
II.

Magyarország a tizennyolcadik századi

francia enciklopédia-irodalomban

A XVII. századi történetírás s ennek nyomán az enciklopédia
_. amint láttuk - az ország hanyatlásának a kezdeteit a középkor-
végi századok történetében kereste. Elsősorban azonban Mohácsot
tekinti a magyar történelem szomorú határkövének, amelytől való-
jában kezdődik az ország kettéválása, a pártoskodások, zavarok
sora s amely megindítója lett a belső harcokban kimerült magyar-
ság reménytelen küzdelmének a török és anémet között."

A magyar-német ellentét, amit a vallásharcok feszültsége fo-
koz, nem egyszer a francia érdekeket is szolgálja. Az ellenségeske-
désben, a Habsburg-ellenes szövetkezésekben 1. Ferenc, majd ké-
sőbb Richelieu, Mazarin és XIV. Lajos alatt a francia diplomáciá-
nak is jut cselekvő szerep. Erdély és a felkelések XVII. századi
története így szinte a francia külpolitika történetévé válik, amelyre
a közvélemény az enciklopédiák századának elején még kiváncsi.

A kétszázados korszakra vonatkozó szótárközlések éppúgy hí-
jával vannak az egységes, átfogó szempontnak. mint a forrásul hasz-
nált XVII. századi történetirodalom. A korabeli emlékiratok, hábo-
rúkról, várostromokról szóló jelentések, tervszerűen irányított sajtó-
közlemények, a felkeléseket ismertető és magyarázó összefoglalások
egytől-egyig a nyugtalan kerszak eseményeinek szuggesztiója, a ha-
talmi érdekek parancsoló hatása alatt íródtak.

A szótárak magyar történetképén ennek a tendenciózus XVI-
XVII. századi történetírásnak az elhatározó hatását fedezhetjük fel.
A magyar vonatkozású adatokból, kőzlésekből kitűnik, hogyan
hagyta vissza a szótárirodalomban a császári, a francia politikai és
a magyar rendi felfogás a maga színsávjait. hogyan szőtte át a ha-
talmi és nemzeti érdekek meghatározta szemléletet a vallástelfogás
s színezte az egykori történetírásra jellemző szépirodalmi törekvés.

DS V. ö. Diderot id. m. Hongrie; forrása majdnem végig Voltaire: Essai sur
les moeurs. Oeuvres completes, Paris, 1855. 3,. kötet 369----61. és 595. H.
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A szótárak XVI. századi adatainak alapforrásai Zsámbókv Ap-
pendix-e, amit ostromtörténeteivel, Brodarics leírásával, Baksay
Chronologia-jával együtt függelékként csatolt az 1581-i Bonfini-
kiadáshoz, Istvánfi Miklós, De Thou hatalmas kortörténetei, Martin
Fumée Histoire- ja. Ennek a történetirodalomnak epizódokban bő-
velkedő anyagát, szempontjait, ítéleteit szinte változtatás nélkül ve-
szik át a XVI. század és az enciklopédiák között közvetítő XVII.
századi magyarvonatkozású történeti munkák, kompilációk. A
XVI. századi irodalom hatása nemcsak az enciklopédiákban nyo-
mozható. Martin Fumée előadására ismerünk a részleteket sok-
szor szószerint magyar történetébe illesztő Sacy-nál és Lenglet du
Fresnoy-nál is.

A XVI. századi historikus öröksége a renaissance-történetírásra
jellemző szépirodalmiság, Gyöngéje az epizód, amit regényszerű
részletességgel dolgoz fel. Kedvelt történeti alakjait hízelgő magasz-
talással jellemzi. A nagy gonddal és hatásosan megfogalmazott dik-
ciók is - ezek a sokáig megbecsült jellemző, megjelenítő eszközök
- a humanista történetírásra utalnak. Hősi pátosz duzzaszt ja a stí-
lust, amelynek színt, ragyogást és erőt a jelzők - "vitéz", "vakme-
rő", "állhatatos", "dicsőséges" és a sokat jelentö "magnaniIíle" -
adnak.

A XVI. század elejére vonatkozó szótárközlések általában szűk-
szavúak. Az enciklopédia-író rendesen egy-két jelzőbe rejti vélemé-
nyét és adatba tudását. Még az udvari történetíró jellemzésmódjára
emlékeztet Costard szótárának cikke II. Ulászlóról, aki "a cseh ko-
ronához ügyessége és vitézsége révén a magyart is megszerezte"."

