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"Ki a múltját nem becsüli, 
az a jövőjét sem érdemli" 

Márki Sándor

Bél Mátyás, Magyarhon nagy ékessége 
/Emlékezés születése 300. évfordulóján/

Dr. Csiky Gábor*

Mig Európa a polgárosodás utján előre haladva gazdago
dott, virágzott, addig Magyarország három részre tépve küz
dött puszta létéért 150 éven át. A török felszabadító hábo 
ruk után, és a Rákóczi szabadságharcot követően is csak nyo
mór és kilátástalanság honolt. Csupán a jobbakban élt a re-

* . . .

mény és elszántság, a romokon uj Magyarországot felépíteni. 
Jelszavuk: "provehimur non praemio, sed patriae amore" - 
Nem jutalom /"prémium"/ reménye, hanem hazaszeretet hajt 
bennünket. Nem ártana ezt napjainkban is megszívlelni!
A közismert római bölcsességnek, "Historia est magister vi
tae" azaz J'a történelem az élet oktató mestere", jelentős 
része volt a török hódoltság alatt szertehullott államisá
gunk XVIII. századi újjászervezésében; az elpusztult, las
san éledő tájak etnikai, gazdasági arculatán végbement vál
tozások felismerésében, kulturális és társadalmi életünk uj 
tartalommal való megtöltésében. E század ujjáépitő, társada 
lomszervező munkájában kell keresnünk az alapjait számos, 
napjainkat is alakitó jelenségnek. Talán még emlékezünk,fő 
leg az én generációm, mit jelent az újjáépítés, mily sok
féle és nehéz feladatok megoldását.

A XVIII. század első felében ezen óriási feladatok 
megoldásának, elvégzésének az elindítója, az országépitő 
nemzedék vezéregyénisége B é l  Mátyás volt. Enciklopédis- 
ta, mint nagy elődje A p á c z a i  C s e r e  János, de ő 
már nem magányos-heroikus vállalkozó, hanem a felvilágosult

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1985 .november 18-án.x
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eszmék első mozdulásai idején, a tudós uj típusát testesí
tette meg: az anyagygyűjtő, kutatásinditó, kutatászervező, 
iskolateremtő tudósét. Ruffy Péter szavai szerint: "Mindent 
megtett azért, hogy a vad homályban tisztán lássunk, szamot 
vessünk a valósággal, kik vagyunk, mennyien vagyunk, hol 
élünk, milyen tájon, tüskés bozótban, letarolt sivatagon, 
hogyan kezdjünk neki egy uj ország építéséhez". Müvei a 
XVIII. századi, romjaiból lassan feltápászkodó Magyarország 
ról szóló ismereteinknek máig élő forrásai. Kora Európája 
tudományos élvonalában álló, máig is egyik legnagyobb forrná 
tumu polihisztora hazánk tudománytörténetének. Felvilágoso
dó szellemével a régi Magyarország jövőjét szolgálta.

