
MAGYAR KÖNYVSZEMLE 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REVUE DE L’INSTITUT DES SCIENCES 

IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE ÉS AZ 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

LITTÉRAIRES DE L’ACADÉMIE HONGROISE 

DES SCIENCES ET DE LA 

KÖNYV- ÉS SAJTÓTÖRTÉNETI 

FOLYÓIRATA 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SZÉCHÉNYI 

POUR L’HISTOIRE DU LIVRE ET DE LA PRESSE 

126. ÉVFOLYAM      2010.     3. SZÁM 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG – COMITÉ DE RÉDACTION 

MONOK ISTVÁN  főszerkesztő    ÁCS PÁL  főszerkesztő-helyettes 

TÓDOR ILDIKÓ  szerkesztő 

BUDA ATTILA CSÁSZTVAY TÜNDE 

KULCSÁR PÉTER MADAS EDIT 

NAGY LÁSZLÓ ROZSONDAI MARIANNE 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

SZERKESZTŐSÉG – RÉDACTION 

1118 Budapest, Ménesi út 11–13. 

Telefonközpont: 279-2760 

Internet címünk: http://www.epa.oszk.hu 

(Keresés: Magyar Könyvszemle) 

Elektronikus levélcímünk: mksz@oszk.hu 

Articles appearing in this journal are abstracted 

and indexed in HISTORICAL ABSTRACTS and/or AMERICA: HISTORY AND LIFE. 

Megjelenik negyedévenként – Trimestrielle 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága (1089 Budapest, Orczy tér 1.) Előfizethető valameny- 

nyi postán, a kézbesítőknél; e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu; faxon: 303-3440; További információ: 

06-80-444-444. Példányonként megvásárolható a következő könyvesboltokban: a Kis Magiszter Könyvesbolt- 

ban (1053 Budapest, Magyar u. 40.), a Balassi Kiadó könyvesboltjában (1023 Budapest, Margit u. 1.), az Írók 

Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45.) és az Osiris Kiadó könyvesboltjában (1053 Budapest, Egyetem 

tér 5.). Külföldön terjeszti a Batthyány Kultur-Press Kft. (H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6., tel./fax: 

201-8891). 

Előfizetési díj 2010-től egy évre 2200 Ft. 

A szerkesztőség legfeljebb 1 ív terjedelmű és az MSZ 9651 szabványnak megfelelő kéziratokat fogad el (egy olda- 

lon 30 sor, soronként 60 leütés, jegyzetek a főszöveg alatt vagy után). A Tanulmányok rovatba szánt kézirathoz fél 

oldal terjedelmű tartalmi kivonatot is kérünk. Különlenyomatok (legkevesebb 30 példány) a szerkesztőséghez 

a szerzői korrektúrával együtt visszaküldendő Adatlapon rendelhetők meg az ott olvasható tájékoztatás szerint. 



Ksz2010-3-tartalom.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 [B/3] 

TARTALOM 

Zsoldos Endre: A „Pécsi Egyetemi Beszédek” csillagászati tartalmáról  ................................  293 

Kertész Balázs: Egy II. Ulászló-kori törvénygyűjtemény: a Kollár-féle első kódex  ...............  312 

Kruppa Tamás: A Báthoryak szentkultusza és a pietas Bathoriana  .......................................  327 

Mikó Gábor: 16. századi dekrétumpéldányok a keszthelyi Festetics-könyvtárban  ................  350 

KÖZLEMÉNYEK 

Földváry Miklós István: Ismeretlen ordótöredékek a középkori Magyarországon és a környező 

közép-európai egyházakban  .........................................................................................  366 

Szuromi Szabolcs: Megjegyzések Chartres-i Szent Ivo szövegcsaládjainak szerzőségéhez  .......  375 

Berkes Katalin: Enyedi György és a zsiráf  .............................................................................  381 

Zvara Edina: Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében  .........  386 

Fajt Anita: Nicolaus Müller, brassói könyvnyomtató kiadói programjához  ..........................  398 

FIGYELŐ 

Mihalik Béla Vilmos: Jezsuitaellenes képi propaganda a kora újkorban  ................................  405 

SZEMLE 

Kowalská, Eva: Uhorská rapsódia alebo tragicky príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bra- 

tislava, 2008. (Deák Eszter)  .........................................................................................  410 

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg 

des 18. Jahrhunderts. Bremen, 2008. /Presse und Geschichte – Neue Beiträge Bd. 32./ 

(Pavercsik Ilona)  .........................................................................................................  413 

Liber oeconomicus… A könyveket válogatta és a szöveget írta Szőnyi Éva. Bp. 2008. (Po- 

gány György)  ...............................................................................................................  416 

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. I. (1498–1710.) 

Csíkszereda, 2009. (Bánfi Szilvia)  ...............................................................................  417 

Gömöri György: Kultúránk követei a régi Európában. Bp. 2009. (P. Vásárhelyi Judit)  ........  420 

„Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk.: Madas 

Edit. Bp. 2009. (Buda Attila)  .......................................................................................  422 

Biblia Hungarica Philologica – Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban. Szerk.: 

Heltai János. Bp. 2009. /A Magyar Könyvszemle és a MOKKA R Egyesület füzetei 

3./ (Szelestei Nagy László)  ...........................................................................................  423 

Athanase Kircher, le dernier des humanistes. Exposition présentée á la bibliothèque Abbé- 

Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 février 2010. Textes rédigés par Bruno Guignard, 

Thierry Leclair. Blois, 2010. (Monok István)  ..............................................................  424 

 

 

 

 

 

 

 



[B/4] Ksz2010-3-tartalom.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 

Ára: 550 Ft 

SOMMAIRE 

Zsoldos, Endre: Du contenu astrologique des „Discours Universitaires de Pécs”  .................  293 

Kertész, Balázs: Une collection de loi du temps du roi Vladislas II: le 1er codex Kollár  .......  312 

Kruppa, Tamás: Le culte des saints des Báthory et la ‘pietas Bathoriana’  .............................  327 

Mikó, Gábor: Exemplaires de décrets du 16e siècle dans la bibliothèque Festetics de Keszt- 

hely  ..............................................................................................................................  350 

CONTRIBUTIONS HISTORIQUES 

Földváry, Miklós István: Fragments d’ordo inconnus dans la Hongrie médiévale et dans les 

églises voisines d’Europe centrale  ...............................................................................  366 

Szuromi, Szabolcs: Remarques à la question de la paternité des familles de textes de Saint 

Yves de Chartres  ..........................................................................................................  375 

Berkes, Katalin: György Enyedi et la giraffe ..........................................................................  381 

Zvara, Edina: Les livres de János Kanizsai Pálfi (1582–1641) dans la collection de Pál Ester- 

házy  .............................................................................................................................  386 

Fajt, Anita: A propos du programme d’éditeur de Nicolaus Müller, imprimeur de Brassó  ........  398 

CHRONIQUE 

Mihalik, Béla Vilmos: Propagande en image contre les Jésuites dans l’Ere Moderne pré- 

coce ..............................................................................................................................  405 

REVUE 

Kowalská, Eva: Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bra- 

tislava, 2008. (Deák, Eszter)  ........................................................................................  410 

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg 

des 18. Jahrhunderts. Bremen, 2008. /Presse und Geschichte – Neue Beiträge Bd. 32./ 

(Pavercsik, Ilona)  ........................................................................................................  413 

Liber oeconomicus… Choix des livres et texte de Éva Szőnyi. Bp. 2008. (Pogány, György)  ........  416 

Muckenhaupt, Erzsébet: La collection ‘Ancienne Bibliothèque Hongroise’ de Musée Sicule 

de Csík. I. (1498–1710.) Csíkszereda, 2009. (Bánfi, Szilvia)  ......................................  417 

Gömöri, György: Les ambassadeurs de notre culture dans l’ancienne Europe. Bp. 2009.  

(Vásárhelyi, Judit, P.)  ..................................................................................................  420 

„Voyez mes confrères”… Monuments de la langue hongroise depuis les commencements 

jusqu’au début du 16e siècle. Sous la réd. de Edit Madas. Bp. 2009. (Buda, Attila)  .......  422 

Biblia Hungarica Philologica – Bibles de Hongrie dans les sciences philologiques. Sous la 

réd. de János Heltai. Bp. 2009. /Les cahiers de Magyar Könyvszemle (Revue d’histoire 

de livre hongroise) et de l’Assiociation MOKKA-R. 3./ (Szelestei Nagy, László)  ..........  423 

Athanase Kircher, le dernier des humanistes. Exposition présentée à la bibliothèque Abbé-

Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 février 2010. Textes rédigés par Bruno Guignard, 

Thierry Leclair. Blois, 2010. (Monok, István)  .............................................................  424 

 



Ksz2010-3-01.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.26. 10:40:00 [293] 

ZSOLDOS ENDRE 

A „Pécsi Egyetemi Beszédek” csillagászati tartalmáról  

Vázlat az elmúlt ötven év európai kutatástörténetéről 

A csillagászat magyarországi történetét Mátyás király korában szokásos kezde- 
ni.

1
 Valóban, ebben az időben nevezetes csillagászok fordultak meg Magyarorszá- 

gon, elég például Regiomontanus vagy Marcin Bylica
2
 (Ilkus Márton a régi szak- 

irodalomban) nevét említeni. Természetesen régebben is rendelkeztek koruknak 
megfelelő csillagászati ismeretekkel Magyarországon, még ha sok esetben ezt csak 
más célra készült szövegekből lehet előbányászni. 

Már Szt. Gellért Deliberatiója is számos csillagászati utalást tartalmazott, rend- 
szeresen hasonlította az egyházat az éghez. Mint Bodor András kimutatta, isme- 
retei nagy részét Sevillai Izidortól szerezte, így a csillagászati tudományát is.

3
 

A Deliberatiónak azonban nincs kimutatható hatása Magyarországon, még ha 
nehezen is képzelhető el, hogy a tudós püspök ismereteit titokban tartotta volna.

4
 

A csillagászathoz kapcsolódik a rejtélyes Thaddaeus Ungarus is, aki Gerard of 
Cremona Ptolemaiosz-fordításának utolsó mondatában szerepel.

5
 Fentmaradtak 

„tankönyvek” is, például az esztergomi „Tractatus de Cantica Canticorum”-kó- 
dexben található iskolai jegyzet, melynek egyik része a computust (naptárszámí- 
tás) ismerteti.

6
 

 
 A kutatást a K62845 sz. OTKA pályázat támogatta. Köszönettel tartozom Madas Editnek, Hajba 

Máriának, Farkas Gábornak és Szeidl Bélának a cikk elkészítésében és a fordításoknál nyújtott se- 

gítségükért.  
1 KELÉNYI B. Ottó: A magyar csillagászat története. = A Konkoly alapítványú Budapest-Sváb- 

hegyi M. Kir. Asztrofizikai Obszervatórium Csillagászati Értekezései (1.) 1930. 2. füzet. 
2 HAYTON, Darin: Martin Bylica at the Court of Matthias Corvinus: Astrology and Politics in 

Renaissance Hungary. = Centaurus (49.) 2007. 185–198; BOLLÓK János: Asztrális misztika és aszt- 

rológia Janus Pannonius költészetében. Bp. 2003. 
3 BODOR András: Szent Gellért Deliberatio-jának főforrása. = Századok (77.) 1943. 173–227. 
4 NEMERKÉNYI Előd: Latin Classics in Medieval Hungary. Eleventh Century. Debrecen–Bp. 2004. 

/ΑΓΑΘΑ XIV./ 80: „Relevant scholarship has not hitherto been able definitely to prove the direct 

influence of the Deliberatio on other texts in Hungary or elsewhere in the Middle Ages…” 
5 T. TÓTH Sándor–SZABÓ Árpád: Matematikai műveltségünk keretei. Bp. 1988. 90–94; HASKINS, 

Charles Homer: Studies in the History of Mediaeval Science. Cambridge, MA, 1927. 104. 
6 MÉSZÁROS István: Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből. = Magyar Könyv- 

szemle (77.) 1961. 371–398; MÉSZÁROS István: A XII. századi esztergomi diákjegyzet. Bp. 1973 

/Pedagógiai Múzeum 2./; Ugyanez a vers megtalálható egy 11–12. századi augsburgi kódexben 

(Cod.I.2.2° 10) is „De computo” címen. HÄGELE, Günter: Lateinische mittelalterliche Handschrif- 
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E korai forrásokhoz tartozik a „Pécsi egyetemi beszédek” is.
7
 A beszédgyűj- 

teményt feltehetően egy magyar domonkos szerzetes állította össze a rend budai 
‘studium generalé’-ja számára, a 13. század végén – 14. század elején.