A Habsburg- és a Jagelló-ház házassági kapcsolatairól, a nagy-
jelentőségűvé vált szerződésről valamennyi történeti forrás megem-
lékezett. Ennek nyomát az enciklopédiákban egy-két életrajzi adat
őrzi. Jagelló Annát és Habsburgi Máriát - az előbbi 1. Ferdinánd,
az utóbbi II. Lajos felesége -- a szótárszerző a híres nők galéríá-
jába helyezi, kiemelve Mária élettörténetében azt a sorsdöntő csa-
pást, amit Lajos szerencsétlen halála jelentett a később Belgium-
ban kormányzó királynénak."

A II. Lajosra vonatkozó adatok a magyar történetirodalomból
kerültek az enciklopédiákba. Zsámboky közismert anekdotáját La-
jos koraszülöttségél'ől,. hamaros- férfivá-éréséről, fehéredő hajáról.
amiket korai halála előjeleiül értelmeztek, előszeretettel vette át.
Fumée, majd a XVII. században Du May s fogalmazásukou alíg
változtat az enciklopédia." A mohácsi csatáról, a fiatal király "Cze-

ee Costard, id. m., Ladislas VJ.
97 Fr. de la Croix: Dictionnaíre historique, portatif des femmes célebres.

Paris, 1769, Marie d'Autriche. - Moréri id. m. - Ladvocat id. m., Anne. de
Hongrie. - Bayle id. m., Marie de Hongríe. - ll. de Coste: Eloges dcs Dames
Illustres. Paris, 1630, Anne Jagellon, Marie d'Autriche.

98 La science des personnes de la cour id. m., Hongrie. (V. ö. Zsámboky
id. Bonfini-kiad. 5'56. 1.; Martin Fumée: Histoire des troubles de Hongrie, Paris,
1594. 34. 1.; Du May id. m., 34. 1.)
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He .falu" .mellettí haláláról Brodarics leírását vagy a szintén erre
visszaveezthető Histoire et description de Hongrie-t használva érte-
sítenek a szótárak. A drámai jelenetre vonatkozó leírások azonban
egy-két szótárírónál - például Moréri-beri Jovius és Istvánfi kőz-
lései - egyszerű adattá kopnak: a csatát vesztett király ,,"gy mo-
csárba fulladt. ,,99

Ferdinándnak és Zápolyainak a királyságért folytatott erőtlen
küzdelmére, a rövidéletű váradi békére Moréri forrása De Thou,
aki a kereszténység erőpazarló, harcait az Európáért aggódó XVI.
S7 ázadi történetíró szomorúságá val ítéli el. A két király küzdelmé-
böl - amint Bayle részletezéséből megtudjuk - Zápolyait ragadta
ki előbb a halál. A fia születésekor rendezett mulatságon, betegsé-
géröl megfeledkezve, "magyar módra" sokat ivott. Ez a jelentélete-
len epizód szintén hosszú utat tett meg, amíg a XVI. századi Du
May Discours-jába s az azt szószerint másoló Bayle-hez került.'?"

A száraz adatokra vagy anekdotikus epizódokra támaszkodó
vázlátból nem tűnik ki az események igazi jelentősége. Mohács és
az ország pusztulásának mélyebb magyarázatát a "nagy mestert",
Voltaire-t másoló Diderot-féle enciklopédia adja, amely a magyar-
ság0talmi erejének gyöngülését a dinasztikus pártharcok, a törők
félelmetes terjeszkedéses a "nemesség és a nép polgárháborúja"
következményének tekinti.

A borzalmaival méltán érdeklődést keltő parasztlázadás két
nevet tett ismeretessé az enciklopédia-irodalomban. Az egyik a job-
bágyi sorból "saját érdemei" révén bíborosi méltóságra emelkedett
Bakócz Tamás, akinek római útjáról s renaissance-pompájáról bt-
vánfit idézve emlékezik meg a szótár. A másik a "székely jobbágy-
nak, kalandornak" nevezett Dózsa György. A jobbágyok "hallatlan
kegyetlenkedéseiről" s "János, erdélyi vajda" kérlelhetetlen szigorú-
sággal végrehajtott ítéletéről a katolikus .Istvánfi aprólékos gond-
dal számol be s a Dózsa-féle kivégzésen megborzadva sajnálkozik,
hogy az ítélkezőket nem a krisztusi szeretet vezette. Istvánfi elbeszé-
lését és elmélkedését az enciklopédiák legtöbbször szószerint má-
solják. Hiszen a XVIII. századi szótárszerzö szintén szívesen emeli
ki a történelemből a meggondolkodtató, erkölcsi reflexiókra alkal-
mas részleteket. A parasztvezér és társai megkínzásához fiíződő
kommentárnak van XVIII. századi variációja is. A filantróp érzelmű
enciklopédikus borzalommal ítéli el a "visszataszító kegyelenséget' ,
amivel ..a "szerencsétlent" kivégezték, a helyett, hogya társadalmi

99 Th. Corneille id. m., Hongrie. (Forrása: Vanel, Histoire et descr., id. rn,

72. 1.) - Anecdotes des républiques, id. m. - Morért id. m., Louis II. (V. ö •

Istvánfi id. m., 122-29. ll.)