Bél Mátyás a felvidék szülötte és lakosa volt halálá
ig, 1684-től 1749-ig. Egyetemi tanulmányait Halle an der 
Saaleban végezte, ahol elsősorban teológiát, továbbá törté
nelmet, földrajzot, irodalmat és orvostudományt tanult. 
Hallei tartózkodása meghatározó volt életében. E város a 
pietizmus és ezen alapuló pedagógiai gyakorlat központja 
volt, melynek vezéralakja August Hermann Francke /1663-1727/ 
az egyetem rektora, aki egyben a magyarországi hallgatók 
felkarolója is volt, és tudomásunk szerint az ő idejében 
1700-1714 között 112 hungarus diák járt és tanult Halléban. 
Francke felismerte Bél M. tehetségét, barátságába és gyere
kei nevelőjévé fogadta őt. Itt ismerkedett meg a pietizmus- 
sál, azzal a vallásfilozófiai irányzattal, amely a protes
táns egyházi ortodoxia ellen harcolva, a földi élet megre
formálására is törekedett a kegyesség, jóság jegyében.
A pietizmus pedagógiai alapelveit későbbi működése során 
következetesen alkalmazta. De itt ismerkedett meg a törté
nelmi és földrajzi ismeretek feldolgozásának alapjaival, 
úgyszintén a német "Staatenkunde", az államismerettannal, 
mely utóbbi Bél M. hazai országépitő működésének mondhat
ni ideológiáját képezte.
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A polgárias életeszményekkel jól összeférő, dogmaelle
nes pietizmus elkötelezett képviselőjeként, ter̂ . ha^a j_>cl xm- 
1708-ban. Itthon, először Eesztercebányán lelkész, 1714-től 
pedig Pozsonyban a liceumban tanít, mint annak igazgatója, 
majd 1719-től a város evangélikus lelkésze haláláig. - 
Ide most Ruffy Péter Írása kívánkozik: "Misztótfalusi Kis 
Miklóst, a betűmetszőt is marasztalta a Nyugat, s mint any- 
nyi más nagyságunkat, Bél M-t is hívogatta a német iskola, 
csábította Hollandia, jól fizetett nevelővé válhatott volna 
a világvárosban. Bél M. a hungarus hazajött, hogy lovon,sze
kéren, gyalog bejárja és fölbuvárolja hona állapotát, és 
számos más müve mellett megírja az egész, a teljes Hungáriát. 
Megírta, feltérképezte, megmentette. Azt, hpgy milyen volt 
ez az ország a XVIII. században tőle tudjuk, tőle tudhatnánk, 
ha müvei magyar nyelven hozzáférhetők volnának".

A nyugatról hazatérő Hungarus-diákok az újat, tanul
ságaikat azután saját egyházi-iskolái intézményrendszerük
ben kezdték alkalmazni, visszaszorítva az ortodoxiát. E ma
gyarországi értelmiségnek jó néhány olyan magasan kvalifi- 
kát képviselője volt, akinek a felkészültsége, munkássága 
egyáltalán nem maradt el az egykorú nemzetközi színvonal
tól. Egymásután lettek különböző - főleg német - tudós 
társaságok, akadémiák tagjai s ezek szakmai orgánumaikban 
megjelentek, főleg természettudományi, orvosi közleményeik. 
Ily módon a nemzetközi tudományosságba be tudtak kapcso
lódni, annak ellenére, hogy saját tudományos sajtóval és 
szervezettel még nem rendelkeztek -, bár egy hazai tudós 
társaság alapításának gondalatát már 1718-ban maga Bél M. 
felvetette, 1735-ben pedig egy konkrét terv megtárgyalá
sáig is eljutott, de nem valósult meg. A külföldre kerül
tek nehézség nélkül megallták helyüket magasabb, egyetemi 
poszton, mint a pozsonyi polgárfiu Segner András /1704-1777/, 
aki hallei, majd göttingai professzorként vált európai hí
rű fizikussá. - Bél Mátyás ennek a Hungarus polgári értei-
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miségnek volt kiemelkedő, jellemzően, tipikusan hungarus- 
tudatu képviselője. Az itt élő népek, nyelvek együttélése, 
kölcsönös megbecsülése, támogatása a közös hazán, a Regni 
Hungariae-n belül: ez Bél M. hagyománya, öröksége. Mai fo
galmakkal szólva, a nyelvi egyenjogúság, a nemzeti-nemzeti
ségi tolerancia jegyében, ami 200 év múlva a XX. század kö
zepe táján, a mai Magyarországon megvalósult ugyan, de nem 
terjedt ki a Kárpát-medence, a régi Magyarország egész te
rületére!