8
 A Beszé- 

dek csillagászati vonatkozásairól két különösen fontos tanulmány készült korábban. 
Petrovich Ede kigyűjtötte az asztronómiai idézeteket és megpróbálta értelmez- 
ni őket, bár tartalmukat néha túl optimistán ítélte meg.

9
 Timkovics Pál az idézett 

szerzők nagy részét azonosította, és – noha nem állt rendelkezésére online vagy 
CD-ROM adatbázis – helyesen állapította meg, hogy a Beszédek összeállítója ál- 
talában Arisztotelész régi fordításait (translatio vetus) használta.

10
 Ebből arra kö- 

vetkeztetett, hogy keletkezésük az 1270-es évek elejére vagy még korábbra tehető, 
mert ezután William of Moerbeke újabb fordításai terjedtek el és voltak haszná- 
latban. Mivel azonban nem tudjuk, hogy a Beszédek írásának színhelyén valóban 
rendelkezésre álltak-e a legújabb fordítások, ezek hiánya felső határt nem adhat. 
 A Beszédekben található csillagászati utalások sok érdekességet tartalmaznak, 
melyeket eddig senki sem vizsgált közelebbről. Az alábbiakban ezt igyekszem 
pótolni, utalva a figyelemre érdemesebb vagy különösebb részekre. 

Csillagászat 

A Beszédek célja nem csillagászati (vagy egyéb tudományos) értekezés létreho- 
zása volt. Ezért nyilvánvalóan nem várhatunk logikusan felépített levezetéseket, 
esetleg megfigyelésekre való utalásokat. A szerző csak arra szorítkozott, hogy – jó 
esetben – hivatkozott (helyesen vagy helytelenül) egy tekintélyre. Az idézetek cél- 
ja csak annyi volt, hogy mondandóját égi példákkal színesítse. 

A szerző kora természetfilozófiáját
11

 ismerte és idézte is. A fő tekintély Arisz- 
totelész volt, de találunk neki ellentmondó helyeket is (vagy szándékosan, vagy 

                                                                                                                                  
ten in Folio der Universitätsbibliothek Augsburg: Die Signaturengruppe Cod. I.2.2o und Cod. II.1.2o 

1–90. Wiesbaden, 1996. 53–54. 
07 Sermones Compilati in studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. Szerk.: PET- 

ROVICH Ede, TIMKOVICS PÁL. Bp. 1993. /Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. 

Series Nova XIV./ 
08 MADAS Edit: Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Debrecen, 2002. 136; HARSÁNYI 

András: A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen, 1938. – Újrakiadva: Bp. 

[1999.] 
09 PETROVICH Ede: A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény. In: A pécsi egyetem történetéből. Szerk. 

CSIZMADIA Andor. Pécs, 1967. 163–223. 
10 TIMKOVICS Pál: A „Pécsi Egyetemi Beszédek” szellemi háttere. = Irodalomtörténeti Közle- 

mények (83.) 1979. 1–14. 
11 GRANT, Edward: Cosmology. In: Science in the Middle Ages. Ed. David C. LINDBERG. Chicago, 

1978. 265–302: „For although astronomy established some of the boundary conditions of medieval 

cosmology, the latter was not fashioned and shaped by technical astronomers but was the work of 

natural philosophers, or physicists, in the Aristotelian sense of the term. Aristotelians, not Ptole- 
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nem értette, ezt nehéz lenne most eldönteni). Feltűnő, de a Beszédek céljának nem 
ellentmondó a matematikai csillagászat hiánya. Ptolemaioszra csak egyszer hivat- 
kozik, és akkor sem az Almageszt csillagászati tartalmára, hanem az arab fordítók 
által beillesztett mondások egyikére.

12
 A késő középkor legsikeresebb tankönyve 

pedig még rosszabbul járt, Sacrobosco Sphaerájának egyáltalán nincs nyoma.
13

 
 Kezdjük az egyik legérdekesebb témával, mely kétszer is előfordul a Beszé- 
dekben: 

…Philosophus dicit, quod quelibet stella est lux sui orbis congregata. (121, 10) 
[…a Filozófus mondja, hogy bármelyik csillag gömbhéjának összegyűlt fénye.] 

Celum enim est ex sui natura splendidum et lucidum, ut habetur in libro De sensu 
et sensato, sed inter partes eius est differencia secundum maius et minus, quia in 
stellis est plus splendoris, quoniam stella est lux sui orbis congregata. (312, 12) [Az 
ég pedig saját természete szerint sugárzó és fényes, mint ahogy a De sensu et sensato c. 
könyvben található, de részei között eltérés van nagyságra és kisebbségre nézve, mert 
a csillag több fényből áll. Minthogy a csillag saját gömbhéjának összegyűlt fénye. ] 

Mindkét esetben azt mondja a Beszédek szerzője, hogy a csillag nem más, mint 
az őt tartalmazó gömbhéjban

14
 összegyűlt fény, ezért fényesebb a csillag környe- 

zeténél. Az idézet feltehetően Bartholomaeus Anglicus
15

 De proprietatibus rerum 

                                                                                                                                  
maists, shaped the medieval world view…”; GRANT, Edward: A History of Natural Philosophy. 

Cambridge, 2007. 
12 A Beszédekben (108, 38) „Tolomeus in Almagesti: Qui inter sapientes humilior est, sapien- 

cior existit, sicut locus profundior plus habundat aquis aliis lacunis [Aki a bölcsek között szeré- 

nyebb, az a bölcsebb, miként a mélyebb gödörben több víz van, mint a pocsolyában]” az Almagest- 

ben, Almagestum Cl. Ptolemii. [Velence: ductu Petri Liechtenstein Colonie[n]sis Germani, 1515]. 

1r: „Qui inter sapientes humilior est: sapientior existit, sicut locus profundior magis abundat aquis 

aliis lacunis” található; HASKINS: i. m. 1927. (5. jegyzet) 105. szerint ez a rész az arab fordítás sa- 

játsága: „First comes certain prefatory matter peculiar to the Arabic text: the biography and maxims 

of Ptolemy…” 
13 PEDERSEN, Olaf: In Quest of Sacrobosco. = Journal for the History of Astronomy (16.) 1985. 

175–220. – A könyvnek számtalan nyomtatott kiadása volt, legutóbb Lynn Thorndike adta ki angol 

fordítással és néhány középkori kommentárral, THORNDIKE, Lynn: The Sphere of Sacrobosco and 

Its Commentators. Chicago, 1949. 
14 Az ‘orbis’-t gömbhéjnak fordítottam. A gyakorlatban azonban az ‘orbis’ és a ‘spera’ azonos 

jelentésűnek minősült. GRANT, Edward: Astronomy, Cosmology, and Cosmography. In: Medieval 

Latin. Ed. F. A. C. MANTELLO, A. G. RIGG. Washington, 1999. 363–368. – Csillagok és bolygók között, 

ha egyáltalán tettek különbséget, akkor azt a mozgásuk alapján tették. Isidori Hispalensis Episcopi 

Etymologiarvm sive Originvm Libri XX. Tomvs I. Ed. W. M. LINDSAY. Oxford, 1911. III. LXIII.: 

„Sidera aut feruntur, aut moventur. Feruntur, quae caelo fixa sunt et et cum caelo volvuntur. Mo- 

ventur vero quaedam [sicut] planetae, id est erraticae, quae cursus suos vagos certa tamen defini- 

tione conficiunt.” 
15 THORNDIKE, Lynn: A History of Magic and Experimental Science. Vol. II. New York, 1923. 

401–435; GREETHAM, D. C.: The Concept of Nature in Bartholomaeus Anglicus (fl. 1230). = Jour- 

nal of the History of Ideas (41.) 1980. 663–677. 
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című, az 1240-es évek körül íródott munkájából származik, ahol azt olvashat- 
juk: 

Dicit enim Aristoteles in libro De sensu et sensato. Celum in sui natura splendidum 
est sed in partibus eius est differentia. Nam in stellis est maior aggregatio luminis 
quam in aliis partibus apsius celi.16 [Arisztotelész pedig ezt mondja a De sensu et sen- 
sato c. könyvben. Az ég saját természete szerint sugárzó, de különbség van a részei- 
ben. Ugyanis a csillagokban nagyobb mennyiségű fény gyűlt össze, mint az ég más 
köreiben.] 

Secundum Alfraganum… stella est lux aggregata in suo orbe.17 [Alfraganus sze- 
rint… a csillag a gömbhéjában összegyűlt fény.] 

Az idézetek hasonlósága és a hivatkozás a De sensu et sensatora valószínűvé 
teszi, hogy a Beszédek szerzője Batholomaeustól idézett. Hasonló állításokat talá- 
lunk Robertus Anglicus 1271-ben írott Sacrobosco kommentárjában is, de ott nem- 
csak a fény, hanem maga a gömbhéj anyaga is sűrűbb,

18
 vagy Gerard d’Abbe- 

ville párizsi teológus írásában, aki szerint „a csillag a gömbhéj megvilágított része 
vagy összegyűlt fény a gömbhéj [egy] részében.”

19
 A kérdés azért érdekes, mert 

Arisztotelész néma maradt arra vonatkozóan, miért látjuk a csillagokat, míg az 
őket tartalmazó gömbhéjat nem. Ez azért jelentett gondot, mert mind a csillag, 
mind a gömbhéj az ötödik elemből, a tökéletesnek feltételezett éterből állt. Így de- 
finiálta a csillagot: „A legésszerűbb és a mondottakra következő az lenne, ha min- 
den egyes csillag abból a testből állna, amelyben történetesen mozgással rendel- 
kezik, hiszen mondtuk, hogy van egy olyan test, amely természetétől fogva körben 
mozog.”

20
 Noha itt nem esik szó sűrűségről, a későbbiekben mégis elterjedt egy 

neki tulajdonított definíció, melyet erre a helyre hivatkozva (De caelo, lib. ii., cap. 
vii.) a 17. század elejéig használtak. E pszeudo-arisztotelészi definíció alapján 
a csillag nem más, mint gömbhéjának sűrűbb része. Hasonlóra utalt már Robertus 
Anglicus is, de legtisztább alakjában Johannes de Fonte florilégiumában fordul 

 
16 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: Liber de proprietatibus rerum. [Argentine: Georg Husner], 1505. 

lib. VIII. cap. II. L8r. 
17 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: i. m. 1505. (16. jegyzet) lib. VIII. cap. XXXIII. N1v. 
18 THORNDIKE: i. m. 1949. (13. jegyzet) 151: „Et stella que est in orbe non differt ab orbe nisi 

in maiori aggregatione lucis et minori, et maiori densitate et minori, unde stella est aggregatio lucis in 

orbe cum maiori densitate orbis.” 
19 GÉRARD D’ABBEVILLE: L'anthropologie de Gérard d'Abbeville. Ed. Adrien PATTIN. Leuven, 

1993. 89: „stella est pars orbis illuminata vel aggregatio lucis in parte orbis.” 
20 ARISZTOTELÉSZ: Az égbolt. Ford. LAUTNER Péter. Bp. 2009. 73. – Gerard of Cremona fordítása: 

„Dico ergo, quia ex eis quae conveniunt nobis et sunt necessaria per illud quod diximus in eis, 

quae praeterita sunt, est, ut ponamus omnem stellam ex stellis de illo corpore in quo incedit.” – 

William of Moerbeke fordítása: „Rationabilissimum autem et dictis consequens nobis unumquodque 

astrorum facere ex eodem corpore in quo existit lationem habens, quoniam dicebamus aliquid esse 

quod circumferri natum est.” 
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elő: „A csillag a gömbhéjának sűrűbb része.”
21

 Ugyanezt a definíciót megtaláljuk 
például Jean Buridannál, Jan Husnál, John Wycliffe-nél, Sebastian Theodoric Wins- 
hemiusnál és Bartholomaeus Keckermannál is.

