
D E S C A R T E S - R E CEP Cl O A 
K Á R P Á T - M E D E N C E 

O L V A S M Á N Y T Ö R T É N E T I 
E O R R Á S A 1 N A K T Ü K R É B E N 

1660-1740 

M O N O K I s t v á n 

ruróczi-Trostler József és Tordai Zádor2 tanulmányai a Kárpát-medencebéli 
Descartes-recepciót érthető módon Descartes tanítása tartalmi oldaláról közelítet-

ték meg. Számbavették a szóba jöhető források jelentős csoportjait. Elsőként rögtön a 
peregrinatio académica forrásait, tehát kutatták azt, hogy ki, mikor, melyik professzornál 
disputált teológiából vagy filozófiából a németalföldi egyetemeken, esetleges kitekintéssel 
néhány nagyobb németországi universitasra. Figyelmük ezen túl kiterjedt egyes nagyobb 
magyar szellemi teljesítmények vizsgálatára, így Apáti Madár Miklós, Apáczai Csere János 
stb. munkáira. Ez utóbbi szerzők által kiadott művek tartalmi vizsgálata, a citált szerzők és 
művek körének elemzése árnyalta tovább azt a képet, amelyet a külföldi egyetemjárás ada-
taiból felépítettek. 

A magyar szakirodalomban nincsen ugyan nyoma, de Descartes levelezésének kiadása 
óta ismert a tény, hogy 1. Rákóczi György fiának, Zsigmondnak felesége, pfalzi Henrietta, 
illetve ennek családja szoros kapcsolatban állt Descartes-tal, aki Henrietta súlyos betegségé-
ről — amely korai halálát is okozta — gyakran érdeklődött a sárospataki házasságkötés előtt. 
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Nem tudunk azonban arról, hogy a francia filozófusnak e kapcsolata mentén magyarorszá-
gi ismeretségi köre alakult volna ki. 

Anélkül tehát, hogy bármelyik eddig említett forráscsoport vizsgálatának alapkutatási 
szintű feltártságáról beszélhetnénk, az eddig kézbevehető szakirodalom felsorolja azokat a 
neveket — úgy a külföldieket, mint a magyarországiakat értve —, akiknek tevékenységét, mű-
veik magyarországi elterjedtségét vizsgálva minden bizonnyal közelebb juthatunk a kartézi-
ánus recepciótörténet megírásához. Az alább bemutatandó vizsgálatunkban mi is ezeknek 
a szerzőknek elterjedtségét vizsgáltuk a Kárpát-medence területéről fennmaradt levél- és 
kézirattári olvasmánytörténeti forrásokban. A Déscartes-előfutárok, a Descartes-követők, 
illetve a Descartes-szimpatizánsok közül: Ruard Andala, Tobias Andreae, Jan de Bruyn, 
Franciscus Burmann, Johannes Clauberg, Arnold Geulincx, Adrián Heereboord, 
Abraham Heydanus, Dániel Lipstorpius, Marin Mersenne, Johannes Andreas Petermann, 
Petrus Poiret, Sámuel Puffendorf, Jan de Raey, Henricus Regius, Henri Reneri, Hermann 
Alexander Roell, Ebenhard Schmelling, Johann Christian Schotanus, Johann Sperlette, 
Johann Christopher Sturm, Ehrenfield Walter von Tschirnhaus, Burcher de Volder, Jan 
van der Waeyen, Erhard Weigel, Christoph Wittichius. A Descartes-ellenzők közül pedig: 
Petrus Dávid Huet, Sámuel Maresius, Johann Adam Osiander, Jacobus Revius, Christian 

Thomasius, Jacobus Triglandius, Gisbertus Voetius. 

* * * 

Az elmúlt 15 év olvasmánytörténeti forrásfeltáró munkája3 már lehetővé teszi számunk-
ra azt, hogy a Turóczi-Trostler által még csak az érdekesség szintjén említett korabeli könyv-
jegyzéken való előfordulások'1 vizsgálatában előbbre jussunk. A XVII-XVIII . század fordu-
lójáról (1660-1740) kezünkben lévő közel 600 könyvjegyzék5 első lépésben statisztikai 
számbavétele is szolgál némi tanulsággal. 

Engedjenek meg néhány előzetes megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy az olvasmánytör-
téneti kutatások mai állása szerint milyen alapvető problémákat kell tisztázni, mielőtt e 
könyvjegyzék-tömegben egyes szerzők előfordulási gyakoriságát vizsgálnánk. 