Ha végigtekintünk a polihisztor Bél M. munkásságán, 
akkor az valóban enciklopédikus teljesitmény. Pedagógus és 
ujságiró, geográfus és történész, néprajzkutató és nyelvész, 
tudományszervező és kiadó volt egyszemélvben. Négy nyelven: 
magyarul, szlovákul, németül és latinul beszélt és irt,pré
dikált és jelentette meg Írásait. Életműve a magyaron kivül 
a szlovák és német kultúrtörténet része is. - Megjegyezzük, 
hogy akkor a "hungarus" nem etnikai állapotot, hanem magyar-
országi származást jelölt, magyarországi lakost anyanyelvé- ♦
tői függetlenül. Bél M. hungarus volt, de ezen túl magyar
nak vallotta magát, akár Born Ignác. Munkássága tengelyében 
a magyar haza, a magyar nyelv, a magyar tudomány szolgálata 
állott. De nála sem az a döntő, hogy honnan jött, hanem, 
hogy merre tartott.

Szerteágazó munkássága során: irt német nyelvtan köny
vet magyarok számára, valamint németek számára magyar nyelv
tant /"Institutiones linguae Germanicae" /1718/, és "Der 
ungarische Sprachmeister" /1729/. Publikált történeti forrá
sokat, közöttük elsőül adta ki Anonymus krónikáját. A magyar 
nyelv történetével foglalkozik "Historiae linguae hungari- 
cae /1713/ c. könyvében. Értekezett a magyar rovásírásról 
"De vetere litteratura hunno-scythica exercitatio" c. müvé
ben /1718/. "De peregrinitate linguae hungaricae meletema" 
címmel a magyar nyelv európai társtalanságáról ir /1734/.
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Elsőként foglalkozott a finn-magyar rokonság kérdésével s 
ebben Beyer szentpétervári tudóssal folytatott levelezése, 
Sajnovics félszázaddal későbbi értekezésének előfutára 
lett. "Magyar grammatica vagyis a hazai nyelvnek gyökeres 
megtanulására való intézet" c. müve /1723/ több mint egy 
évszázadon át a nemzeti iskolák tankönyve, mintagrammatiká
ja volt. A nyelvújítás egyik előfutárává teszi az a sor má
ig élő nyelvtani kifejezés, amit ebben megalkotott és hasz
nált, s a könyv függelékeképpen több száz szólásmondást, 
közmondást közöl. Életműve jelentős a magyar germánisztika 
és szlavisztika terén is. - Emlitésreméltó, hogy Oláh Mik- 
lós hires kéziratos müve a "Hungária" /1536/, 200 év után 
1735-ben először Bél M. kiadásában jelent meg, "Adparatus 
ad historiam Hungáriáé, /Bevezetés Magyarország történeté
be/" cimü kutfőgyüjteményes kötetében. - Úttörő pedagógiai 
munkássága. Korszerű pedagógiai elvek képviselője és megho
nosítója, a magyar iskolák működésében. Nevéhez fűződik az 
anyanyelvi oktatás megteremtése, a kötelező tankönyv hasz
nálat, az egyéni foglalkozás, a kötelező tanmenetek és még 
sok máig élő pedagógiai módszer hazai meghonositása.

Tanártársai segítségével ő alapította meg 1721-ben 
Magyarországon az első, rendszeresen megjelenő latin nyel
vű hirlapot, a Nova Posonlensiát, mely hetenként jelent meg, 
és volt egy önálló havi melléklete a "Syllabus Rerum memo
rabilium", melyben tudományos jellegű cikkek jelentek meg. 
Hogy milyen tartalommal jelent meg az újság? Először is 
hirekkel egész Európából, továbbá belföldi hirekkel: a kor
mányzat munkájáról, a királyi udvar eseményeiről, de olvas
hatunk benne gyilkosságokról, lopásokról, az árakról, az 
időjárásról, különös természeti eseményekről, gazdasági je
lentésekről, a pozsonyi magisztrátus megválasztásáról, a 
diéta, az országgyűlés előkészületeiről és üléseiről,- csak
úgy mint a mai napisajtóban!
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Bármennyire jelentős is azonban az, amit pedagógiai 
és filológiai működése során létrehozott, maradandót a tör
ténelem és földrajztudomány területén alkotott Bél M., fő
müvében a "Notitia Hungáriáé Novae Historico-Geographica" - 
Jegyzetek az uj Magyarország történelmi-földrajzához vagy 
Az uj Magyarország történeti-földrajzi leirása. E mü cime 
igen találó, Bél Mátyást is, korát is jellemzi. A XVIII. 
század első felének legnagyobb magyar tudósa azon a mezs
gyén állt, amely összekötötte, de el is választotta a régi 
hungarus-tudatot és az újabb Magyarország-értelmezést, s 
ugyanúgy a merőben teológiai alapozású világképet és az uj, 
empirista, a racionális elvű, polgári mentalitású, a fel
világosodás felé mutató fölfogást.