22
 Míg azonban Buridan vagy Kecker- 

mann egyértelműen Arisztotelésznek tulajdonítja, addig például Hus, Wycliffe és 
maga a florilégium is Averroesra hivatkozik („Commentator”). Sőt, Hus és Wycliffe 
még azt is megmondja, hogy az Arisztotelész kommentár II. könyvéből idéztek. 
 A nagy kommentárban azonban Averroes gömbhéjuk nem sűrűbb, hanem ne- 
mesebb részének tekinti a csillagokat.

23
 A kapcsolatot a nemesebb és sűrűbb elne- 

vezések között talán Albertus Magnus tehette meg De caelo kommentárjában. Itt 
olvashatjuk, hogy „… mivel a sűrűség nagyobb magában a csillagban, ezért van, 
hogy inkább ebben gyűlik össze a fény nemessége…”.

24
 

Az elképzelés azonban mégis Averroestól származik, de nem a De caelo kom- 
mentárból, hanem egy másik könyvéből. A gömbhéjakról írt művében olvashat- 
juk, hogy: 

At causa illuminationis partium corporis coelestis, scilicet stellarum videtur esse 
densitas illius partis diaphanae in actu ex orbe.25 [Azonban az ég testének részei, 
tudniillik a csillagok fényességének az oka úgy tűnik, hogy a gömbhéjból való átlát-
szó résznek aktuális sűrűsége.] 

 
21 JOHANNES DE FONTE: Auctoritates Aristotelis. [Köln]: calchographia librorum bone memorie 

Henrici Quentel. 1507. B6r: „Stella est densior pars sui orbis.”; Modern kiadása HAMESSE, Jacque- 

line: Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Louvain–Paris, 1974. 165. 
22 PATAR, Benoît: Ioannis Buridani expositio et quaestiones in Aristotelis De caelo. Louvain– 

Paris, 1996. 272: „…unde Aristoteles ponit quod stella est densior pars sui orbis…”; HUS, Jan: 

Quodlibet. Ed. B. RYBA. Praha, 1948. 110: „Si dicitur, quod stella est densior pars sui orbis, ut 

dicit Comentator 2-o Celi…”; WICLIF, Joannis: De ente praedicamentali – Quaestiones XIII logicae 

et philosophicae. Ed. Rudolf BEER. London, 1891. 297: „…omnis stella est densior pars sui orbis, 

ut dicit Commentator 2° Celi…”; THEODORIC WINSHEMIUS, Sebastian: Novae Qvaestiones Sphaerae. 

Vitebergae: [Excvdebat Iohannes Crato], 1559. 66: „Stella est densior pars sui orbis, globosa, 

lucida, purissima ac simplicissima, adfixa suo orbi…”; KECKERMANN, Bartolomaeus: Systema Ast- 

ronomiae. Hanoviae: Apud Haeredes Guilielmi Antonii, 1611. 90: „Stellam definit Aristoteles 2. 

de coelo c.7. quod sit sui orbis pars densior globosa et lucida…” 
23 AVERROES: Aristotelis De Coelo Cum Auerrois Cordubensis Commentarijs. Venetiis: Apud 

Ivnctas. 1562. 124F: „…cum stelle sint partes istius corporis, necesse est ut sint naturae eius: 

quamvis stellae sint ex nobilioribus partium eius.” 
24 ALBERTUS MAGNUS: Opera Omnia. Tomus V. pars I. De caelo et mundo. Ed. Paul HOSS- 

FELD. Münster, 1971. 149: „Et quod densitas maior est in ipsa stella, hoc est ideo, ut magis in ipsa 

commassetur nobilitas luminis…” – A régi kiadásban: Opera Omnia. Volumen quartum. Ed. August 

BORGNET. Paris, 1890. 176, ‘commassetur’ helyett ‘commiscetur’ található. 
25 AVERROES: Sermo de Substantia Orbis. In: Aristotelis Opera cum Averrois Commentariis. 

Nonum Volumen. Venetiis: Apud Ivnctas. 1562. 7K. 
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Ennek nyomát megtaláljuk a 16. századi német teológus, Heinrich Decimator 
egyik művében is: „A csillag gömbhéjának sűrűbb része, amelyben a fény soka- 
sága összegyűlt.”

26
 

Noha a Beszédek szerzője elvileg ismerhette Averroes e művét (Michael Scot for- 
dította latinra a 13. sz. első felében), úgy tűnik, hogy egy korábbi hagyományt kö- 
vetett, amely az összegyűlt fényt még nem tekintette sűrűbb éternek. 

A Beszédek többnyire a hagyományos arisztotelészi világképet követik. Ismeri 
az elemek és bolygók szokásos sorrendjét: 

Collocatur autem super IIIIor elementa, Mercurium et Lunam, immediate iuxta So- 
lem, secundum Damascenum27 libro IIº. (165, 4) [A négy elem, a Merkúr és a Hold 
fölött helyezkedett el, közvetlenül a Nap mellett Damascenus II. könyve szerint.] 

…quia collocatur super IIIIor elementa. Aqua enim est super terram et aer super 
aquam et ignis super aerem et corpora superiora super ista. (317, 23) […minthogy 
[az ég] a négy elem fölé van helyezve. A víz pedig a föld fölött van, és a levegő a víz 
fölött, és a tűz a levegő fölött, és a felsőbbrendű testek e fölött.] 

Mint Petrovich is megjegyezte, a Föld gömb alakjára külön nem tért ki, de pél- 
dául az alábbi Beda-idézet nehezen lenne értelmezhető gömbtől eltérő alakú Föld 
esetében: 

Beda28 in libro De naturis rerum: Celum est rotundum et a centro terre equalibus 
spaciis undique collocatum. (313, 2). [Beda a De natura rerum c. könyvében: Az ég 
gömbalakú és a Föld középpontjától egyenlő távolságra található.] 

Az égitestek többször szerepelnek, a Vénusz például egy teljes sermo tárgya 
(76. De sancto Iohanne Baptista <sermo primus>, l. Függelék). Természetesen tisz- 
tában van a Beszédek szerzője azzal, amit a bolygó magyar neve (’Esthajnalcsil- 
lag’) is mutat, hogy a Vénusz hajnalban és szürkületben is látható tud lenni nap- 
kelte és napnyugta táján. 

Eadem enim stella quandoque apparet in mane et iniciat diem, quandoque in sero 
et iniciat noctem. (164, 15) [Ugyanaz a csillag egyszer reggel jelenik meg és elkezdi 
a napot, máskor későn és elkezdi az éjjelt.] 

Sokkal érdekesebb azonban az, amit a Vénusz mozgásával kapcsolatban állít 
a szerző. 

 
26 DECIMATOR, Heinrich: Libellus de stellis fixis et erraticis. Magdeburgi: [Excvdebat Pavlus 

Donatus impensis Ambrosij Kirchneri], 1587. A1r: „Stella est densior pars sui orbis, in quam 

multum luminis coactum est.”; BRUHNS, Christian: Decimator, Heinrich. In: Algemeine Deutsche 

Biographie. Band 4. Leipzig, 1876. 791. 
27 JOHANNES DAMASCENUS: De fide orthodoxa. II, 7, PG 94. 890A. 
28 BEDA VENERABILIS: De natura rerum. PL 90. 197A: „Coelum subtilis igneaeque naturae, 

rotundumque, et a centro terrae aequis spatiis undique collectum.” 
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Habet autem Lucifer cursum naturalem, qui est ab occidente in orientem secundum 
cursum aliorum planetarum. … Habet eciam cursum violentum, qui est ab oriente in 
occidentem impetu firmamenti. … Habet eciam cursum circularem girans semper 
circa Solem… (165, 14) [Lucifernek ugyanis van természetes pályája, nyugatról ke- 
letre, a többi bolygó mozgása szerint. … Van kényszerített pályája is, keletről nyu- 
gatra, a firmamentum ereje által. … Van körmozgása is, állandóan a Nap körül ke- 
ringve…] 

A bolygók látszólagos mozgása összetett. Egyrészt részt vesznek a csillagokkal 
együtt az ég kelet–nyugati mozgásában. Ugyanakkor, ha egymás utáni napokon 
nézzük a helyzetüket, akkor azt tapasztaljuk, hogy a csillagos háttérhez képest nyu- 
gat–keleti irányba mozognak. De nem mindig: néha rövid ideig megállnak, majd 
visszafordulni látszanak és kelet–nyugati irányba (eddigi mozgásukhoz képest visz- 
szafelé) haladnak, végül ismét megfordulva követik eredeti (azaz nyugat–keleti) 
irányukat. Az első mozgás látszólagos, amely a Föld tengely körüli forgása miatt 
észlelhető. A második, jóval bonyolultabb mozgás a Föld és a bolygó Nap körüli 
keringésének következménye, ahogy azt a mozgó Földről látjuk. A középkorban 
ez a második mozgás sok problémát okozott, mivel Arisztotelész tagadta ellenté- 
tes mozgások lehetőségét ugyanabban a testben.

29
 Itt pedig erről van szó: egy adott 

bolygó mutat két, egymással ellentétes mozgást. Arisztotelész világának közismertté 
válása előtt ez nem okozott gondot, Sevillai Izidor nyugodtan kijelentette, hogy 
a bolygók az ég mozgása ellen törekednek.

30
 A középkor későbbi századaiban és 

még az újkorban is fentmaradt ez az elképzelés, nemcsak értekezésekben,
31

 hanem 
az irodalomban is.

32
 

 
29 GRANT, Edward: Planets, Stars, & Orbs. The Medieval Cosmos 1200–1687. Cambridge, 

1996. 497: „The widely accepted observation that each planet had two simultaneous motions in 

opposite directions, namely the daily east-to-west and the periodic west-to-east motion, posed 

a perplexing dilemma for medieval natural philosophers, especially since Aristotle had denied the 

possibility of two such contrary motions in one and the same body.” 
30 ISIDORUS HISPALENSIS: De harmonia et coelesti musica. In: Opera Omnia. Tomus VII. Ed. 

Faustino ARÉVALO. Roma, 1803. 23–25. – A lábjegyzetként közölt részletben találjuk: „Haec licet 

quotidie violentia firmamenti ab oriente in occidentem feratur, tamen contra mundum nitens…” 

vagy „Hic ab Oriente in Occidentem impetu firmamenti fertur, sed contra mundum nitens.” Az el-

ső idézet a Holdra, a második a Napra vonatkozik. – Megtalálható a Patrologia Latinában is, PL 

83. 985B–D. 
31 Mivel Izidor népszerű szerző volt, sokszor idézték, gyakran hosszú részeket szó szerint; 

HONORIUS AUGUSTODUNENSIS: De imagine mundi. PL 172. 139B. A Napról: „Hic ab oriente in 

occidentem impetu firmamenti fertur, sed contra mundum nitens…”; THOMAS CANTIMPRATENSIS: 

Liber de natura rerum. Berlin–New York, 1973. 386: „Sed sicut dicit Ysidorus… Hec licet cotidie 

violentia firmamenti ab oriente in occidentem feratur, tamen contra mundum nitens…” 
32 L. pl. BUTI, Francesco da: Commento di Francesco Da Buti sopra la Divina Comedia Dante 

Allighieri. Tomo terzio. Ed. Crescentino GIANNINI. Pisa, 1862. 158: „E perchè di questi due mo- 

vimenti l’uno; cioè quello del primo mobile da oriente per occidente ad oriente, si chiama natu- 

rale, uniforme e diritto, e l’altro si chiama accidentale, diviso et obliquo…” A kommentált rész a Pa- 
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A Beszédek szerzőjének (meg nem nevezett) forrása ez esetben nyilvánvalóan 
Sevillai Izidor. Megtalálható a természetes mozgás és a kényszerített mozgás, bár 
fordítva, mint Izidornál. Az elsőként említett természetes mozgás megfelel a boly- 
gók szokásos mozgásának, a második pedig az ég napi forgására vonatkozhat. 