A vizsgálat kiterjedhet a jelzett időkörben a teljes Kárpát-medencére, valamennyi szoci-
ális rétegre, vallási csoportra, hiszen a források eloszlása apró egyenetlenségektől eltekint-
ve lehetővé teszi ezt. Összehasonlítható tehát az erdélyi protestáns akadémita értelmiség ol-
vasmányanyaga a magyarországi részek bármely területén élt kollégáikéval, vagy más feleke-
zetekhez tartozókéval is. Ez utóbbi szempont, pontosan azért, mert összhangba állítható a 
külföldi egyetemjárás adatai szolgáltatta tanulságokkal, kiemelten szerepel vizsgálatunk-
ban. 

A másik előzetes megjegyzésünk arra vonatkozik, hogy a mostani elemzésbe is bevon-
tuk az intézményi könyvtárak katalógusait is. Általában a szellemi áramlatok recepciója 
szempontjából a magyarországi, de a külföldi szakirodalom is szívesen korlátozza vizsgála-
tát a magánkönyvtárakra. Még ebben az esetben is az első kérdés az, hogy olvasta-e a tulaj-
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donos a könyveit. Sokkal inkább felvetődik az intézményi (iskolai, rendi, városi stb.) könyv-
tárakkal kapcsolatban a használói kör meghatározhatadanságának a kérdése. A Kárpát-me-
dence lakóinak könyvgyűjtési és könyvolvasási szokásait vizsgálva azonban mindenképpen 
fontos kiemelni azt, hogy az intézményi könyvtárak — és ide értem most a részleges nyilvá-
nossággal bíró főúri udvari könyvtárakat is — szerepe egyes szellemi áramlatok terjesztésé-
ben a XVIII. század közepéig biztosan jelentősebb, mint a kortárs nyugat-európai hasonló 
típusú bibliotékáké. Az itteni értelmiségi, de a főúri könyvtár tulajdonosa sem volt abban 
a helyzetben a beszerzés forrásait tekintve, hogy pusztán anyagi kérdés lehetett volna egy-
egy könyv megvásárlása, vagy éppen mellőzése. A beszerzés egyik fő forrása a peregrinus di-
ák által felkeresett külföldi egyetem volt, így az e módon gyarapított intézményi könyvtár 
is egyrészt (sokszor nagyobbrészt) a peregrináló alaumnus ízlése szerint állt össze. 

Az intézményi könyvtár katalógusa egy másik szempontból is fontos forrás lehet. Az 
egymást követő leltárak, új katalógus összeállítása lehetővé teszi a könyvanyag változásának, 
vagy szándékos változtatásának vizsgálatát. Ez utóbbi állítás igazolására rögtön egy, a 
Descartes-recepció szempontjából érdekes példát említenék: a nagyenyedi Kollégium az 
alapítás (1662) után részben a gyulafehérvári kollégiumi könyvtár maradványaiból, a feje-
delmi adományra alapozott vásárlásból és magánkönyvtárak beolvasztásából (Olyvesi, 
Csernátoni) építette könyvtárát. A beszerzett és megkapott könyvanyag szükségképpen he-
terogén, nem volt mód előzetes válogatásra, tartalmi vizsgálatra, s tegyük hozzá, a század 
közepén ilyen szándékról nem is tudunk. 

A XVIII. század eleji állományrevízió a kollégium részéről úgy történt, hogy az 
1679-1680-as jegyzékek margóján tüntették fel egyes könyvek meglétét vagy eltűntét, eset-
leg kiemeléséK?)- Másutt már említettem,6 hogy az angol teológusok (részben angol nyelvű) 
művei mellett sorra ott találjuk a „deest" megjegyzést, de így van ez részben az amúgy 
Enyeden ritka Descartes-tal és Franciscus Burmann-nal is. Burmann, akinek 16 magyaror-
szági szakdolgozója volt, ott szerepel Olyvesi Balázs könyvei között 1676-ban, és Teleki Jan-
kó iskolai könyvei közt is. Lehet persze, hogy a század végére elveszett a könyvtárból, lehet 
azonban az is, hogy a századfordulóra bezárkózó ortodox egyházi és kollégiumi vezetés szán-
dékolt könyvtártisztításáról van szó. 