A Notitia tervének első vázlata "Epistola" cimen 
1718-ban jelent meg és nagy ellenzést váltott ki. A máso
dik részletes program a kor tudományos szokásaihoz hiven, 
mintegy előzetesként, "Hungáriáé antiquae et novae prod
romus" cimen jelent meg 1723-ban, de ezt okosan már III. 
Károly királynak ajánlotta. Bél M. az előszóban kihangsú
lyozta, hogy megfelelő választ kell adni azoknak a külföl
di szerzőknek, akik Magyarország barbár voltáról beszélnek. 
Terve szerint a munka két nagy részből állt volna: az I. 
részben a régi Magyarországról kivánt szólni, a szkiták, 
hunok, avarok és magyarok történetéről. Ez nem valósult 
meg, de ehhez készítette el a tiz történeti kútfőből álló 
forráskiadványát az emlitett Adparatust. - a II. részben 
a XVIII. századi Magyarország leirását tervezte. A Prodro- 
must már kedvező visszhang fogadta még külföldön is. Ebben 
elsőként vetette fel az átfogó államismereti munka gondola
tát, a hallei szellemben, melyre az államvezetésnek, a mű
velődésnek es a gazdasági élet fejlődésének egyaránt szük
sége volt.
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Munkatársai és tanítványai segítségével, Magyarország 
egész területére kiterjedő széles körű adatgyűjtő munkát 
kezdeményezett. Az összegyűlt sok ezer kérdőivé! osztályoz
ta, adatait saját forrásaival összevetve ellenőrizte s a 
megyei hatóságokkal, tudósokkal, egyházközségekkel folyta
tott levelezése nyomán egészítette ki. Az anyagot várme
gyénként, illetve járásonként rendezve általános és külö
nös részben dolgozta fel. - Munkájában sokan támogatták,de 
főleg a vármegyék akadályozták. Batthyány József kalocsai 
érsek és Pálffy Miklós nádor.azonban felismerve munkája 
korszakalkotó fontosságát, segítették és megszerezték szá
mára az uralkodó, és az udvar támogatását is. Ezek után a 
hatóságok utasítást kaptak a kéziratos anyag felülvizsgá
lására, a kancellária pedig megbiztá Mikoviny Sámuel kincs
tári mérnököt azzal, hogy Bél M. munkájához vármegyénként 
a szükséges térképeket készitse el, aki feladatát kiválóan 
megoldva, a hazai kartográfia úttörőjévé vált. Végülis 
tiz évi munka - adatgyűjtés, szövegezés - után 1735-ben 
megjelent az I. kötet és 1742-ig még további 3, illetve 4, 
összesen 5 kötet Bécsben. Az 5. félkötetet /71 lapból állt/ 
Moson vármegyéről Zichy Jenő 1892-ben újra megjelentette, 
ez lenne a Notitia V. kötete. A többi megjelent vármegyék 
a következők: Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis- 
Solt, Nógrád, Hont, Bars, Nyitra. Ezenkivül megjelent az 
elmúlt 40 év alatt néhány megyéről szemelvényes forditás, 
de úgy látszik a megyéket ma sem érdekli különösen XVIII. 
századeleji állapotuk. - Az eredetileg hat kötetre terve
zett mü anyaga időközben annyira felduzzadt, hogy az öt 
kötet mindössze tiz vármegye anyagát ölelte fel s ez az 
egész kéziratanyagnak csupán egyharmadát adja; a többi, 
állitólag k b . 10 ezer oldalnyi nyomdakész anyag, Bél M. 
betegeskedése, anyagi nehézségei, majd halála következ
tében kéziratban maradt. A mü igy, félbemaradottan is, 
a kor legjelentősebb hazai tudományos vállalkozása lett,
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amely jelentős mértékben túlnőtt az indulását elősegítő 
német államismereti iskola elvi és módszertani útmutatá
sain .