A harmadik mozgás is ellentmond az arisztotelészi kozmosznak, és itt se nevezi 
meg forrását a Beszédek. Azonban minden bizonnyal a Martianus Capella nevé- 
hez kapcsolt modellről van szó, melyben a Merkúr és a Vénusz a Nap körül kerin- 
gett: „Noha a Vénusz és a Merkúr naponta látszik kelni és lenyugodni, pályájuk 
nem a Földet öleli körül, hanem a Nap körül keringenek. Valóban, pályájuk közép- 
pontjának a Napot teszik, úgyhogy néha fölötte vannak, néha alatta, a Földhöz kö- 
zelebb…”

33
 Ez az elmélet jól ismert volt az egész középkorban.

34
 

A 150. sermóban található egy másik eset, ahol Arisztotelész ellenében állít vala- 
mit a Beszédek szerzője. A „szférák zenéjét” említvén, noha Arisztotelész és (pszeu- 
do-) Dionüsziosz ennek ellentmond, ő mégis Ambrosiusszal tartván elfogadja e zene 
realitását („Et licet Aristoteles et Dionisius hoc reprobent, tamen quia Ambrosius 
recitat in Exameron pro opinione, ideo dicimus ad presens…” [312, 30]). Ez ellen- 
tétes Arisztotelész véleményével, aki határozottan cáfolta a szférák zenéjének lé- 
tezését.

35
 

Visszatérvén a 76. sermóhoz és a Vénuszhoz, érdemes még megemlíteni az aszt- 
rológia jelenlétét. Noha Petrovich örömmel állapította meg ennek hiányát,

36
 Albu- 

masar jelenléte azonban mindenképpen sejteti meglétét. 

                                                                                                                                  
radicsom hatodik énekének első két sora: „Poscia che Costantin l’aquila volse / Contr’al corso del 

Ciel…”; DONNE, John: Goodfriday, 1613. Riding Westward. In: The Poems of John Donne. Volume 

1. Ed. Herbert J. C. GRIERSON. Oxford, 1966. 336–337. L. az első tíz sort. 
33 MARTIANUS CAPELLA: De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ed. James WILLIS. Leipzig, 1983. 324: 

„Nam Venus Mercuriusque licet ortus occasusque cotidianos ostendant, tamen eorum circuli ter- 

ras omnino non ambiunt, sed circa Solem laxiore ambitu circulantur. Denique circulorum suorum 

centron in Sole constituunt, ita ut supra ipsum aliquando, infra plerumque propinquiores terris 

ferantur…”; EASTWOOD, Bruce S.: Ordering the Heavens: Roman Astronomy and Cosmology in the 

Carolingian Renaissance. Leiden–Boston, 2007. 179–311; EASTWOOD, Bruce S.: Astronomical 

Images and Planetary Theory in Carolingian Studies of Martianus Capella = Journal for the History 

of Astronomy (31.) 2000. 1–28. – STAHL, William H.: To a Better Understanding of Martianus 

Capella. = Speculum (40.) 1965. 102–115. 
34 EASTWOOD, Bruce–GRASSHOFF, Gerd: Planetary Diagrams for Roman Astronomy in Medieval 

Europe, ca. 800–1500. = Transactions of the American Philosophical Society, New Series (94.) 

2004. No. 3. 
35 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 77: „…nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem igaz azt 

állítani, miszerint a csillagok mozgása harmóniát idéz elő, vagyis azok a zajok, melyeket így elő- 

idéznek, összhangot hoznak létre…” 
36 PETROVICH: i. h. 1967. (9. jegyzet) 193: „Örülünk annak, hogy az asztrológia nincs kidicsérve 

és ajánlva. Mert bár e megállapítások mind Ptolemaios rendszerének ismeretét tételezik föl, aki- 

nek híres munkáját a beszédek által idézett Colonus in Almeglisti juttatja eszünkbe…, de a csil- 

lagjóslásról nincs e beszédekben szó.” – „Colonus in Almeglisti” nem más, mint Ptolemaiosz és 

az Almagest. 
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Unde Albumasar in libro De signis astrorum VII: Stelle singule in rebus subiectis 
iuxta nature sue proprietatem debitos exercent effectos. Dicit autem specialiter de 
Venere, quod possidet mulieres pulcros vestes et omnes decores. (165, 22) [Így Albu- 
masar a De signis astrorum VII. könyvében: Egyes csillagok az alsórendű [Hold alatti] 
dolgokra a saját természetük tulajdonságaihoz hasonló hatást gyakorolnak. A Vé- 
nuszról mondta speciálisan, hogy hatalmában tartja az asszonyokat, a szép ruhákat 
és mindenféle ékszereket.] 

Albumasar még két másik idézettel szerepel, úgyhogy ha a Beszédek szerzője 
nem is propagálta az asztrológiát (miért is tette volna beszédvázlatokban?), de is- 
merte és ha úgy ítélte meg, hogy a helyzet megkívánja, meg is említette. 

Egy másik ókori hagyomány is megőrződött a Beszédekben. A 80. sermo (<De 
Sancto Ladislao Rege> Secundus sermo de eodem) szerint a „nagy László király 
szentségét is fényes csillaggal nyilvánította ki.” (172, 17).

37
 A Beszédek itt Mt 2, 

2-re hivatkozik,
38

 ami a betlehemi csillagra vonatkozik. Utána viszont a Szt. László 
legendát idézi a szerző, ami más értelmezést is lehetővé tesz. Mint írja: 

Nam cum in die primi festi sui fideles ad ipsius tumbam convenissent, viderunt 
clara die tempore misse stellam splendidam supra templum stare tribus horis directe 
contra locum, ubi erat interius sepulchrum sancti viri.39 (172, 18) [Ugyanis, amikor 
első ünnepe napján a sírjához gyűltek a hívek, fényes nappal, a mise idején egy ragyo- 
gó csillagot láttak a templom felett állni három órán keresztül, éppen azzal a hellyel 
szemben, ahol a templomon belül a szent férfiú sírja volt.40] 

Ez kísértetiesen emlékeztet Caesar csillagára, amelynek feltűnése azt jelezte, 
hogy az égiek befogadták őt. A hasonló alkalommal való felbukkanás és az azo- 
nos funkció a közös eredet irányába mutat. 

Periit sexto et quinquagensimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, 
non ore modo decernentium, sed et persuasione uolgi. Siquidem ludis, quos primo[s] 
consecrato[s] ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit 
exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum 
recepti; et hac de causa simulacro eius in uertice additur stella.41 [Ötvenhatodik évében 
halt meg, az istenek sorába iktatták, éspedig nemcsak a senatus határozata alapján, 
hanem a nép őszinte meggyőződéséből is. Az első ünnepi játékok idején ugyanis, 
melyeket örököse, Augustus, nyomban Caesar istenné avatása után tiszteletére ren- 
dezett, délután öt óra felé üstökös tűnt fel, és hét napig egyfolytában ragyogott az 

 
37 MADAS Edit: Sermones de Sancto Ladislao Rege Hungariae. Debrecen, 2004. /ΑΓΑΘΑ 

XV./ 71. 
38 „mert láttuk csillagát napkeleten,” 
39 MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 70. 
40 MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 71. – A csoda említése előfordult Temesvári Pelbártnál és 

Laskai Osvátnál is, MADAS: i. m. 2004. (37. jegyzet) 163. 231. 249. 
41 SUETONIUS: Divus Iulius, 88. In: C. Suetonius Tranquilli opera, I: De vita Caesarum Libri VIII. 

Ed. Maximilianus IHM. Leipzig, 1908. 45. 
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égen; általában azt tartották, hogy az égiek közé befogadott Caesar lelke az, és ezért 
ábrázolják őt azóta is csillaggal a feje fölött.42] 

Nem jelent feltétlenül különbséget az, hogy az egyik helyen csillag, a másikon 
üstökös szerepel. Egészen a 18. századig igen nagyvonalúan kezelték az üstökösö- 
ket és az „új csillagokat,” gyakorlatilag egymás szinonímájaként használták őket.

43
 

Suetoniusra ugyan a Beszédek szerzője nem hivatkozott, de mivel a Szt. László 
legendából idézett, erre nem is volt szükség. 

Végezetül még egy kissé meghökkentő felsorolás a 152. sermóból. A szeretet 
Napja (sol caritatis) után következik a hit Holdja (luna fidei), majd a remény csil- 
laga (stella spei), legvégül pedig a tisztaság Tejútja (lacteus circulus castitatis). 
A Nap, a Hold és a csillagok mind az égben találhatók, szemben a Tejúttal, ami 
Arisztotelész szerint légköri jelenség.

44
 

A hivatkozások 

A Beszédekben előforduló csillagászati ismeretek elsődleges forrása Ariszto- 
telész De caelója volt. A 13. század végére már három teljes és egy részleges 
fordítása volt a műnek: Gerard of Cremona, Michael Scot, Robert Grosseteste (csak 
a II. könyv) és William of Moerbeke voltak a fordítók.

45
 

Tíz esetben találtam explicit hivatkozást a szövegben a De caelóra, ezek egyike 
se volt még azonosítva (l. Táblázat). Az azonosítások azt mutatják, hogy míg a Be- 
szédekben található idézet és William of Moerbeke fordítása sok esetben hasonló, 
Gerard of Cremonáéval viszont majdnem teljes az azonosság (ahogy Timkovics is 
gyanította). Ez jelentheti azt is, hogy a Beszédek William fordításának elkészülte 
előtt készültek, de azt is, hogy a szerzőnek nem állt rendelkezésére a frissebb 
fordítás. Az utolsó három idézetet nem találtam. 

 
42 SUETONIUS: A Caesarok élete. Ford. KIS Ferencné. Bp. 1984. 42; Caesar csillagáról l. még 

HAHN István: A megváltás csillaga. Társadalmi válság és megváltáshit Augustus korában. = Vilá- 

gosság (9.) 1968. 449–457. Újrakiadva: HAHN István: Hitvilág és történelem. Bp. 1982. 175–202; 

HOFFMANN Zsuzsanna: Divus Iulius = Aetas (18.) 2003. No. 3–4. 12–23; FARKAS Gábor Farkas: 

Sidus Iulium és Dudith András. = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII. Szerk. SZÖGI László. 

Bp. 2007. 137–144. 
43 ZSOLDOS, Endre: Starting the Classification. New and Old Stars, and Sometimes Comets, Too 

= Journal for the History of Astronomy (41.) 2010. 105–116. 
44 ARISTOTLE: Meteorologica. I, 8. Transl. H. D. P. Lee. Cambridge, MA–London. 1978. /Loeb 

Classical Library/ 56–69; HEIDARZADEH, Tofigh: A History of Physical Theories of Comets, From 

Aristotle to Whipple. Heidelberg, 2008. 15–16. – Arisztotelész szerint a Tejút nem más, mint egy 

speciális üstökös. 
45 DOD, Bernard G.: Aristoteles Latinus. In: The Cambridge History of Later Medieval Philo- 

sophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism 1100–1600. Ed. 

Norman KRETZMANN, Anthony KENNY & Jan PINBORG. Cambridge, 1982. 45–79. 
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Egyetemi Beszédek Gerard of Cremona 

fordítása 

William of Moerbeke 

fordítása 

Et hoc apparet ex dicto Philo- 

sophi De celo et mundo, quod 

ubi est motus tocius ignis, ibi 

est et scintille unius. (36, 33)  

 

Movetur autem sursum et non 

deorsum, quia ubi est motus to- 

cius ignis, ibi est scintille unius, 

secundum Aristotelem De ce- 

<lo> et mundo. (177, 9) 

…et ubi est motus scintillae, illic 

est motus ignis totius et in illo 

loco.46 

…et totus quidem ignis et scin- 

tilla in eundem locum. 

Dicit enim Aris<toteles> 1° lib- 

ro Celi et mundi, quod res om- 

nes quiescunt a motu suo, quan- 

do perveniunt ad loca sua. (54, 

14) 

…res omnes quiescunt a motu 

suo, quando perveniunt ad loca 

sua.47 

…omnia enim quiescunt que 

moventur quando venerint in 

proprium locum,… 

Unde Aristoteles <in> libro De 

celo et mundo: Non est locus 

extra celum neque imple<cio> 

neque vacuitas nec tempus, ne- 

que mutatur omnino, sed fixum 

est. (152, 34) 

…non est locus extra caelum 

neque plenitudo neque vacuitas 

neque tempus.48 

…neque locus neque vacuum 

neque tempus est extra celum; 

… 

Philosophus II. <De> celo et 

mundo: Orbis primum princi- 

pium et causa omnis vivi. (313, 

37) 

…orbis primus est principium et 

virtus et causa in vita omnis vi- 

vi…49 

…intelligere enim oportet vite 

et principii uniuscuiusque mul- 

tam excellentiam esse prime ad 

alias,… 

In sperico autem non contingit 

invenire finem, quia locus in- 

cepcionis motus eius est locus 

finis eius, ut dicitur in primo 

<libro> <De> celo et mundo. 