100 Moréri id. m., Jean de Zapol. (Forrása: De Thou id. m. 1. köt. 48:3.

1.) - Th. Corneille id. m., Hongrie. (Forrása: Vanel, Histoire et deser., id. m

74, 1.) - Bayle id. m., Isabelle. (Forrása: Du May id. m., 50. J.; v. ö. még

Istvánfi id. m., 225. 1.)
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béke megzavaróját megfelelő bánásmóddal az emberiség hasznos
tagjává nevelték volna ... 101

A parasztlázadás nem egyedüli érdekessége ennek a századtör-
ténetnek. Külőnösen sokat foglalkoztatja az enciklopédikusokat Iza-
bellának, Zápolyai feleségének alakja, amely a francia regényiro-
dalomba már a XVI. század végén bekerült.':" A királyné mostoha
sorsát, hányattatását háttérnek vázolták arcképéhez. amelynek lé-
nyeges vonásai: a hitvesi hűség és az anyai szeretet. Izabella fia
és a maga számára az élet megpróbáltatásaiból keserű tanulságot
szűrt le: megvetni "a sors kegyeit s még ennél is jobban az embe-
rek - önzést leplező - barátságát". A forrásul használt Hilárion
de Coste, sőt a XVIII. századi Sacy is, adatért De Thou vagy Mar-
tin Fumée Históire-jához fordul s a királyné "kőszívet meglágyító"
panaszait. a sors és Martinuzzi elleni kifakadásait többnyire szó-
szerint veszi áto

De Coste és Du May közlései alapján helyezi Bayle Izabellát
kora történeti milieujébe. Forráskritikai gonddal részletezi aZá-
polyai halála után bekövetkezett eseményeket: Buda 1541-i elfog-
lalását, az erdélyi fejedelemség viszontagságos kezdetét, Izabellának
a "SzolimántóI melléje rendelt" Martinuzzival folytatott küzdclmét.
Beszámol a királyné Erdélyből való távozásának körülményeiröl.
Ismerteti - Istvánfi előadására emlékeztetve - azokat a diplomá-
ciai tárgyalásokat is, amelyek a János Zsigmond és II. Henrik fran-
da király leánya között tervbevett házasságot előkészítették. Ezt a
tervet azonban az uralmát féltő, tanácsosaira gyanakvó Izabella
meghiusította. Az említett történetirodalom. elsősorban Hil. de C03te
Izabellára hízelgő jellemzését Bayle kritikusi tartózkodással fo-
gadja. A királyné egyéniségében a cselekvésre sarkalló nyugtalansá-
got és hatalomvágyat tekinti alapvonásoknak. A regényes életrajzi
részletek azonban Bayle-t is kommentárra csábítják. Ilyen, már De
Thou Histoire-jáhól ismeretes epizód a királynénak Erdélyból való
távozása, miután a koronát és országát Ferdinándnak kényszerült
átengedni. Izabella retorikus kifakadásokban ad "jogos fájdalmá-
nak" kifejezést; a sors kegyetlenségét kárhoztatja es keserűséget a
határon áthaladtában pár szóval fába vési. "Az isteni Provideneia
igazságtalanságát" bátran hangoztató királyné a theológiai viták
vonzóerejét érző Bayle-t csodálkozásra és meditálásra indítja.

Az Izabelláról alakult történeti képet teljessé teszi az a mélta-
tás, melyet az Encyclopédie méthodique Sacy elbeszéléséhez csatol.
A XVIII. századi ember szemléletében a királyné az abszolut ural-
kodónak kijáró erényekkel ékeskedik: bölcs volt az uralkodásban s
ha kellett, hadsereg élén ismertette el alattvalóival uralkodói tekin-
télyét s "alázta meg Ferdinándot". Alattvalói javát kereste, jóté-

101 Moréri id. m., Bacocs (Thomas). (V. ö. Istvánfi id. m. 62. és 90. 11.\ _
Moréri id. m. - Feller id. m. - Nouveau dict.hist., id. rn.. Dosa. (V'. Ö.

Istvánfi id. m., 65-70. 11.) - Encyclopédie méth, (Histoire) id. m. Dosa.
t02 Györy J. id. m., 88. 1. ' ,
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teményeivel halmozta el, akik melléje álltak, de kegyét űldözőíre is
ld terjesztette s fiát arra tanította, hogyan teheti népét is, magát is
boldoggá. A századvég enciklopédiájának ebben a történeti valóság-
tól szinte megfosztott jellemzésében Izabella - mint Nagy Lajos
vag} Mária Terézia - a magyar történelem egyik abszolut uraiko-
dói eszményévé szépült.!"