Főmüvében hivatkozik kortársának, L .F -Marsiglinek 
hires müvére a "Danubius Pannonico-Mysicus"-ra /1726/. 
Mindketten a magyar föld felfedezői voltak.

Néhány szót magáról a műről. Módszere a megyék le
írásában a következő volt. A terület természetföldrajzi 
ismertetése után részletes hegy- és vizrajzi jellemzés 
következett. Ezek után számbavette és felsorolta az ille
tő megye fontosabb természeti kincseit, mint a gyógyvizek, 
fontosabb ásványi kincsek, állatvilág, éghajlati adottsá
gok, jellegzetes mezőgazdasági növények, fontosabb haszon
állatok. így ir például a parádi vízről: "valamivel ked
veltebb gyógyviz az egyik parádi forrásnak a vize, mely 
fél mérföldnyire az előbbitől, a Mátra hátában ered. Ebben 
nagyon kevés a kéntartalom, annál több a salétrom. Gyógy- 
hatását még nem állapították meg, de ivásra naponta hasz
nálják" .

A leirások második részében a megyék népességét jel
lemzi, nyelvüket, szokásaikat, leirja összetételüket,majd 
a közigazgatási beosztást közli és eszerint sorolja fel a 
megye településeit, külön a városokat, a mezővárosokat, a 
fontosabb erősségeket és várakat, végül a falvakat és a 
jelentősebb pusztákat. A megyék falvainak a leírásánál több
ször kitűnik a népért, a hazáért aggódó ember hangja. Az 

újonnan betelepített Tisza mentéről például ezt irja: "Ré
gen nagyon sűrű népesség lakta ezt a tájat. Ma pedig egy 
mérföld körzetben is három, négy vagy még több elpusztult 
i alu romjait latod..." A török idők és a kuruckor viszon
tagságai után visszatelepedő falvak és tájak képe még soká
ig rendkívül sivár volt.
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ŝssk> xc 2% je ̂sse»

A N N O  CHRIST!  M D C C  XXII.
DIE XXIX. JULII.

eujus eft primipilus fic nuncupatus 
Chifmeits , alia voct Princeps Canda- 
har«; qux provincia eil finiti.T' Indico 
Magni, quem vocant, Mogoli Imperio i 
cujus rebellis parens aliis confiitutus 
erat Gubernator, fupremum deinde im
perium fibi arrogare cupiens t ejusdem 
vero filius hac ditione non acquiefcent, 
collegit exercitum, virtute cujus ani
mosi pofi fui parentis obitum urbem 
Kirmanenfem , fcu Hrrmancnfcm in
fertis armis occupavit non modo , ve- 

frűrn őr provinciam omnem inde depen
dentem. Atijue uti fonuna belli ge- 
nerofis in animis vix frenum patitur, 

I ac dominandi pruritus audacem fecis 
perduellem , anco fua in Sede Regem 
Pcrfi» conatus adoriri, quanqr.nn per 
'Vepreta 0' r i irum  afpca ii.it Iu s hu
jusmodi vix polit bilis credebatur. For

tuiti

2. ábra A Nova Posoniensia 1722 .évi júliusi szénából

trdtta Tidnubii d. d. 
i. Julii. De ftatuReg- 
ni Perii« fatis ira. 
piicato harc poblicis 
inferta cft re la tio , 
quöd tanti motiis 