A továbbiakban — anélkül, hogy az egyes kartéziánus vagy Descartes-ellenes munkák elő-
fordulásait felsorolnám — a vizsgálat néhány eddigi tanulságára mutatnék rá. 

Descartes „előőrséből" (ahogy Trostler József mondja) Marin Mersenne egyedül az 
1679-es nagyenyedi kollégiumi jegyzéken szerepel, illetve még egy matematikai munkája Es-
terházy Pál fraknói gyűjteményében. Jelenléte inkább érdekesség, mint számottevő. Rész-
ben már tudatosabb használatot lehet feltételezni azoknál a tulajdonosoknál, akiknél 
Henricus Regius (Le Roi) munkái szerepelnek, de még az esetében sem lehet ezt a jelenlé-
tet úgy említeni, mint a kartézianizmus feltűnését. Zrínyi Miklósnál éppúgy nem, mint 
Szirmay Andrásnál, vagy a kálvinista lelkész Verestói L. Pálnál. 
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Cartesius maga számos munkájával (Principia, Tractatus de homine, Meditationes, 
Opera) szerepel a jegyzékeken. Erdélyben ott van minden századvégi főúri könyvtár polca-
in (Bethlen Elek, mindkét Apafi, Teleki Pál, Teleki Sándor) és a kálvinista egyház vezető 
egyéniségei bibliotékájának is része — ifj. Geleji Katona István, Tofeus Mihály, Borosnyai 
Lukács János, Kaposi Sámuel, Csernátoni Gajdó Dániel, Nádudvari Sámuel. Ugyanígy 
nem hiányoznak e művek a humanista képzettségű Michael Halicius könyvei közül sem. 

Descartes erdélyi jelenléte szinte magától értetődőnek mondható. Érdekes jelenség 
azonban az, hogy Cartesius, de Hermann Alexander Röell, vagy akár a már említett 
Franciscus Burmann is alig szerepelnek az erdélyi református kollégiumok könyvtárkataló-
gusain. Hangsúlyos ugyanakkor a jelenlétük a magánkönyvtárakban. Ez a jelenség analóg 
azzal, amit a lutheránus ortodoxia és a filippizmus kapcsán a szász evangélikus egyházhoz 
tartozó lelkészekkel és a gyülekezetek tagjaival kapcsolatban figyeltünk meg.7 Ott Philipp 
Melanchthonnak és tanítványainak előfordulási gyakoriságát vizsgáltuk, s megfigyeltük azt, 
hogy az egyház vezetői, lelkészei naprakészen receptálták a szász filippizmus valamennyi 
gondolatát, ugyanakkor a gyülekezetek olvasmányanyaga ortodox lutheránusnak mondha-
tó. Mintha az egyház a megismert, de a gyülekezetek egységét esetlegesen megbontható esz-
mék terjedését fékezni próbálta volna. 

A Descartes-ellenes tábor egységes eloszlásúnak mondható úgy a magán-, mint az intéz-
ményi könyvtárakban: Gisbertus Voetius és Sámuel Maresius mindenütt jelen van és Peter 
Dávid Huet sem ritka. 

A kartézianizmust teológiai és filozófiai oldalról támogató kisebb szerzők jelenléte is in-
kább a magánkönyvtárak jellemzője. Johann Clauberg, Ruard Andala, Arnold Geulincx, 
Adrián Heereboord, Dániel Lipstorpius, Petrus Poiret, Jan van der Waeyen vagy éppen 
Christoph Wittichius szinté egyenletes eloszlásban a már említett főúri és lelkészi könyvtá-
rakban vannak jelen. 

Az erdélyi Descartes-recepció szempontjából különösen fontos a gernyeszegi Teleki-
könyvtár vizsgálata, márcsak ennek jelentős hatása miatt is. Az erdélyi (és főleg a protestáns 
erdélyi) főúri udvarok ugyanis rákényszerültek arra, hogy kisebb anyagi erejükkel többet 
vállaljanak szűkebb környezetük olvasmányműveltségének ápolásából, mint a kortárs nyu-
gat-európaiak, vagy akár magyarországiak; udvar-funkciójuk, a XVI-XVII . századi értelem-
ben tovább megmaradt. Konkrétan ez azt is jelentette a Teleki-könyvtár esetében, hogy 
azok a diákok, akik a család támogatásával váltak lelkésszé, vagy tanárrá, hosszabb ideig az 
udvar környezetében maradtak. A család birtokain helyezkedtek el, a főúr könyvtárát láto-
gathatták, sőt, mint azt számos forrás dokumentálja, kölcsönözhettek is. A könyvtár szelle-
mi áramlatokat közvetítő ereje így azokat is elérte, akiknek nem volt anyagi erejük ahhoz, 
hogy saját, korszerű kézikönyvtárat gyűjtsenek össze, s gyarapítsák azt folyamatosan. 