Az Izabellát körülfogó érdeklődés a maga körébe vonta Marti-
nuzzi Györgyöt is. A rejtélyes barátot és politikai szereplését II kü-
lönböző források alapján igen ellentétesen ítélik meg az encíklopé-
diák. Martin Fumée s a Habsburg-barát magyarvonatkozású törté-
netirodalom - Du May, Vanel, Sacy, - "szerencsétlen politiká-
jáért" élesen elítélik. Különösen kemény és szenvedélyes Lenglet
du Fresnoy vádja, aki Martinuzzit "hütlen szolgának, rossz' szerze-
tr-snek , veszélyes kémnek" nevezi. Nyilvánvalóan ennek az iroda-
lomnak a. nyomán teszik la szótárak is felelőssé a "zsugori barátot"
Izabella szomorú sorsáért, akit végül is arra kényszerített, hogya
töröktől kérjen segítséget.

Másszor azonban Bechet, Martinuzzi lelkes életrajzírója hatása
alatt és De Thou méltatására is visszaemlékezve államférfiúi nagy-
ság dolgában Richelieu-höz és Ximenes-hez hasonlítják a "híres
kardináli st" s Erdély kormányzásában mutatott "erélyét és bátor-
ságát" dícsérik.'?'

1541-től, Budavára török kézre jutásától kezdetét veszi a hódí-
tás és a magyar végvárak körül meginduló elkeseredett küzdelem.
Az egykorú és a későbbi történetirodalom, valamint az enciklopé-
diák számára is gazdag anyag: érdekesebbnél-érdekesebb epizódok,
a várfokon küzdő nők, a török áradattal szembeszáIló végvári vi-
tézek s a rabságban szenvedők története. Olyan korszak tárult fel,
ahol a valóság készen szolgáltatott regényes epizódokat. Az íróra
csupán az a feladat hárult, hogy az anyagból kiválogassa és hatá-
sos formába öntse az érdekes vagy tanulságos részleteket. A XVL
századból ismeretes ostromleírások olvasmányai lettek a hősi kul-
tusztápoló XVI-XVII. saz enciklopédiák révén a XVIII. század-
nak is.

A magyar végvári vitézek az irodalom öntudatos hőseivé vál-
tak. A "csodálatos bátorsággal küzdő" székesfehérvári nők, gyer-
mekek, aggastyánok s a .Jclastromok ájtatos tétlenségét" egyszerre
feledő szerzetesek "hősi elszántsággal" vetették magukat a bástyá-

103 Morérí id. m., Elisabeth de Pologne és Marie Isabelle. _. Fr. dc la
Croix: Dict. des femmes id. m., Marie Isabelle. -. Bayle id. m., Isabelle. (V.
Ö. H. de Coste id. m., ezenkívül Bayle-hez Istvánfi id. m. 38>7. to; Du Mav
id. m., 55. és 63-69. 11.) - Diderot id. m., Ferdinand 1.,-- Encyclopédie
méth. (Histoire), id. m., Isabelle. IV. ö. Sacy: Histoire générale de Hongrie.
Yverdun, 1780. 2. köt. 1-4., 31., 34-35., 52., 81., 84. 11., s De Thou id. m. 1.
köt. 488. 1.; Fumée id. m., 61., 7'9., 119-218. ll.).

104 L. az Izabellára és Zápolyaira idézett szótárközléseken és forrásokon
kívül még Lenglet du Fresnoy id. m. 4. köt. 149. 1. - Ladvocat id. m. Martí-
nusius.
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kon tolongó ellenségre. Az egri várfokon, a "kegyetlen harcban eré-
nyüket csillogtató" nők csak akkor temették el férjüket, ha három-
négy török halálával megbosszulták. A férje oldalán férfiruhában
küzdő szigetvári nő, a Temesvárott "vitézül védekező" Losonczy
István s a szigetvári hős, Zrínyi Miklós is azért áldozzák életüket,
hogy bátorságuk "dicsőséges emléke" az utókor számára lelkesítö
példa legyen. A "legszebb halált" választó s erényeik szépségében
tündöklő "héroszok" szinte a barokk hősi kultusznak kivésett szob-
rai, lélekemelő példaképei. Ezt a hősiességet érezték és éreztették a
XVI-XVII. századi írók, akik az ostromleírások végén lelkes ver-
sekben dicsőítik az önfeláldozást. Igy teljesedik a Zrínyiek, Lo-
sonczyak, Dobók sorsa költészetté, sőt - irodalmi elterjedtségük
bizonyítja - egész európai kultúránk költészetévé.':"