(318, 11) 

…quia locus inceptionis motus 

eius est locus finis motus  

eius…50 

…que moventur quando vene- 

rint in proprium locum, eius 

autem quod circum corporis 

idem locus unde incepit et in 

quem consummat. 

   

 
46 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 32: „…és ugyanígy, az egész tűz és egyetlen szikra 

is ugyanazon hely felé mozog.” 
47 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 42: „…minden mozgó megpihen, amikor elérkezik 

saját helyére…” 
48 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 41: „…az égbolton kívül nincs hely, üresség vagy idő.” 
49 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 85: „…az élet és minden egyes alapelv tekintetében 

az első mozgás messze felülmúlja a többit.” 
50 ARISZTOTELÉSZ: i m. 2009. (20. jegyzet) 42: „…ugyanaz a hely szolgál a mozgás kiinduló- 

pontjául és végpontjául.” 
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Egyetemi Beszédek Gerard of Cremona 

fordítása 

William of Moerbeke 

fordítása 

Aristoteles I. <De> celo et mun- 

do: superius celum dicimus, 

quod illic sunt omnia spiritua- 

lia, fixa, quieta. (325, 36) 

…superius caelum et dicimus, 

quod illic sunt omnia 

spiritualia fixa quieta.51 

…enim extremum et quod 

sursum maxime vocare celum, 

in quo et divinum omne 

locatum esse dicimus. 

Causam solliditatis celi as- 

signat Philosophus in libro 

<De> celo et mundo dicens: 

Corpus celeste non desinit 

esse, cum non habeat causam 

corrupcionis, scilicet contra- 

rietatem componencium. 

(312, 4) 

? ? 

Unde secundum Aristotelem 

celum dicitur motu suo affere 

stellas. Movetur autem 

circulariter, velociter, 

uniformiter, inremissibiliter. 

Que omnia ponit Aristoteles 

in libro <De> celo et mundo. 

(317, 7) 

? ? 

Unde dicit Aristoteles De celo 

et mundo: Propter talium 

ordinacionem parcium mundi 

dicitur. (317, 24) 

? ? 

A csillagászathoz hasonlóan a többi Arisztotelész műnek is a régi fordítását hasz- 
nálja a szerző, a Physica esetében Jacobus Veneticusét, a Meteorologia esetében 
pedig Henricus Aristippusét.

52
 

Az idézetek nem voltak mindig pontosak, sőt, néha még magát a művet is el- 
tévesztette a szerző. Egy példa: 

Aristoteles libro De generacione: Principium generacionis fructuum est a Sole. 
(90, 19) [Arisztotelész a De generatióban: A gyümölcsök keletkezésének eredete 
a Nap.] 

 
51 ARISZTOTELÉSZ: i. m. 2009. (20. jegyzet) 40: „…a legszélső szférát és a felső részt szoktuk 

ugyanis égboltnak hívni, amelyben szerintünk az istenség teljessége is lakozik.” 
52 „Aristoteles IIII. Metheororum: Putrefiunt universa reliqua preter ignem.” (93, 25). – Meteora. 

Codex Bodmer 10. 208r [Megtalálható a http://www.e-codices.unifr.ch/en/description/cb/0010 URL-n]: 

„Putrefiunt universa reliqua preter ignem. [A tűzön kívül minden más megrothad.]” – Aristippus- 

ról l. HASKINS: i. m. 1927. (5. jegyzet) 143.– FOBES, F. H.: Mediaeval Versions of Aristotle’s Me- 

teorology. = Classical Philology (10.) 1915. 297–314. 
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Bár a szöveg a De generatione et corruptione-ra hivatkozik, a forrás azonban 
a pszeudo-arisztotelészi De plantis lib. I, cap. VI.:

53
 

…et principium generationis fructuum a sole. 

Albertus Magnus ugyan név szerint nem szerepel a Beszédekben, de egy igen 
hasonló mondatot találunk nála is, felvetve annak a lehetőségét, hogy szerzőnk 
esetleg őt idézhette:

54
 

Et hanc causam tangit Philosophus in primo de Vegetabilibus, quod principium 
cibi plantarum est a terra, et principium generationis fructuum a Sole… [És ez okból 
a Filozófus megemlíti a De vegetabilibus első könyvében, hogy az ehető növények 
eredete a föld, és a gyümölcsök keletkezésének eredete a Nap…] 

A Beszédek szerzője több iszlám tudóst is említ név szerint: Albumasart, Avi- 
cennát, Averroest. A legrejtélyesebbek az Albumasar-idézetek (128, 3; 165, 22; 
233, 32). Ezek állítólag egy „De signis astrorum” című, legalább hét könyvből álló 
műből származnak, de nincs ilyen című Albumasarnak tulajdonított írás.

55
 Egyik 

idézetet sem sikerült egyelőre megtalálni Albumasar hozzáférhető műveiben,
56

 de 
mert tartalmuk nem idegen Albumasartól, elképzelhető, hogy valamilyen másod- 
lagos forrásból származnak. 

Avicenna kevéssé kapcsolódik a csillagászathoz, de egyik, egyelőre azonosítat- 
lan idézete a Nap fényével és melegével foglalkozik.

57
 Algazel (al-Gazali) szintén 

 
53 Aristotelis Opera Omnia. IV. Paris, 1857. 21. – Ugyancsak megtalálható a fentebb említett 

Codex Bodmer 10-ben, 218r. – A valódi szerző Nicolaus Damascenus (kb. i.e. 1. század). A for- 

dító Alfred of Sareshal (Alfredus Anglicus), l. OTTE, James K.: The Life and Writings of Alfredus 

Anglicus. = Viator (3.) 1972. 275–291; OTTE, James K.: The Role of Alfred of Sareshel (Alfredus 

Anglicus) and His Commentary on the „Metheora” in the Reacquisition of Aristotle. = Viator (7.) 

1976. 197–209. 
54 ALBERTUS MAGNUS: Summa de creaturis. In: Opera Omnia. Volumen trigesimum quartum. 

Ed. August BORGNET. Paris, 1895. 729. 
55 PINGREE, David: Abū Macshar Al-Balkhī, Jacfar ibn Muhammad. In: Complete Dictionary of 

Scientific Biography. Vol. 1. Detroit, 2008. 32–39. 
56 Valamelyest hasonló a (165, 22)-höz, de nem ugyanaz: Flores Albumasaris. [Augsurg]: Er- 

hardi Ratdolt, 1488. Br: „Venus est significatrix mulierum sponsalium…”; ALBUMASAR: Intro- 

ductorium ad astronomiam. [Augsburg]: Erhardi Ratdolt, 1489. H5r: „Tum vestimenta omnisque 

cultus ac redimicula cum aureisque et argenteis ornamentis.” 
57 „Avicenna: Sol habet calorem et cum calore claritatem et claritas obtegit calorem propter splen- 

dorem.’ (211, 15) [Avicenna: A Napnak van melegsége, a melegséggel fényessége, és a fényesség 

védi a melegséget a tündöklése által.] – A másik idézet: „Dicit autem Avicenna VI. Naturalium, 

quod ad discendum necesse est, quod materia forme interioris sit multum facilis ad imprimendum ei, 

ad quod non facit, nisi humor.” (263, 17) [Azt mondja pedig Avicenna a De naturalibus VI. köny- 

vében, hogy azt kell mondanunk, hogy a belső forma anyagába könnyen benyomható valami, amit 

egyébként nem tesz, hacsak nem folyadék] – helye AVICENNA: Liber De Anima seu Sextus de Natu- 

ralibus. Partes IV–V. Ed. S. VAN RIET. Leiden, 1968. 42: „…ad discendum etenim necesse est ut materia 

formae interioris sit multum facilis ad imprimendum ei, ad quod non iuvat nisi humor;…”. 
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nem csillagászati munkáiról nevezetes, de a Beszédekben Avicennához hasonlóan 
a Nappal kapcsolatban idéztetik: 

Quod vero Sol sit origo lucis, dicit Algazel in Methaphisica sua: Sol est fons lucis 
omni lucenti eo, quod emittit lucem a se in aliud a se. (90, 15) [Hogy a Nap a fény 
forrása, Algazel Metafizikájában mondja: hogy az összes fénylő fényének forrása 
a Nap, annyiban hogy fényt bocsájt ki a többieknek saját maga által.]58 

Averroes is egy csillagászati és egy nem csillagászati idézettel szerepel. Az előb- 
biben a csillagok tulajdonságaival foglalkozik: 

Propter quod dicit Averrois super librum <De> celo et mundo, quod stelle habent 
qualitates primas, scilicet calidum et siccum, ffrigidum et humidum. (316, 28) [Ahogy 
Averroes mondja a <De> celo et mundo [kommentárjában], a csillagoknak elsődle- 
ges tulajdonságaik vannak, tudniillik a melegség és szárazság, a hidegség és a ned- 
vesség.]59 

A másik idézet felveti a lehetőségét annak, hogy a Beszédek szerzője ismerte 
Szt. Tamás egyes műveit, Tamás ugyanis igen hasonlóan idézi Averroest. 

Egyetemi Beszédek Aquinói Szt. Tamás 

Quoniam virtutes morales proficiunt ad scien- 

cias, et maxime virtus castitatis, ut dicit Com- 

mentator super <librum> Phisicorum. (199, 30)60 

[Mivel az erkölcsi erények hasznosak a tudo- 

mányok számára, és leginkább a szüzesség eré- 

nye, ahogy a Kommentátor mondja a Fizika (kom- 

mentárjában).] 

…et propter hoc virtutes morales multum fa- 

ciunt ad scientiam, et praecipue virtus castitatis, 

ut dicit Commentator in VII Physic., comm. 20; 

castitas enim praecipue inter virtutes morales cor- 

pus animae obediens reddit…61 [..mivel az erköl- 

csi erények sokat tesznek a tudományok számára, 

különösen a szüzesség erénye, ahogy a Kom- 

mentátor mondja a Fizika 7. könyve kommen- 

tárjában: a szüzesség pedig a legfontosabb az 

erények között, ami a testet engedelmessé teszi 

a lélek iránt.] 

Noha a datálás szempontjából jó lenne biztosan tudni, vajon valóban Albertust 
és Tamást idézte a szerző, nagyobb a valószínűsége annak, hogy csak közös for- 
rásuk volt. 

 
58 Algazel’s Metaphysics. Ed. J. T. MUCKLE. Toronto, 1933. 61: „Sol… est igitur fons lucis omni 

lucenti, eo quod emittit lucem a se in aliud a se…” 
59 Ennek nincs meg a forrása. 
60 AVERROES: Aristotelis De Physico Auditu Libri Octo. Cum Averrois Cordubensis Commen- 

tarijs. Venetiis: Apud Ivnctas. 1562. 328C. 
61 AQUINAS, Thomas: Commentum in Lib. II Sententiarum. In: Doctoris Angelici Divi Thomae 

Aquinatis sacri ordinis F. F. Praedicatorum Opera Omnia. Volumen Octavum. Ed. Stanislaus 

Eduard FRETTÉ, Paul MARÉ. Paris, 1889. 101. – Megtalálható a http://www.corpusthomisticum.org/ 

honlapon is. 
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Függelék 

Sermo 76
62

 

(1) „Vajon elővezeted-e a hajnali csillagot63 idejében, és az esteli csillagot föl- 
kelted-e a föld fiai fölé?” Iób 38, (32). A Nap és a Hold után a legfényesebb csillagot 
Lucifernek nevezik, ami ki is tűnik abból, hogy olyan árnyékot vet, mint az újhold. 
Statius: „Mindegyik fényesen ragyog, de mindegyiknél fényesebb sugarakat bocsát 
ki az Esti Csillag”.64 Ezért jelképezi Jánost, akinek Krisztus és a Szűz után a legtöbb 
kiváltsága van. 

Négy dolgot mond el róla a kiválasztott idézet, tudniillik 
születésének egyediségét, 
magának a megszületettnek a méltóságát, 
a születés megfelelő idejét, 
a megszületett hasznosságát. 
(1.1) Vajon elővezeted-e, mintha azt mondaná az Úr: Nem te csinálod, hanem 

én. Mivel János inkább az Úr erejéből született, semmint a természet jóvoltából. 
Dionysius, Az angyalok hierarchiája IV. fejezete: „Az isteni Gábriel Zakariás hierar- 
cha tudomására hozta, hogy fia, akit már nem remélhetett, de akit isteni kegyelemből 
mégis nemzeni fog, próféta lesz”.65 Arisztotelész ugyanis azt mondja, De animalibus 
X. könyve, hogy „ötven éves koruk után a nők nem szülnek”.66 Az ő anyja azonban 
a korban jócskán előrehaladott volt, több mint ötven éves. Az Úr azonban elővezette 
ezt a Lucifert 

(1.1.1) a méh rejtett barlangjából a siralomvölgybe. Luk. I, (57): „Elérkezék Er- 
zsébet”. 