____________ ibidem glifeant in
dicia, ű  fcintillent fomite«, ot Reg- 
ni ejnfdem praepotentis excidium 
pofiit Oed /pus augurari. Primitus 
quidam rebellis expilauit Scamachi- 
am ad m are Cafpium , & harc Perfica 
civitas eft triplex limitum regula inter 
Turei«, Perii«, ac modó ad Craream 
2ußi« Majeftatem fpeftantis Afira- 
can* Imperial Absque eo Princeps de 
Macao f Iraanum vocant ) infurrexit 
contra Regimen, de variis Prifarnm 
jam viäor provinciis. Tertia vero 
cjusCoron* rebellio eft magis palmaria,



113

Bél Mátyás gazdag öröksége számos nagy tudós, alko
tónk hagyatékához hasonlóan, ha nem is veszett el, de szét
szóródott és megfeledkezett róla a hálásnak nem mondható 
utókor. - A kéziratanyag nagy részét Batthyány József érsek 
megvásárolta az örökösöktől, ez az esztergomi primási könyv
tárba került. A többi az Országos Levéltárban, a Széchenyi 
Könyvtárban, a pozsonyi evang. liceum könyvtárában, Becs
ben és ki tudja még hol található. - Életműve nagyobbik ré
sze kéziratban maradt fenn. Nagy müvének, a Notitiának tel
jes magyar forditása több mint két évszázados adóssága a ha
zai könyvkiadásnak. Hagyatéka valóban még feltáratlan. Né- 
nány szemelvényes fordításon kivül, alig jelent meg néhány 
cikk és 'anulmány munkásságáról. - Tény, az utókor nem fog
lalkozott és foglalkozik vele úgy, ahogy megérdemelné. A 
múlt évi tricentenárium alkalmával sem erőltették meg magu
kat az illetékesek, de legalább megjelent egy válogatás mü
veiből, a Magyar Ritkaságok sorozatban, "Hungáriából Magyar- 
ország felé" cimen, továbbá "Magyarország népének élete 
1730 táján" c. kötet Wellmann Imre szerkesztésében. Ez is 
valami, de nem az igazi. Ugyanis ugyanekkor a szlovákok 
messze felülmúltak bennünket és ez nem véletlen!

A turócszentmártoni /Martin/ szlovák nemzeti könyv
tár, a Matica Slovenska kiadásában megjelent könyv Bél M. 
életművét tartalmazza teljes bibliográfiával - tőle és ró
la - 100 oldalas képanyaggal. A könyv célja bekapcsolni 
Bélt a szlovák tudomány- és művelődéstörténetbe, és a bib
liográfia műfajával is bizonyítani annak a tételnek a tart
hatatlanságát, miszerint "Szlovákia és a szlovákok törté
nelemnélküliek". Csakhogy ez éppen Bél M. esetében nem igen 
sikerülhet, aki hungarus, magyarhoni volt tudatában és egész 
munkásságában, és nemcsak a mai Szlovákiát tekintette hazá
jának. Életrajzában pedig kissé furcsa az a megfogalmazás, 
hogy iskoláit Szlovákiában és Magyarországon végezte, -
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akkori A pozsonyi Obzor reprezentatív kiadványának a cime 
"Bratislava Mateja Bela" - Bél M. Pozsonya /1984/, ennek 
patinás hangulatát pedig a névszlovákositó bizottság név- 
használati furcsaságai rontják el. - A szlovák akadémia 
kiadója szerényebb kötetet adott közre az évfordulóra, "Bél 
Mátyás, a szlovák geográfus" cimmel, Jan Tibensky Levezető 
tanulmányával /Bél Mátyás helye a szlovák tudomány, gondol
kodás és kultúra fejlődésében/. Bél M. az ember és a tudós 
nagyságát, Jan Tibensky, "Velka ozdoba Uhorska" /Magyarhon 
nagy ékessége /1984/ cimü tudományos-ismeretterjesztő mo
nográfiája mutatja be a Tátrán kiadásában. Ez a kötet már 
méltó Bélhez, melyben a szerző a lehetőségekhez képest ob
jektiven tárja a múlt kérdéseiben, már annyiszor félreve
zetett szlovák olvasó elé mondanivalóját. Ez a mü már ala
pul szolgálhat egy esetleges közös magyar-szlovák Bél ki
adáshoz. Néhány érdekes, meglepő és elgondolkoztató rész
letet idézünk a monográfia befejező megállapitásaiból:

