Carolus Clusius, Hans Lasanz, Johannes Hemelius. Ez a kötet láthatóan folytatás, együtt olvasandó a korábbi monográfiával. Ugyanakkor már az elején jeleznem kell, hogy zavarba ejtően kétértelmű, kinek szánja Bobory Dóra a művét. A könyvnek nincs lektora, eredeti dokumentumokat közöl latin, német, francia és magyar nyelven, angol nyelvű tartalmi össze-foglalásokkal és jegyzetekkel. A jegyzetek limitáltak, s csak a gyakran emlí-tett személyekről találhatunk benne rövid életrajzokat. Az idegen nyelvű leveleket átírja, viszont – történész és irodalomtörténész logikával is telje-sen értelmetlenül – a két magyar nyelvű episztolát nyelvész mintára szu-per-betűhűen közli. Ez már nem igazán nyelvemlék-korszak, özönével vannak magyar nyelvű szövegek, ezekben nem szokás még az ipszilonra rakott két pontot is reprodukálni. Annál sem inkább, mert a sajtó alá ren-dező a bevezetőben bevallja, hogy ez nem egy kritikai kiadás, nincsenek benne szövegkritikai jegyzetek, még az sem derül ki valójában, hogy egy levelet íródeák írt, vagy autográf. Újra közöl olyan leveleket is, amelyet Iványi Béla és mások már kiad-tak, azonban nem ad ezekhez részletes jegyzeteket, hanem a korábbi publi-kációhoz utasítja az olvasót. Könyvjegyzékek esetében is ezt teszi, csak akkor ír megjegyzést, ha kiigazítja a szakirodalmat; ez az eljárás meglehe-tősen furcsa, s nem olvasóbarát, nincs értelme a közlésnek, ha úgyis meg kell nézni a korábbit. Előfordulnak minden szempontból érdektelen episz-tolák, s sok a szöveggondozási hiba is: nem standard latinra átírt szavak (michi, aduc, foelix), valamint néha összekeveredett a jegyzetszámozás. Ezeknél is zavaróbbak azonban az alapvető értelmezési gyengeségek, pél-dául a katolikus püspökök említésének fel nem ismerése. A 138. lapon azt 
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olvassuk, hogy „domino reverendissimo Agriensi”, a jegyzetnek itt meg kellene adnia, ki volt akkor az egri püspök, ehelyett csak a helynevet ma-gyarázza. Hasonlóan látjuk a 237. oldalon a győri püspökkel kapcsolatban („dominus Jaurinensis”), de nem ismeri fel a „Palatinus”-ban III. Frigyes pfalzi választófejedelmet (277. oldal), s a „Gubernator”-ban Habsburg Ernő főherceget sem (403. oldal.), illetve a „Belgium”-ot Netherlands (Németal-föld) helyett Belgiumnak fordítja. Nem tud mit kezdeni a „főispán” tisztsé-gével, a magyar szakszót fordítás és magyarázat nélkül beilleszti az angol szövegbe (43. oldal, 38. jegyzet). Általában is feltűnő a korszak szakirodalmának nem eléggé alapos is-merete: Valois Henrik lengyel királlyá választását tárgyalva nem hivatkozik a Dudith-levelezés harmadik kötetére, amely szinte teljes egészében ezek-ről az eseményekről szól. Nem tartja fontos személyiségnek Szokoly Mik-lóst, Rákóczi Zsigmond születési éveként pedig tévesen 1555-öt ad meg (402. oldal). Ez a hiányos háttérismeret aztán a rövid életrajzokban (Short Biographies) csúcsosodik ki, itt derül ki, hogy még a Magyar Művelődés-történeti Lexikont sem vette elő. Balassi János születési-halálozási évszá-mait pontosan ismerjük Balassa András feljegyzéseiből – Bobory erről nem tud. Ugyanez a helyzet Forgách Imrével kapcsolatban is: tudjuk, mikor született és halt meg, a sajtó alá rendező szerint ő „feltehetően protestáns” (supposedly Protestant) és „főispán of Trencsény”, műveiről, művelődési, egyházi szerepéről fogalma sincs. Hubertus Languetussal kapcsolatban nem említi, hogy atyai pártfogója volt annak a Sir Philip Sidney-nek, aki Magyarországra is ellátogatott, s talán Batthyány Boldizsárral is kapcsolat-ba került. Mindez a problémahalmaz visszatükröződik a szakirodalomjegy-zékben is („Selected Literature”!), amely szintén meglehetősen hiányosra sikeredett. Igazságtalanok lennénk ugyanakkor, ha nem említenénk meg azt az alkímiai szótárt, amely szakirodalmi hivatkozások nélkül ugyan, de részletesen megvilágítja a levelekben előforduló szakszavakat. Bárki, aki e terület iránt érdeklődik, haszonnal forgathatja máskor is ezeket a szócikke-ket. Végeredményben el kell mondanom, hogy a szép kiállítású, kemény-fedelű kötet nagy mennyiségű eredeti forrást tesz közzé, ráadásul mindezt angol nyelven, a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhetően. Kár, hogy mindezt lerontják a szakmai gyengeségek. Ismeretterjesztő műnek túlságo-san tudományos, tudományos műnek viszont nem eléggé alapos és szak-szerű. Érdemes lett volna ezt az anyagot kritikai kiadásként, jóval több jegyzettel és pontos szakirodalmi hivatkozással közreadni. A tudományos műveknél szokásos egy-két lektor még inkább növelhette volna a kötet értékét. (ism.: Szabó András)   