(1.1.2) A földi sivatag barlangjából a bűnbánat hirdetésére. 
(1.1.3) A test sötét barlangjából a lélek nyugalmába. Eszerint mondta az Úr az 

Egyiptomból – ami a testet jelenti – kivonuló népnek: „Nyugalmat adok neked”, 
Kiv. 33,(14). 

(1.1.4) A pokoli fogság barlangjából az (örök) haza fényességébe. Bölcs. X: „Le- 
ment vele a verembe… és örök dicsőséget adott neki”.67 

(1.2) Magának a megszületettnek a méltóságára vonatkozik a következő: Vajon 
elővezeted-e a hajnali csillagot? Ezt a csillagot pedig négy néven nevezik. 

(1.2.1) Mondják Vénusznak, mint itt: „O Vénusz könnyes napja”68 [azaz péntek], 
minthogy a klímája alatt élőket szerelmessé teszi, eszerint: „Szenvedéllyel égeti a gyötrő 
Venus”.69 

 
62 A kritikai kiadás a hivatkozások többségét azonosította. A hiányzók egy részét Madas Edit 

adta meg, MADAS Edit: Említett és idézett klasszikus auktorok a középkori magyarországi prédi- 

kációirodalomban. = Magyar Könyvszemle (115.) 1999. 277–286. A többi (pl. Alcuin, Augustinus) 

itt jelenik meg először. – A fordítást Hajba Máriával készítettük, Madas Edit önzetlen segítségével. 
63 Latinul ‘Lucifer’, magyarul ‘fényhozó’. 
64 STATIUS: Thebais, 6, 580–581. 
65 PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA: De caelesti hierarchia 4, 4. 
66 PLINIUS: Naturalis historia 7, 14. 61. 
67 Sap 10, 13–14: „Ez az eladott igazat nem hagyta el, hanem a bűnösöktől megszabadította őt, 

és lement vele a verembe, és a fogságban el nem hagyta őt, mígnem az ország pálcáját adta neki, 

és a hatalmat azok ellen, kik őt elnyomták; és hazugoknak bizonyította be, kik őt gyalázták, és 

örök dicsőséget adott neki.” 
68 GEOFFREY DE VINSAUF: Poetria nova, 375. 
69 WALTHER, Hans: Initia carmenum, 32268. 
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(1.2.2) Olykor Vesperusnak, mint itt: „az Est, el nem fedte, hiába dacolt, az olym- 
pusi mennyet”.70 

(1.2.3) Olykor „hajnali csillagnak”, mint Sirák L.71 Ugyanaz a csillag egyszer 
reggel jelenik meg és elkezdi a napot, máskor későn és elkezdi az éjjelt. Statius: „és 
ugyanazt látjuk a váltakozó kelésben”.72 

(1.2.4) Olykor Lucifernek mondják a fény bősége miatt, vagyis fényt hozónak, 
mint itt: „miként kölcsönös bánatban nincs mérték, Lucifer elűzi a csillagokat a haj- 
nali égről”.73 

Mely nevekben Szent János két kiváltsága jelenik meg, tudniillik (a) a szájé és 
(b) az értelemé. 

A száj kiváltsága benne kettős volt, tudniillik a prédikálás két módja szerint, úgy- 
mint 

(a.a) az ostorozás szigorúságával és (a.b) az ígéretek édességével. 
(1.2.2.a.a) Az első miatt nevezik Vesperusnak, mint aki elkezdi a kárhozat éjsza- 

káját azok számára, akinek azt mondta: „Viperák fajzati!” Lu. 3, (7).74 
(1.2.3.a.b) A második miatt hajnalcsillag, mint aki elkezdi az örökkévalóság nap- 

ját, Máté XI, (12) szerint: „Keresztelő János napjaitól pedig egész mostanig meny- 
nyeknek országa erőszakot szenved”.75 

Az értelem kiváltsága is kettős volt benne, tudniillik 
(1.2.1.b.a) az erény szeretete az érzelmet illetően, ezért hívják Vénusznak. 
(1.2.4.b.b) És az igazság megértése az intellektust illetően, ezért hívják Lucifer- 

nek. János V,(35): „Ő égő és világító szövétnek vala”,76 tudniillik a szeretet által, és 
fénylő, tudniillik a megértés által. 

Azt mondják tehát, hogy a csillag a következő okokból kapta ezeket a neveket: 
(1.2.I.a) először a felkelés miatt, minthogy a Nap előtt kel fel e szerint: „Lucifer 

zászlót tart a kelő Napnak.”77 Így János Krisztus előtt hat hónappal született. 
(1.2.I.b) És felkelve munkára hív. Ovidius: „munkára ki int, föltűnik az égi magas- 

ban fényes Lucifer is”.78 Így János az embereket jó ügyön dolgozni hívja: „Készítsétek 
el az Úr útját”, Luk. III, (4).79 

(1.2.I.c) Továbbá a Nap felkelvén [Lucifer] elveszti fényét az alábbiak szerint: 
„Amikor a Nap felkel, Lucifer saját [fényét] elveszti”.80 Így János Krisztus megjele- 
nésével elveszti hírét, mivel Krisztusban hisznek. Ján. III, (30): „Őneki kell”.81 Erről: 

 
70 VERGILIUS: Hatodik ecloga, 86: „Míg a tinókat az Est, számlálva, karámba nem űzte, S el nem 

fedte, hiába dacolt, az olympusi mennyet.” (Ford.: Lakatos István) 
71 Sirák 50, 6: „Mint a hajnali csillag a ködben, és mint a tele hold idejében világít.” 
72 STATIUS: Thebais, 6, 241. 
73 STATIUS: Thebais, 5, 289–291. 
74 Lukács 3, 7: „Mondá tehát a seregeknek, kik kimentek, hogy tőle megkereszteltessenek: Vi- 

perák fajzati! ki tanított titeket futni a jövendő harag elől?”  
75 Máté 11, 12: „Keresztelő János napjaitól pedig egész mostanig mennyeknek országa erősza- 

kot szenved, és az erőszakosok ragadják el azt.” 
76 János 5, 35: „Ő égő és világító szövétnek vala; ti pedig csak ideig-óráig akartatok örvendezni 

az ő világánál.” 
77 ALANIS AB INSULIS: Anticlaudianus. PL 210, 501A. 
78 OVIDIUS: Átváltozások, 4, 663–664 (Ford.: Devecseri Gábor). 
79 Lukács 3, 4: „Amint írva vagyon Izaiás próféta beszédeinek könyvében: A pusztában kiáltó- 

nak szava: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesekké ösvényeit.” 
80 WALTER VON CHÂTILLON, Alexandreis. PL 209, 465A. 
81 János 3, 30: „Őneki növekednie kell, nekem pedig kisebbülnöm.” 
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„Krisztus megszületett és növekedvén, felemelték a keresztre, János lefejezés által 
kisebbedett”.82 

(1.2.I.d) Továbbá a többi csillag után kel fel. Ovidius: „Fut a sok csillag, mind 
közt raj-utolsó Lucifer, ő indul legutolszor el, őrhelye-hagyva”.83 Így János született 
utoljára az összes ótestamentumi szentek közül. Máté XI, (13): „Mert mindnyájan 
a próféták Jánosig”.84 

(1.2.I.e) Továbbá a tévedés sötétségét okozta az eretnekek szívében saját fényé- 
nek bősége által. Ezek közül néhányan azt mondták, hogy elkárhozott, mások szerint 
angyal, amint a Glossza mondja Malakiás III-hoz. 

Másodszor a helyzete miatt. A négy elem, a Merkúr és a Hold fölött helyezkedett 
el, közvetlenül a Nap mellett Damascenus II. könyve szerint.85 

Így János 
(1.2.II.a) a vágyak földje fölött állt. Ján. 3, (29): „A vőlegény barátja áll”,86 mint- 

egy a kívánság által felegyenesedve. 
(1.2.II.b) A szomjúság vize fölött. Máté Iº: „eledele pedig sáska és erdei méz va- 

la”.87 
(1.2.II.c) A hiábavaló dicsőség levegője fölött [állt]. Ján. I, (20): „megvallá, hogy 

nem vagyok én a Krisztus”.88 
(1.2.II.d) A gerjedelem tüze fölött, minthogy nem ismerte a szemérem havának 

beszennyeződését.89 
(1.2.II.e) A változó Hold fölött, minthogy nem volt „széltől hajladozó nád”, Máté 

Xº.90 
(1.2.II.f) A bőbeszédűség Merkúrja fölött, minthogy „könnyű szóval nem szeny- 

nyezte életét”.91 A Merkúrt pedig szóvivőnek92 nevezik, mivel középen fut a beszélő 
szája és a hallgató füle között,93 amiről Ovidius: „Atlas utódja leül mellé, megtölt a sza- 
vával s hátráltat napot”.94 Harmadszor a pálya miatt. 

(1.2.III.a) Lucifernek ugyanis van természetes pályája, nyugatról keletre, a többi 
bolygó mozgása szerint. Így ment János a törvénytől Krisztushoz, a zsinagógától az 
egyházhoz, a homálytól az igazsághoz. 

 
82 ALCUIN: Commentaria in Sancti Joannis Evangelium. PL 100, 787D. 
83 OVIDIUS: Átváltozások, 2, 114–115: „Fut a sok csillag, mind közt raj-utolsó Lucifer, ő indul 

legutolszor el, őrhelye-hagyva.” 
84 Máté 11, 13: „Mert mindnyájan a próféták és a törvény Jánosig jövendöltek?” 
85 JOHANNES DAMASCENUS: De fide orthodoxa II, 7. PG 94, 890A. 
86 János 3, 29: „Akinek jegyese vagyon, az vőlegény; a vőlegény barátja pedig, aki áll és hallja 

őt, örömmel örvend a vőlegény szaván. Ezen örömem most beteljesedett.” 
87 Máté 3, 4: „János öltözete pedig teveszőrből vala, és bőröve ágyékai körül; eledele pedig 

sáska és erdei méz vala.” 
88 János 1, 20: „És megvallá, és nem tagadá, és megvallá: hogy nem vagyok én a Krisztus.” 
89 Hymnus s. Johannis Baptistae, AH 50, 121. 
90 Máté 11, 7: Azok elmenetele után pedig kezde Jézus szólani a seregnek Jánosról: Mit mente- 

tek ki a pusztába látni? széltől hányatott nádat-e? 
91 Hymnus s. Johannis Baptistae, AH 50, 120. 
92 Ap. Csel. 14, 11: „És Barnabást Jupiternek hivák, Pált pedig Merkuriusnak, mert ő vala a szó- 

vivő.” [„Paulum vero Mercurium, quoniam ipse erat dux verbi.”] 
93 AUGUSTINUS: In Iohannis Evangelium. Tract. 102, 4 [„intervallo interposito inter os loquentis 

et auriculas audientis”] 
94 OVIDIUS: Átváltozások, 1, 682–683: „Atlas utódja leül mellé, megtölt a szavával s hátráltat 

napot;” 
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(1.2.III.b) Van kényszerített pályája is, keletről nyugatra, a firmamentum ereje által. 
Így ment János Heródes nyomására a szabadságból a börtönbe, életből a halálba, 
földről a limbusba. (1.2.III.c) Van körmozgása is, állandóan a Nap körül keringve, 
az alábbiak szerint: „Az elmenőhöz társul Lucifer”.95 Így János szívével és lelkével 
mindig Krisztus körül volt. Zsolt. (72, 23): „Én mindenkor veled voltam”. 