A XVI. századi német-török háborúk egyszer-egyszer - így
az 156i1-i és a századvégi hosszú hadviselés alkalmával - európai
megmozdulást eredményeztek. Jelentőségük emlékét őrzi a szótárha
került egy-két adat, pl. az Istvánfit felületesen használó Morérié
Erdődy Tamásról, aki Hasszán basa legyőzéséért a pápa köszönö-
levelét s Európa háláját kapta jutalmul. A tizenötéves háború lángra
lobbantotta a franciák lelkesedését, aminek az egykorú irodalomban
a nemes pátosz, a szótárakban egy-két büszke sor a tanubizony-
sága: "Mercoeur herceg és nagyszámú francia csapata ezerhatszáz-
ban megmentette Magyarországot." 106

Bármennyire is a kereszténység ellenségének tekintette a XVJl.
századi történetírás a törököt, már ebben a században kialakult az
a szemlélet, amely benne is szívesen fedezte fel a nemes ellenfelet,
aki értékelni tudja a lelki nagyságot, bátorságot. Ilyen török Szoli-
mán, a Nagy Úr, aki csodálattal adózott Nádasdy Tamás '- Buda-
vára 1529. évi védője - "hűségének és vitézségének, s dícsérettel,
és ajándékokkal halmozta el", míg a várat feladó, "az életre mél-
tatlan" német őrséget halálra ítélte.!"

A török világnak azonban nemcsak hősei, hanem szánakozást
keltő áldozatai is voltak. Megemlékeznek a szótárak pl. a tatár rab-
ságot szenvedő Pilarik Istvánról és a Gyula várát feladó Kerecsényí

105 Moréri id. m., Agria (Forrása: De Thou id. m., I. kötet 577-78. Il.).
Zigeth, Serin. - Encyclopédie méth, (Géographie), id. m., Agria .. - Th. Cor-
-neille id. m., Agria, Temiswar, - Fr. de la Croix: Dictionnaire des femmes
id. m., Agria (femmes d'), Les Albaines. - Dictionnaire des siéges. id. m.
Sígeth, Albe-Royale. (V. ö. H. de Coste id. m., Les Dames d'Agria, de Ziget.
d'Albe-Royale; Istvánfi id. m., ,2,68.l.). Temiswar. - Diderot id. m., Zigeth. -
(V. Ö. Fumée id. m., 241-44., 207-14. Il.: Zsámboky, id. Bonfini-kiadás
'612-14., 596. ll.: De Thou id. m., 2. köt. 819. 1.; Vanel, Histoire de I'estat
présent, id. m., 48. L; Baksay: Chronología, id. Bonfini-kiad. 696. l.},

106 Moréri id. m., Rodolphe H., Erdeodi (Thomas) . (V. Ö. lstvánfi id. m.,
.598-605. IL). A franciák magyarországi szereplésére s irodalmi visszhangjára
1. Györy J. id. m., 118-121. ll.

107 Moréri id. m., - Costard id. m., - Ladvocat id. m., -- Encyclopédie
méth. (Encyclopédiana), id. m., Nadasti (Thomas). - Dictionnaire d'anecdo-
tes ... , Paris, 17~8, La grandeur d'áme. - V. Ö. Fumée id. m., 47. 1.)
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Lászlóról, akinek kegyetlen kivégzését De Thou Histoire- jából is--
merték. Akad elvétve egy-két derűsebb epizód is. Fumée-nél olvas-
hatott a szótárszerző Aldana, a felhőtől megriadó lippai várparancs-
nok gyáva megfutamodásáról és aSzatmárt elfoglaló János Zsig-
mond fortélyáról.l'"

Az erdélyi fejedelemség első korszaka, amit a gyakori trónvál-
tozások jellemeznek, a szótár történeti ismertetéséhen futó áttekin-
tést kap. Megemlítik a lengyel trónért II. Miksával vetélkedő Bá-
thory István uralkodói nagyságát, Rákóczi Zsigmond rövid, békés
kormányzását vagy Báthory Gábor "kegyetlenkedéseit és kicsapon-
gásait" , amik végül is vesztét okozzák. Valamivel többet írnak Bá-
thory Zsigmond kalandos életéről, Szinán basa serege fölött aratott,
európai visszhangot keltő győzelméről, Bástával való kűzdelméröl
és alkudozásáról s ezzel kapcsolatban Erdély századvégi nyomorú-
ságáról.!"