"A szlovák hazafiak uj nemzedéke fokozatosan elvesz
tette azt a képességet, hogy történelmileg értékelhesse 
Bél Mátyás h’mgarus patriotizmusát. Jozef Miloslav Húrban 
1846-ban a szlovák öntudat olyan képviselőjének tartja,aki 
hazafiságát a cseh nyelv ismeretével és szeretetével fej
tette ki, másrészről viszont tányérnyalónak és hajbókoló- 
nak Ítéli társadalmi állásfoglalását, nemzeti érzését pe
dig túlbuzgó kozmopolitizmusnak értékeli.

vJosef Skultéty szerint a szlovákoknál a cseh nyelvű
ség legnagyobb tekintélye volt, szélesebb magyarhoni össze
függésekben pedig nem csupán a hungarus tudat terjesztője, 
hanem magyarrá elfajzott szlovák, aki a XVIII. században 
egymaga többet ártott nemzetének, mint a XIX. századi szlo
vák anyák valamennyi elfajzott gyermeke.
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Daniel Rapant Bél Mátyás szlovákságát bizonyította, 
amivel kitünően megfért hungarus patriotizmusa, az a tör
ténelmi kategória, amely a XVIII. században nem mondotr. 
ellent az előbbinek. Bél gyakran idézte a nyelvekbe: kap
csolatban Szent Ágoston mondását, miszerint a nyelvek nem 
tudása elidegeníti egymástól az embereket. Bél nem kozmo
polita, hanem magyarhoni polgár, olyan magyarhoni, akit 
mélyen áthatott a humanista műveltség és a pietista nemes- 
lelküség.

A szlovák Bél-metamorfózisokhoz a magyar historio
gráfia is hozzájárult, amely nem tagadta ugyan szlovák 
származását, legalábbis az apja után, de nem is szólt er
ről, hanem a szlovákokhoz hasonló történetietlenséggel 
kiszakították a XVIII. század összefüggéseiből, és ami 
programszerűen hungarus patriotizmus volt nála, azt ma
gyar nemzetivé változtatták.

Hlajlongania kellett, és időnként bizony mélyebben 
hajolt meg, mint azt az etikett megkövetelte. A császár
né1- főként azért hódolt, hogy megvalósíthassa tudományos 
elképzeléseit, amelyeknek egész életét szentelte. Ha ke
ményen és élesen cenzúrázott tudós, elsősorban történész 
volt is, mégis sokkal jobban belelátott a jövőbe, mint a 
múltba.

Müve számos helyén kifejezte rokonszenvét az elnyo
mott és kizsákmányolt nép iránt. Lehetőségei igen szeré
nyek voltak, müvével mégis tudatosan hozzájárult ahhoz, 
hogy Magyarhon gazdag, müveit, népe pedig boldog legyen.
Ha nem rejtegette is rokonszenvét kedvelt natio slavicá- 
ja és a szlovák nép iránt, cé/tudatosan igyekezett hozzá
járulni a nemzeti türelemhez a soknemzetiségű Magyarhon
ban. Gazdag tudományos munkásságával hozzárult a művelődés
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gazdagításához, és értékes forrást jelent Magyarhon nemze
teinek történelmük megismeréséhez. Ma is Magyarhon nagy 
ékessége tehát, aminek a XVIII. században tisztelték, és 
Magyarhon népeinek szellemi öröksége.