Kaposi Sámuel a korban monumentálisnak mondható könyvtára mellett Détsei János, 
Csernátoni Gajdó Dániel és már a XVIII. század közepén Nádudvari Sámuel büszkélked-
hetett azzal, hogy a Descartes-recepció első és második vonalbéli képviselőnek művei is ott 
voltak polcaikon. 
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Sajnálatos módon az erdélyi unitárius értelmiség olvasmányműveltségének jegyzéksze-
rű forrásai csak nagyon kis számban maradtak ránk. így sem a töredék kollégiumi könyv-
tárjegyzék, sem a kisebb magánkönyvtárak nem elemezhetőek Cartesius szellemi hatása 
szempontjából. 

Még egy erdélyi, illetve már az egész Kárpát-medencére általánosan is igaznak mondha-
tó megállapítás: a XVIII. század első harmada végére a német Descartes-közvetítők, főként 
Sámuel Puffendorff gyakorisága megnő. A felvilágosodás magyarországi recepciótörténeté-
ben jól ismert jelenség — a német kultúra szűrője — tehát Descartes-tal kapcsolatosan is re-
gisztrálható. 

A magyarországi Descartes-recepció jelentős részben másként alakult, mint az erdélyi. 
A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület könyvtár- és olvasmányműveltsé-
gére vonatkozóan meglehetősen gazdag forásanyag maradt ránk, a többi kálvinista egyház-
kerületből azonban csaknem semmi. A debreceni Apáti Madár Miklós a magyarországi 
kartézianizmus kulcsfigurája, életműve alaposabb elemzést is érdemelne. Az eltérések a két 
magyarországi és az erdélyi egyházkerület Descartes-recepciójában láthatóan jól követik azo-
kat az eltéréseket, amelyek az egyes területekről származó peregrinus diákok egyetem-válasz-
tásában is mutatkoznak. A kálvini ortodoxia magyarországi központjából a diákok többsé-
ge vagy az ortodox németalföldi tanároktól, vagy a svájci képzőhelyek professzoraitól tanult 
inkább. A Sárospatakról indulók már sokkal több helyre eljutottak, sokan közülük a köze-
libb német lutheránus egyetemeken tanultak hosszabb-rövidebb ideig." 

Ennek megfelelően a debreceni kollégiumi könyvjegyzékeken Descartes alapművei mel-
lett néhány első vonalbéli szerzőtárs munkái találhatók meg, s nagy számban a Descartes-
ellenzőké. A magyarországi viszonylatban kétségtelenül gazdag könyvtár anyaga érthető mó-
don az ortodox kálvinista szellemi áramlatok kincsestára volt. Más gondolatok képviselői 
az előkelő „Opera omnia" kiadást megvárva, ennek megfelelően megkésetten kerültek a 
polcokra, használatukra vonatkozóan nincsenek források. A Tiszántúli Egyházkerület más 
kollégiumai (Szatmár, Nagybánya, Zilah) közel sem tudhattak ilyen gazdag bibliotékát ma-
gukénak, a kartéziánus szerzők pedig csak a megvásárolt nagyobb hagyatékokkal kerülhet-
tek volna a könyvtárba. Ez azonban esetleges volt, s ha volt is a kollégiumban olyan egyé-
niség — mint Nagybányán Eszéki István volt —, akinek a könyvtár rendszeres fejlesztésére 
gondja volt, elsősorban az oktatásban közvetlenül használt kötetek beszerzését kellett meg-
szerveznie. A sárospataki gyűjtemény több szempontból nyitottabb, könyvanyaga heterogé-
nebb volt, mint a debreceni, de a könyvtár története a Descartes-recepció kezdeti szakaszá-
ban túlságosan viharos ahhoz, hogy bárki is a friss szellemi áramlatok könyvanyagának be-
szerzését tarthatta volna fő gondjának. Ez a könyvtár a vizsgált 1660-1740 közti időszakban 
többször cserélt gazdát, menekült Erdélybe, majd hazatérte után Kassára. A Rákóczi Sza-
badságharc után gyakorlatilag újra kellett alapítani. 