A mozgalmas századfordulóra Bayle forrásul idézi De Thou
mellett - mint a földrajzíró Davity Istvánfi mellett -- a Mercure
Francois-t, amely a XVII. század elején indul meg s figyelemmel
kísérr a magyar felkeléseket. Th. Corneille, aki beszámol Bocskay
f'elkeléséröl, eredményéről, a hajduk szertelenkedéseíröl, Mátyás
Rudolf el1eni fellépéséről, szó szerint másolja Vanel művét (Histoire
et description de Hongrie), amely itt válik részletessé s előszeretet-
tel használja a Habsburg-politikát igazoló Du May Discours-ját,
Istvánf'it, aki a multat még óvatosággal ítéli meg, az egykorú ese-
mények tárgyalásakor cserben hagyja a tudós nyugalma s a vallási
megoszlás és Bocskaynak, az "elvetemült embernek" a felkelésé szen-
vedélyes kifakadásokra ingerlik. 1605-ben megjelenik francia nyel-
ven is a magyar rendek deklarációja az erőszakos elnyomás ellen.
E munkák már azt a publicisztikai irodalmat jelzik, amelynek elő-
adásában nem nehéz megtalálni és felfejteni a vallási elfogultság és
a politikai érdekek szemléletátfonó szálait.

A Habsburg-párti történetírás hatása ott érezhető, ahol a szó-
társzerző is - mint pl. Feller - a császári érdekek szolgálatába
szegődik, vagy ahol az enciklopédikus az osztrák politikai felfo-
gásnak többnyire kedvező XVII. századi francia kompilációk véle-

108 Moréri id. m., Pilar ik (.Etienne). (Forrása: Czvittinger Dávid, Specimen
Hungariae literatae, Francoforti, 1711, 303. 1.), Kereczeni (Ladíslas). (Forrása:
De Thou id. m., 2. köt. 831-32. ll.) - Feller id. m., Aldana. (V. Ö. Fumée
id. m. 2119.,295. ll.; Istvánfi id. 3·2,9. 1.). Dictionnaire d'anecdotes id. m.
Huses. L. még a 30. számú jegyzetet.

109 Moréri id. m., Maximilien ll., Bathori. - Ladvocat id. m. - Encyclo-
pédie méth. (Histoire), id. m. - Nouveau dictionnaire historique, géo-
graphique , .. , Basle, 1766, - Chaudon id. m., Battori. - Diderot id. m.,
Matthias., - La science des personnes de la cour, id. m., Transilvanie. -- Th.
Corneille id. m., Hongrie. (Forrása: Vanel, Histoire et descr., id m. 94--95.,
99-100. ll.) - Bayle id. m., Basta. (V. Ö. Thuanus: Historiarum sui temnoris.
1620. 5. kötet 996., 1070., 1110-13., 12Q9. ll.). - Ladvocat id. m. - Chaudon
id. m., Basta. - Diderot id. m., Rodolphe d'Autriche. - Chaudon id. m ,
Rodolphe Il.
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ményét fenntartás nélkül átveszi. Már pedig a szótárak jelentős ré-
szének a Bocskaytói Thökölyig terjedő történetszakaszra alapfor-
rásai Du May Discours-ja és a három, Vanélnek tulajdonított
Histoire. Ezekben az összefoglalásokban van azért némi nyoma a
magyar nyugtalanság tárgyilagos ismertetésére irányuló törekvések-
nek. Megkísérlik kibogozni a rendi és vallásszabadság! követelések
s a Habsburg-tervek kusza fonadékát. Azonban szemléletük érthető
kiegyensúlyozatlansága, ellentmondó szempontjaik lehetetlenné vagy
zavarossá teszik az áttekintést. Tanulságos és jellemző, hogya pro-
testáns Du May, aki a magyart forradalmi természetűnek ismeri s
a magyarellenes császári politika igazolására írja Discours-ját, mi-
lven szenvedélyesen kikel a vallásgyakorlat korlátozóival szemben
a nélkül, hogy a vallásszabadság gondolatának a felkelésekben való
jelentőségét felismerné és méltatná. A francia Histoire-ok névtelen
szerzője, aki a Nádasdy-Zrinyi-Frangepán-féle összeesküvést bor-
zadva ítéli el, nyilván a francia közhangulat hatásának engedve,
érdeklődéssel, nem egyszer rokonszenvvel tudósít a regényes ala-
kokká vált Thököly és Zrinyi Ilona sorsáról. Általában azonhan a
Habsburg-történetírás felfogása - amely bizonyos fokig a francia
szerző katolikus vallási érzelmeivel és az abszolut állam alattvaló-
jának öntudatos hűségével is összhangban volt - ezekben a francia
összefoglalásokbán és az ezeket idéző szótárközlésekben zavartala-
nul érvényesült.