Ha tudjuk is, milyen sorsra jutott a magyarhoni haza 
fiság, ne vegyük el Bél Mátyástól halála után kapott ki
tüntetését, a "Magyarhon nagy ékességé"-t. Büszke lett vol 
na rá!"

Bél Mátyásnak, munkái megjelenése után, nagy lett a 
hire és tekintélye nemzetközileg is. A jénai és olmützi 
tudós társaság, a berlini tudományos akadémia, a londoni 
Royal Society és a szentpétervári tudományos akadémia tag
jai sorába választotta. XII. Kelemen pápa 1736-ban neki, 
a protestáns papnak, saját arcképével diszitett arany em
lékérmet ajándékozott. Itthon Bőd Péter a Magyar Athénás- 
ban igy ir róla 1767-ben: "Posoni első pap, nagy ékességé
re s dicsőségére született volt Magyarországnak... nagy 
szorgalmatosságu ember lévén, a tudós világban igen sokra 
ment volt, úgyhogy még ellenségei előtt is nagy emlékeze
tét hagyta". Szekfü Gyula Bél Mátyást Széchenyi előfutárá
nak tekintette. Végülis jóllehet már 300 esztendő telt el 
születése óta, Hörányl Elek óhajtása máig nem veszítette 
el az érvényét: "Bár csak támadnának hamvaiból oly tehet
séges utódok, kik hasonló hévvel és eréllyel munkálnának 
éjt nappallá téve a haza dicsőségén, és a torzsalkodó em
berek üres fáradozásait és cselvetéseit szilárd lélekkel meg 
vetnék és szétszórnák." Ez lenne a mi óhajunk is a jelen
ben .

Jelképnek is kifejező, hogy amikor 1749. aug.29-én 
meghalt, halálhírét németül jegyezték be Pozsony városá
nak anyakönyvébe, sírkövére pedig a tudományosság hazai és
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nemzetközi nyelvén latinul vésték, hogy Magyarország tudósa 
volt: "Hic iacet immortalis Matthias Belius... historio
graphus Hungáriáé" - itt nyugszik a halhatatlan Bél Mátyás, 
Magyarország történetirója. Sirjának ma már nyoma sincs.
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Mátyás Bél, pride of Hungarian native land 
/In commemoration of the trecentenary of his birth/

by
Gábor Csiky

Mátyás Bél /1684-1749/, a Lutheran pastor, teacher, 
geographist,historian, ethnographist and linguist, was the 
greatest personality of Hungarian erudition in the 18th 
century; a real polymath. He was one of the leading charac
ters of that generation which after the liberation from 
Turkish occupation began to rebuild the country. At the 
Halle University, under the influence of the Professor A.H. 
Francke, he bacame the follower of antidogmatic pietism.
And in his scientific way of thinking he adopted the German 
state-knowledge /Staatenkunde/ current, which constituted 
the theoretical basis of his activity. In 1714 he became 
the head-master of the Pozsony liceum. From 1719 till his 
death he was the municipal pastor of Pozsony. His chief 
work is an unfinished encyclopaedia entitled "Notitia Hun
gáriáé Novae Historico-Geographica" which rises above even 
his most significant and extensive oeuvre. In this book he 
gives a complex political, geographical, historical, ethno
graphical, linguistic historical, natural historicaleconomic 
and medical description of Hungary based on his own previous 
investigations made all over the country. The description of 
nine comitats, in five volumes had been finished between 
1735 and 1742. This work has a documentary value even today. 
His oeuvre is part of not only Hungarian but also of Slova
kian and German cultural history. An obvious proof of his 
international reputation is that he was a member of the Lon
don Royal Society.