(1.2.IV) Negyedszer a hatás miatt, minthogy különféle hasznot hoz. Így Albuma- 
sar a De signis astrorum VII. könyvében: Egyes csillagok az alsórendű [a Hold alatt 
levő] dolgokra a saját természetük tulajdonságaihoz hasonló hatást gyakorolnak.  
A Vénuszról mondta speciálisan, hogy hatalmában tartja az asszonyokat, a szép ru- 
hákat és mindenféle ékszereket.96 Az asszonyok az erények. Iza. IIII, (1): „És meg- 
ragad”.97 A ruhák a jócselekedetek, Máté VI.98 Jeromos: „A ruhák jócselekedetek, 
melyek által a házon kívül világítunk”, 99 az ékszerek a jó szokások. Eze. XVI.: „mert 
tökéletes voltál az én ékszerem által”.100 Ezt a hármat teszi bennünk János. Könyör- 
géssel eszközli ki az erényeket, tanítással bír rá a tettekre, példákkal ékesíti a szoká- 
sokat. Ier. Iº: Íme, az én igéimet a te szádba adtam, hogy széthányd, tudniillik az 
erények által a bűnt, hogy építsd, tudniillik a tetteket, és hogy ültesd, 101 tudniillik 
a jó szokásokat. 

(1.3) A születés megfelelő idejéről mondják: a maga idejében idejében, az Isten 
által rendelt időben. Lucifer felkelésének az ideje pedig a hajnal, amely derengő fény 
sötétséggel keveredve, az éjszaka és a nappal találkozása. Ezért félhomálynak is neve- 
zik, azaz derengésnek és pirkadatnak. Az ilyen fényt írta le a Poéta mondván: „Bekö- 
szöntött már az az óra, mit se homálynak nem mondhatsz, sem nappali fénynek, épp 
hol szomszéd még a sugár meg az éji sötétség”.102 Így János a sötét törvények határán 
és a nap kezdetén, azaz az evangéliumi igazság napjának kezdetén született. 

(1.4) A megszülető hasznosságról mondják: „az esteli csillagot fölkelti a föld fiai 
fölé”, azaz az emberek fölé, akik a földön vannak. Föléjük kelt föl Szent János sok- 
féle tehetséggel, minthogy megmutatta nekik az imádság erejét, a viselkedés példáját, 
a prédikáció szavát, a keresztség fürdőjét. Sokféle megbecsüléssel is föléjük kelt, 
mivel angyal hirdette, az anyaméhben megszentelte, a nép tisztelte, Krisztus ajánlotta. 

 
095 ALANIS AB INSULIS: Anticlaudianus. PL 210, 501A. 
096 ALBUMASAR, Introductorium ad astronomiam, lib. VII., c. IX.: „Tum vestimenta omnisque 

cultus ac redimicula cum aureisque et argenteis ornamentis.” – L. 56. jegyzet. 
097 Iza. 4, 1: „És megragad hét asszony egy férfiút az napon, mondván: A mi kenyerünket fogjuk 

enni, és saját ruháinkkal ruházkodni; csak hadd neveztessünk a te nevedről, vedd el gyalázatunkat.” 
098 Máté 5, 16: „Úgy világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó cseleke- 

deteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben vagyon.” [„Sic luceat lux vestra coram ho- 

minibus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est.”] 
099 BEDA: In Matthei Evangelium Expositio. PL 92, 48B: „Aliter vestimentum insinuat opera 

nostra bona quae foris agimus et coram hominibus lucemus;” 
100 Eze. 16, 14: „És híred ment a pogányok között is a te szépséged miatt; mert tökéletes valál 

az én ékszerem által, melyet rád raktam vala, úgymond az Úr Isten.” 
101 Ier. 1, 9–10: „És az Úr kinyujtotta kezét, és illette számat; és mondá az Úr nekem: Ime én 

igéimet a te szádba adom; ime ma téged a nemzetek fölé rendellek, és az országok fölé, hogy 

gyomlálj és ronts, veszíts és széthányj, építs és ültess.” 
102 OVIDIUS: Átváltozások, 4, 399–401: „Végét érte a nap, beköszöntött már az az óra, mit se ho- 

málynak nem mondhatsz, sem nappali fénynek, épp hol szomszéd még a sugár meg az éji sötétség.” 
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ENDRE ZSOLDOS 

The astronomical content of Sermones Compilati in studio generali 
Quinqueecclesiensi in regno Ungariae 

The state of astronomy in medieval Hungary is poorly known. This lack of knowledge may be 
remedied partly by an investigation of the Sermones Compilati in studio generali Quinqueeccle-
siensi in regno Ungariae, a collection of sermons written probably at the end of the 13th or the 
start of the 14th century, in the Dominican studium generale in Buda. A few of the sermons con-
tain numerous references to astronomical topics, mostly planets. The writer (or writers) of these 
sermons seem to have received the general education of their age, they usually follow Aristotle, 
though not in every case. For example, the order of the elements are given correctly, but the 
writer accepts the existence of the „music of the spheres”, contrary to Aristotle’s opinion. He fol-
lows an earlier medieval tradition by defining stars as the collection of light in their orbs, which 
definition is not from Aristotle. Our writer probably took it from Bartholomaeus Anglicus’ De 
proprietatibus rerum. I could trace the origin of this definition to Averroes’ De substantia orbis. 
Sermo No. 76. has several interesting statements about Venus. The author of the sermon naturally 
knew that the Venus at dawn and the Venus at dusk were the same object. More interesting is his 
description of the planet’s movement. It has three motions according to him, one is natural mo-
tion together with the other planets, the next is violent motion due to the impetus of the firma-
ment, and the third is around the Sun. Interestingly, he considers the firmament’s motion to be 
violent, again contrary to Aristotle. The motion of Venus around the Sun derives from Martianus 
Capella, probably through Isidore’s Etymologies. This theory, which makes Mercury and Venus 
to revolve around the Sun, was well known in the Middle Ages. Astrology is also mentioned a 
few times, Albumasar is the usual authority. I tried to find the sources of most of the astronomical 
references in the work, too. The writer used Gerard of Cremona’s translation of De caelo, and in 
almost every case he used the older translations of the works of Aristotle. There are quotes which 
might come from Albertus Magnus and even from St. Thomas Aquinas, which could be useful in 
dating the sermons. 
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KERTÉSZ BALÁZS 

Egy II. Ulászló-kori törvénygyűjtemény: 

a Kollár-féle első kódex 

A Kollár-féle első kódex törvénygyűjtemény, Szent István korától II. Ulászló 
1514. évi dekrétumáig tartalmaz törvényszövegeket. A kéziratot a Magyar Orszá- 
gos Levéltár őrzi.

1
 Nevét Kollár Ádámról (1718–1783), egykori tulajdonosáról 

kapta.
2
 A kötetet elsőként Kovachich József Miklós ismertette, aki a bécsi udvari 

levéltárban bukkant rá a gyűjteményre a Kollár-féle iratok között.
3
 Bónis György 

1972-ben a kódex 248–249. oldalain, közvetlenül az 1486. évi nádori cikkelyek után 
található 11 jogi glosszát dolgozta fel.

4
 Jánosi Mónika a Szent István törvényeit tar- 

talmazó kódexek kapcsán foglalkozott a kézirattal. A rubrikák alapján ismertette 
a kötet tartalmát, igaz, a Bónis által felfedezett jogi glosszák és néhány rövid tar- 
talmi egység elkerülték a figyelmét. A kódex elején található királylistáról megál- 
lapította, hogy a szöveg a Knauz-krónika családjához tartozik, de egyik variánssal 
sem egyezik pontosan. Olyan, a Kollár-kódex és más törvénygyűjtemények között 
kimutatható tartalmi párhuzamokra is felhívta a figyelmet, amelyek hozzájárulhat- 
nak a Kollár-kódex és a többi gyűjtemény viszonyának a tisztázásához.

5
 A közel- 

múltban Szovák Kornél az Intelmek szöveghagyományát kutatva vizsgálta meg 
a kötetben található változatot,

6
 s összevetette azt a Thuróczy- és az Ilosvay-kódex 

variánsaival. Emellett közölt három olyan tartalmi egységet, amelyeket Jánosi Mó- 
 
 

 
1 Jelzete: Magyar Országos Levéltár, Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, Staatsarchiv, 

magyar vonatkozású kéziratok (I 7) Kollár Ádám gyűjteménye, 32. k. Decreta regum Hungariae. 
2 Az elnevezésben található sorszám arra utal, hogy több – összesen három –, Kollárról elneve- 

zett kéziratos törvénygyűjteményt ismerünk, l. KOVACHICH, Josephus Nicolaus: Notitiae praelimi- 

nares ad Syllogen decretorum comitialium. Pesthini, 1820. 346., 359–360.; Magyar törvénytár. 

1000–1526. évi törvényczikkek. Az 1000–1301 közt alkotott törvényeket fordította és jegyzetek- 

kel ellátta NAGY Gyula, az 1301–1526 közt alkotott törvényeket fordították és jegyzetekkel ellátták 

KOLOSVÁRI Sándor és ÓVÁRI Kelemen. Az 1000–1526. évi törvényeket magyarázatokkal és utalá- 

sokkal kíséri MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. XL., XLIII. /Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár 

1000–1895. Millenniumi emlékkiadás./ 
3 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
4 BÓNIS György: Középkori jogunk elemei. Bp. 1972. 220–221. 
5 JÁNOSI Mónika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. = Magyar Könyvszemle (94.) 

1978. 232–234., 253. 
6 Kollár-féle első kódex, 13–23. 
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nika nem regisztrált, ezek: egy rövid V. László-életrajz, mely az azt követő 1454. 
évi dekrétummal áll összefüggésben;

7
 egy az összeállításra vonatkozó megjegyzés 

– egyes szám első személyben – Mátyás 1486. évi törvénye után, amelyet a dek- 
rétum második nyomtatott kiadásának „Etsi bibliopole” kezdetű előszava követ;

8
 

végül egy rövid történet Mátyás király és Váradi Péter kalocsai érsek nézeteltéré- 
séről,

9
 ami valószínűleg kapcsolatba hozható az érsek bebörtönzésével.

10
 Jelen so- 

rok írója a kódex 178. oldalán, az 1446. évi dekrétum elején olvasható magyar 
nyelvű esküszöveget mutatta be.

11
 

A kódex leírása 

A kézirat összesen 243 papírlevélből áll, méretük 296×205 mm. Már Jánosi 
Mónika megállapította, hogy a gyűjtemény az elején csonka: az első oldal első sora 
még egy Kálmán előtti uralkodóra vonatkozik, majd Kálmán bemutatása követke- 
zik.

12
 A Knauz-krónika kritikai kiadásával történő összevetés nem hozott meglepő 

eredményt: az első sor Szent Lászlóra utal.
13

 
A 10. oldalon vízjel látható: pajzsban balharántpólya fölött és alatt egy-egy egy- 

körvonalú (einkonturiger) csillag. A Piccard-féle vízjelkatalógus online változata, 
amely a nyomtatott kiadásban nem szereplő vízjeleket is közöl,

14
 116 ilyen vízje- 

let mutat be, ezek közül a két legkorábbi 1532-re datálható, az egyik Brixenből,
15

 
a másik Innsbruckból.

16
 

Az ívfüzetek nagy részének a közepe a szoros kötés miatt nem látható, ezért 
nem állapítható meg a terjedelmük és a számuk. 

A kötetet világosbarna bőrkötés védi. A kötéstáblák díszítése azonos: a tábla 
szélein kettős aranyozott vonal képez keretet, közepén aranyozott növénydísz lát- 

 
07 Kollár-féle első kódex, 167–168. 
08 Kollár-féle első kódex, 244–245. 
09 Kollár-féle első kódex, 478. 
10 SZOVÁK Kornél: Egy kódex két tanulsága. In: ΓENEΣIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. 

Szerk. HORVÁTH László, LACZKÓ Krisztina, MAYER Gyula, TAKÁCS László. Bp. 2004. 145–167. 
11 „Látjátok feleim …” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos 

Széchényi Könyvtár kiállítása 2009. október 29.–2010. február 28. Szerk. MADAS Edit. Bp. 2009. 