Feller, a XVI. század eseményeinek kommentálásával, már a
császárpártí publicisztikai irodalomhoz való tartozását árulja el.
Rámutat arra, hogy Zápolyaiban - 1. Ferdinánd riválisában -
volt tehetség a harchoz, de nem volt ugyanannyi az ország bölcs
kormányzásához. Szívesen megemlíti azt a XVI. századi történetiro-
dalomban már ismeretes vádat is, amely szerint Zápolyai a kírályi
trón nal kapcsolatos politikai tervei miatt nem vett részt a mohácsi
csatában.' Az egyoldalú ítéletektől még tartózkodó Istvánfi Mar-
tinuzzi-jellemzéséhez szintén jónak látja hozzáfűzni, hogy a barát
"Ferdinánddal szemben követett eljárása tekintetében nem ment-
hető fel a szemrehányások alól" .110

Ugyancsak a Habsburg-érzelmű történetírás hatását mutatja az
az ellenszenv, amellyel az enciklopédiák szinte egyöntetűen Bethlen
Gábor ellen fordulnak. Az európai hírű "Bethlen Gabor" név a szó-

tárakban is gyakran emlegetett, de rossz hangzású. Erdély "leghíre-
sebb fejedelmét" "nyugtalan, határtalan becsvágyú" embernek isme-
rik s a szótárak e felfogásának a különben rendi szellemű Histoire
des révolutions de Hongrie sem mond ellent. Nagyravágyása tette
hálátlanná egykori jótevő jével, Báthory Gáborral szemben; ez az
oka annak is, hogy Ferdinándra tört és királlyá kiáItatta ki magát.
A törökhöz írott levelei felfedik, hogy "az egész kereszténységre
nézve sötét terveket kezdett szőni". Ambiciója miatt vált végül gyű-

110 Feller id. ID., Zapol, Martinusius.

235



Bárdos József: Magyarország az enciklopedia-irodalombon:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Iőletessé az erdélyiek s gyanussá a török előtt is. A "birodalmi
zavarokat kihasználó" fejedelem hadjárataival kapcsolatban a béke-
kérést, a királyi címről való lemondást vagy Wallenstein győzelmét
emelik ki jellemző mozzanatokként.

Ez a Bethlen-kép változatlanul megmaradt a XVIII. század
végéig. Az Encyclopédie méthodique, amely a racionalista szemlé-
let közömbösségével tekintett vissza a XVII. századi valláshábo-
rúkra, Bethlen Gábort csak amolyan "híres kalandorfélének" nevezi,
aki "nagy forradalmaknak", hiábavaló zavaroknak az oka volt.Hl

.

A drámai befejezésű Nádasdy-Zrínyi-Frangepán-féle össze-
esküvést a császári forrás előadását szószerint követő Histoíre des
troubles de Hongrie-ból (1685) ismerik az enciklopédiák. Az össze-
esküvés regényszerű elbeszélése az abszolut uralkodó iránti magasz-
tosult tiszteletben és a példaadó barokk vallásosság szellemében
fogant. Az uralkodója ellen támadó "álnok" Nádasdy és társai az
abszolut állam polgáránál természetesen nem remélhetnek elnézést.
A megvetés. a kitaszítás stílusbeli keménysége elsősorban azokra a
szótárakra [ellemzö, amelyekben a politikai szenvedély hagyott
nyomot. !\. német Feller Nádasdyt rebellisnek nevezi, szégyenről
beszél, amit a nevüket éppen emiatt megváltoztaté Nádasdy-utódok
éreztek. Csak a magvárok németgyűlölete Hintette fel szerinte az
összeesküvőt az "ártatlanság és a buzgó hazafiság" színében. A
Caen-i szótár, amely Montigny-re hivatkozik, Frangepánt "rossz-
hiszemű, hanyag és tudatlan" embernek nevezi. Az enciklopédiku-
soknak általában az a meggyőződésük, hogy a három gróf a me-
rényletekért, a titkos politikai szövetkezésekért "méltó büntetését"
nyerte el.

A halálraítélés és a kivégzés története mindenekelőtl a regény-
szerűe i kiszínezett részletek miatt lesz érdekes olvasmánnyá. Az egy-
korú Histoire alapján ismerlethetik a szótárak a vallás vigaszát
áhító, megtört lelkű grófok lelki tusáját: mint jutnak a bűnbánat
fonalán hűnös szenvedélyük okozta mélységből a vallásos megnyug-
vás, a lelki emelkedettség világába. A hatásosan megfogalmazott
levelek, a halálraítéltek egymástól és rokonaiktói való érzékeny
búcsúja, felkiáltásaik, vallásosságuknak adományozásban vagy
theatrálls gesztusokban való kifejeződése, hangosan elrebegett fohá-
szaik, nyilvános bűnvallomásuk: mind hasznos megrendülést kíván-
tak kelteni a kortársban, aki a benső érzéseknek és a hitnek moz-
dulatokban, példaadó magatartásban való megnyilvánulását szíve-
sen vette. Fraagepán a vérpadot kőrülálló tömeget "áhítattal" mon-
dott imáival hatja meg. Zrínyi Péter "keresztényi állhatatossággal"·