A magyarországi kálvinista gyűjteményekben René Descartes és követői tehát nem tud-
tak olyan mértékig elterjedni, mint Erdélyben még akkor sem, ha a már többször említett 
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Apáti Madár Miklós töredék könyvjegyzékei, megjelent munkái egyértelműen szólnak a 
könyvjegyzékek alapján kialakítható kép egyoldalúsága ellen. 

A lutheránus értelmiség számára a XVII-XVIII. század fordulóján a modern szellemi 
áramlatot éppen a teológiai gondolkodás megújításának egy másik, éppen nem racionális 
módja jelentette, nevesen a hallei pietizmus. A gyülekezetek és a lelkészek maguk is létük-
ben érezhették magukat veszélyeztetve, s így nem csoda, hogy csak a legkiválóbbak jutottak 
el odáig, hogy a jövő számára intézményi könyvtárat alapítsanak, vagy éppen polihisztor-
ként az európai szellemi áramlatok teljes tablóját reprezentáló nagyobb bibliotékát gyűjt-
hessenek. A soproni Matthias Lángról és Bél Mátyásról tudjuk tehát elmondani azt, hogy 
a kartézianizmus számos szerzőjének, de ezen gondolatok ellenzőinek műveit is megszerez-
ték könyvtáruk számára. A nagyszámú lutheránus polgárság köréből azonban csak kevesek 
— néhány orvos, vagy jogász — szerezte meg magának a fentiekben felsorolt szerzők egy-egy 
munkáját. 

Ugyancsak szinte az ismeretlenségig hiányoznak e művek a katolikus gyűjtemények pol-
cairól. A plébániai kis gyűjtemények a szerkönyvekre és egy-két prédikációs könyvre korlá-
tozódtak, a szerzetesrendek közül pedig csak néhány jezsuita könyvtárban fordulnak elő a 
vizsgált nevek, illetőleg az ellenük írott egy-egy munka. 

A XVII-XVIII . század fordulójának magyarországi arisztokratáinak könyvgyűjtési szoká-
sai már jelentősen közelítettek a nyugat-európai nemességéhez, tehát egyre inkább szakíta-
nak azzal a hagyománnyal, hogy a birtokaikon élő papok, lelkészek, tanárok igényeit is ki-
elégítő teológia- és egyházi élet-orientált könyvtárakat építsenek. Nem jelenti ez azt, hogy 
nem fordul elő Descartes, vagy más említett szerző műve ezekben a könyvtárakban, de ak-
tív Descartes-recepcióról nem beszélhetünk még abban az értelemben sem, ahogy azt az er-
délyi Teleki-könyvtár esetében láttuk. 
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1994. [1995] 29-42. 

7 Monok István: Ortodoxia és humanitás. Iskolakultúra, 1996/9. 28-33. 
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János, Monok István.) Szeged, 1983. 645 p. 
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ben, sajtó alá rendezi Viliam Cicaj, Monok István.) 

13 /4 . Magyarországi magánkönyvtárak. IV. Pótlások, (tervben) 
14. Partiumi könyvesházak. 1623-1730. (Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah). Sajtó alá 

rend. Fekete Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga András. (A kötetet és a mutatókat összeáll. 
Monok István, Varga András). Bp.-Szeged, 1988. 588 p. 

15. Kassa város olvasmányai. 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, 
Lázár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. (Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. 
Monok István). Szeged, 1990, XII, 226 p. 

16/1 . Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományá-
nak rekontstrukciója (1579-1604). (Szerk. Monok István). Szeged, 1991. 171 p. 
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16 /3 . Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen<salád és környezete. Az Apafi-család és környeze-
te. A Teleki-család és környezete. Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Var-
ga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994. [1995] XVI, 375 p. 
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18 /2 . Lesestoffe in Westungam II. Forchtenstein (Fraknó), Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust 
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Sorozatszerkesztő: Monok István 

I. Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsu-
zsanna, Herner János, Kokas Károly, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981. XXIX, 219 p. 
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kek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, 
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Gácsi Hedvig, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. 
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szeáll. Monok István, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1990. XIV, 159 p. 
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A Kárpát -medence ko raú jko r i könyvtárai 

- B i b l i o t h e k e n im Karpa tenbecken der f rühen-Neuze i t -

Sorozatszerkesztő: Monok István 
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