111 Th. Corneille id. m., Hongrie. - Chaudon id. m .. - Ladvocat id. m. -
Moréri id. m. - Nouveau dictionnaire historique, id. m. - Dictionnaire
historique, littéraire et eritique, 1785, Betlern Gabor. (V. ö. Du May id. m.,
~99. Il.; Vanel, Hist. et descr., id. m, 103'-Ű5. ll., (Brenner:) Histoire des
révolutíons de Hongrie. La Haye. 1793. 1. köt. 191. 1.).. - Nouveau dict. hist.,
géogr .. " Basle, id. m. - Encyclopédíe méth. (Histoire), id. m.. Betlern Gabor.
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ajánlja fel lelkét Teremtőjének s felesége, Frangepán Anna életét
szintén vérpadon a "vallásos jámborság és bűnbánat érzésétöl át-
hatva" veszítette ep12

A Nádasdy-összeesküvés a császári politikával elégedetlenkedő
magyarság első, sikertelen mozdulata volt. Az erőszakos abszolutíz-
mus és a magyar rendek küzdelmére természetesen a politikai célok
eszközévé vált publicisztikai irodalmat használják a szótárak for-
rásul. S még a századvégi enciklopédikus is, aki az ellentmondó ma-
gyarázatok útvesztőjében kénytelen keresni a történelmi igazságot,
azon tépelődik, hogy Lipótot, aki az "összeesküvőket" kivégeztette,
igazságos uralkodónak nevezheti-e, vagy - a vádat .Jcitaláltnak"
minősítő írók közlései alapján -.-:..a "Nérók közé kell soroznia".'!"

A már említett francianyelvű Histolre-ok szerint a nyugtalanság
tulajdonképeni oka az volt, hogy az osztrák kormány a török kiűzése
helyett megelégedett a magyarság érdekeit mellőző vasvári békével.
Csodálkoznak azonban azon, hogy nem tudták a váratlan sikerű
lt>83-·~86-i felszabadító hadjáratok "eltávolítani a magyarság köré-
ből' a most már indokolatlan "forradalmi szellemet". Ez az okos-
korlá-, annak a Habsburg-irodalomnak a gondolatmenetéhez igazo-

. dik, amely a magyarok érthetetlen rebellisségének a fogalmát sze-
rette volna elfogadtatni az európai közvéleménnyel.

Ez a császári történetírás azonban a magyar felkelések okainak
megmagyarázására mindinkább elégtelennek és hite1ét vesztett-
nek kezd bizonyulni a szótárszerző előtt, aki az egykorú magyar-
barát francia publikációkban a XVII. századvég történetére gazda-
gabb anyagot talált. A Habsburg-érzelmű politikai irodalom harci
szenvedélyét csak anémet Feller idézi fel, aki nem tudja megbocsá-
tani a kűlőnben "kiváló, bölcs, mértékletes és igen hívő lelkű"
Rákóczi Ferencnek a "forradalmat". Még nagyobb indulattal támad
a "kíméletlen kegyetlenségű" Thökölyre, akinek "elméjét a kálvini
fanatizmus és a függetlenség gondolata egyformán megzavarták" s
csak akkor látszott "szelidebb erkölcsöket felvenni", amikor -- élete
végén - "vallási tévedéseit" is elhagyta.r"

Bárdos József

(Folytat juk)

112 Ladvocat id. m. - Eneyclepédie méth. (Histoirc), id. m. - Moréri id.
m., Frangipani, Nadasti, Serin. (Forrás: Vanel, Histoire des troubles de Hongrie.
Paris, 1685. 1. köt. 136-39., 149-50., 166·-67., 342., 400-01., 404-10., 428. ll.
Az összeesküvés történetét egy több nyelvre lefordított egykorú munka ismer-
tette: Histoire des procédures criminelles... des trois comtes . . Amsterdam.
167'2.). - FeIler id. m., Nadasti. - Fr. de la Croix: Dict. des femmes, id. m;
Franaipani (Anne-Catherine). - Nouveau dict. hist... Caen. id, m.,
Frangipani (Fr.-Christ.). - Th. Corneille id. m., Hongrie. (Forrása: Vanel, Hist.
et descr. id. m., 115. 1.).

113 Encyclopédie méth. (Histoire), id. m., Léopold.
tH Th. Corneille id. m., Hongrie. - Feller id. m., Tekeli. Ragotzki.

Thököly állítólagos katolizálására 1. Kuncz Aladár: Thököly a francia irodalom-
ban. A budapesti VI. ker. áll. főgimn. értesítője. 1914. 10. 1.
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