18. sz. 
12 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 233., 39. jegyzet. 
13 „XXI. Decessit sine prole, iacet in ecclesia Waradiensi.” Vö. Scriptores rerum Hungaricarum 

tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I–II. Edendo operi praefuit Emericus SZENT- 

PÉTERY. Bp. 1937–1938 (Utánnyomás és kiegészítés: Az Utószót és Bibliográfiát összeállította, 

valamint a Függelékben közölt írásokat az első kiadás anyagához illesztette és gondozta SZOVÁK 

Kornél és VESZPRÉMY László. Bp. 1999). II. 333. 
14 www.piccard-online.de 
15 www.piccard-online.de/?nr=24086 
16 www.piccard-online.de/?nr=24174. A Kollár-kódexben látható vízjel pontosabb meghatáro- 

zása további munkát igényel. 

http://www.piccard-online.de/?nr=24174
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ható, amely Kollár Ádám monogramját tartalmazza.
17

 Tehát a kötés Kollár 1783- 
ban bekövetkezett halála előtt készült. Az aranyozott gerinc felső részén a követ- 
kező cím olvasható: DECRETA REGUM HUNGARIAE MS. Az elülső borító bal 
szélére kiragasztott papírcédulán 85-ös szám látható. A cédulát Kovachich még 
nem említi, valószínűleg később került a kötésre. A bekötés során egy duplafóliót 
és egy önálló levelet illesztettek a kódextörzs elé, a duplafólió bal oldali levelét 
kiragasztották, így a jobb oldali fólió és az önálló levél képezik a kötet első két le- 
velét. Mindkettő számozatlan. A kódextörzs végén a sorrend fordított: az utólag 
bekötött önálló levelet követi a duplafólió, amelynek jobb oldali levelét kiragasz- 
tották. A kiragasztott előzék előtti két levél szintén számozatlan. Az elülső táblára 
kiragasztott előzék felső részén egy papírcédula található, amely már az Országos 
Levéltárban került a kéziratba. A cédulára nyomtatott szöveg öt sorba elrendezve 
olvasható. Az első sor: I 7; a második és harmadik sor: BÉCSI LEVÉLTÁRAK- 
BÓL KISZOLGÁLTATOTT IRATOK; a negyedik sor: STAATSARCHIV; az ötö- 
dik sor: HANDSCHRIFTEN. Az oldal bal alsó sarkába ragasztott papírcédulán 
a 32-es számot találjuk. Az első előzéklevél verzóján felül a következő bejegyzés 
olvasható: N:157; a Kollár-könyvtár nyomtatott katalógusában, a fólió méretű köny- 
vek között ez a szám a törvénygyűjtemény sorszáma.

18
 A bekötés során a kódex- 

testet körbevágták; ez jól látszik azokon az oldalakon, amelyeken az élőfej vagy 
a marginális bejegyzés vagy a rektók jobb felső sarkában található levélszámozás 
megcsonkult. A metszést valószínűleg a bekötés alkalmával aranyozták. A köny- 
vet valamikor nedvesség érte, ennek nyoma jól látszik a kötéstáblákon – amelyek- 
nek felső része elsötétedett – és az első néhány fólión. 

Jánosi Mónika szerint a kézirat kétféle számozással rendelkezik, egy levél- és 
egy oldalszámozással, s a kettő közül az előbbi a korábbi.

19
 Jelenleg a kódexben 

háromféle számozás található. Bemutatásukat célszerű a legkésőbbi kézzel kez- 
deni. 

A legkésőbbi kéz – valószínűleg már az Országos Levéltárban – oldalszámozást 
alkalmazott, amely az oldalak alján, a belső sarokban látható. Az elöl és hátul ta- 
lálható két-két előzéket kihagyva hibátlanul végigszámozta az oldalakat 1-től 478-ig. 
A dolgozatban erre a számozásra hivatkozom. 

Az időrend szerinti „középső” kéz szintén oldalszámozást alkalmazott, amely 
az oldalak felső külső sarkában látható. Az elülső két előzéket kihagyva végigszá- 
mozta a kódexet, és megszámozta a két hátsó előzék közül az elsőnek a rektóját is, 
a 477-es számot azonban később áthúzták. A 315. és 316. oldalt kifelejtette, ezekre 
egy későbbi kéz – amely nem azonos a feljebb bemutatott legkésőbbivel – 315a-t 
és 315b-t írt. Mivel a középső kéz a hátsó előzékek közül az elsőnek a rektóját 
is beszámozta, nyilvánvaló, hogy legkorábban közvetlenül a bekötés után dolgoz- 
hatott. Az is erre utal, hogy ezek az oldalszámok nem csonkultak meg a körbevá- 

 
17 Az A és K betűből álló monogram nexust képez: az A jobb oldali szára és a K szára közös. 
18 Catalogus praestantissimorum librorum nec non rarissimorum manuscriptorum bibliothecae 

Kollarianae. [Bécs], 1783. 33–34. Vö. KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
19 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232., 37. jegyzet. 
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gás miatt.
20

 A számozás tehát az első oldalon indul, ugyanott, ahol a csonka kró- 
nikaszöveg, amiből az következik, hogy ekkor már hiányzott valahány levél a kó- 
dextörzs elejéről. 

A három kéz közül a legkorábbi levélszámozást alkalmazott a levelek előoldalá- 
nak jobb felső sarkában. A számjegyek írása alapján feltételezhetjük, hogy a fóliálás 
a 16. században készült. A számok a körbevágás miatt sok esetben csak részben 
vagy egyáltalán nem látszanak. Kérdéses, hogy eredetileg melyik levélen kezdődött 
a számozás, ugyanis az egyes szám a 6. és a 7. levélen is látható. A fóliálás az első 
tartalmi egységben, a krónikaszövegben (1–10.) nem található meg. Az utolsó oldal, 
amelyen látható, a 469. Itt két szám található a jobb felső sarokban: 220 és 467, 
az előbbi a legkorábbi kéztől származik, az utóbbi a középsőtől. A 220. levélszám 
rossz, mivel ez a fólió – a 7. levéltől számítva – a 229., azt azonban nem lehet meg- 
állapítani, hogy ez a kéz hol és mennyit hibázott, mivel az általa beírt fóliószámok 
jelentős része csonka, vagy hiányzik. A levélszámozással kapcsolatban felmerülő 
kérdésekre a későbbiekben visszatérek. 

Az első oldalon két pecsét található, egy kisebb és egy nagyobb, mindkettő a bé- 
csi Császári és Királyi Házi, Udvari és Állami Levéltár pecsétje. Ugyanez a két 
pecsét megtalálható a 478. oldalon is. A kódex elejére bekötött második előzéklap 
rektóján, valamint a 201., a 309. és a 427. oldalon az Országos Levéltár pecsétje 
látható. 

Számos levélen látható vakvonalazással jelölt keretvonalazás, míg tintával meg- 
húzott keretvonalazással csak a 11., 470., 471., 473., 475., 477. oldalakon találko- 
zunk. Az írástükör mérete 213–220×115–120 mm, a sorok száma 30 és 43 között 
váltakozik. 

Jánosi Mónika két kezet különböztetett meg a kéziratban.
21

 A kódex főszöve- 
gét valójában négy kéz másolta, mind a négy kurzív írást használt. 

Az első kéz írta le a kódex elején található krónikát 1514-ig (1–7.), és ő kezdte 
el lemásolni az Árpád-kori törvényeket (13–45.). 

A második kéz szintén kétszer tűnik fel: folytatta a krónikát 1564-ig, Habsburg 
Ferdinánd haláláig (7–10.), és a kézirat utolsó tartalmi egységeit is ő írta le (470– 
478.). Abból, hogy a krónikát Ferdinánd haláláig folytatta, arra következtethetünk, 
hogy legkorábban 1564-ben írt a kódexbe.

22
 Ha felidézzük a keretvonalazásról 

elmondottakat, azt látjuk, hogy tintával meghúzott keretvonalazás csak a második 

 
20 Itt említem meg, hogy Jánosi Mónika e szerint a számozás szerint ismertette a kötet tartalmát, 

ennek következtében a 314. oldal utáni tartalmi egységek oldalszámai kettővel elmaradnak a tény- 

leges oldalszámokhoz képest. 
21 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232., 37. jegyzet. 
22 Jánosi Mónika csak az első két kezet különböztette meg. Helyesen állapította meg, hogy az 

első kéz írta le a krónikát 1514-ig, majd – a 13. oldaltól – ő kezdte el lemásolni a törvényeket, 

azonban ez a scriptor nem a 467. oldalig másolt. A második kézzel kapcsolatban helyesen állapította 

meg, hogy ő folytatta a krónikát Ferdinánd haláláig, és ő írta le a kódex utolsó tartalmi egységeit. 

(JÁNOSI: i. h. 1978. [5. jegyzet] 232., 37. jegyzet.) 
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kéz által beírt oldalakon található, valamint a 11. oldalon, amiből az következik, 
hogy az utóbbi oldal keretvonalazása is a második kéztől származik. 

A harmadik kéz írása a 46. oldaltól a 275. oldalig tart, tehát a törvényeknek az 
első kéz által megkezdett másolását folytatta. A kézváltás szöveg közben történt, 
Szent László dekrétuma első könyvének 28. fejezetében, melynek címe „De testi- 
bus iudicii ferri vel aque”. A 45. oldalt még az első kéz fejezte be, de a következő 
oldalt már a harmadik kéz kezdte el. 

A negyedik kéz írása a 275. oldaltól a 469. oldalig tart. A kézváltás itt is szöveg 
közben történt: a 275. oldal alján II. Ulászló második dekrétumának 48. artikulu- 
sát már a negyedik kéz írta le. 

A krónikát tartalmazó oldalak kivételével a kötetben végig látható élőfej, amely 
röviden utal arra, hogy a kinyitott oldalakon melyik tartalmi egység található. Az 
élőfejek két kéztől származnak: az első a 469. oldalig írt, pont addig, ameddig 
a kódex negyedik keze; a 470–478. oldalakon a kódex második kezétől származ- 
nak az élőfejek, tehát attól a kéztől, amelyik ezeket az oldalakat beírta. A főszö- 
vegben 13 dekrétumcím ugyanattól a kéztől származik, amelyik a 469. oldalig írt 
élőfejeket.

23
 Ha az írását összehasonlítjuk az első, a harmadik és a negyedik kéz 

által írt caput- és artikuluscímekkel, azt találjuk, hogy nem egyeznek meg egymás- 
sal. Valószínű tehát, hogy a kódexben található élőfejek a 469. oldalig és a dekré- 
tumcímek egy része egy ötödik kéztől származik. Lehet, hogy ez a kéz később 
dolgozott a kódexen, és az élőfejeken kívül hiányzó dekrétumcímeket is beírt utó- 
lag? Erre a kérdésre a kódex keletkezési körülményeinek tárgyalásánál térek vissza. 
 A kéziratban számos egykorú és későbbi bejegyzés található. 

Az 1. oldal külső margóján, a krónikaszöveg mellett két bejegyzés látható ugyan- 
attól a kéztől. Mindkét szöveg elmosódott, csak néhány szó és szótöredék betűz- 
hető ki. Ugyanez a kéz a 2. és a 3. oldalon őrszavakat írt a krónika alá. A 317. oldal 
alsó külső sarkába beírt hosszabb szöveg részben elmosódott, csak néhány szó ol- 
vasható el. A 478. – utolsó beírt – oldalon két magánjellegű bejegyzés származik 
ettől a kéztől: 1595-ben beírta a felső margóra apja halálának és temetésének az 
időpontját, 1598-ban pedig anyja halálának és temetésének az időpontját jegyezte 
be az alsó margóra.

24
 

Másik kéz írta a 9. oldal külső szélére, a krónika mellé a következő két szót: 
„Lator kiraly”. A bejegyzés a Szapolyai János királlyá választását előadó részhez 
tartozik. Mivel ezt a krónikarészt már a második kéz írta, a bejegyzés 1564 utánra 
datálható. A beíró valószínűleg magyar anyanyelvű és talán Habsburg-párti sze- 
mély volt. 

A 27. oldal alján olvasható Szent István mai felosztás szerinti első törvényköny- 
vének 9. fejezete, amely kötelezővé tette a vasárnapi templomba járást.

25
 Az első 

 
23 Kollár-féle első kódex, 122, 128, 143, 147, 149, 250, 254, 415, 422, 435, 438, 446, 467. 
24 Az utolsó oldalon található bejegyzéseket SZOVÁK Kornél is megvizsgálta: i. h. 2004. (10. jegy- 

zet) 155. 
25 ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati 

határozatok forrásai. Bp. 1904. 144. 
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kéz által másolt szöveg csonka, a scriptor csak a fejezet elejét írta le. Címe: „De 
eodem die dominicali, ut concurrant ad ecclesiam. Caput VIII.”, szövege: „Sacer- 
dotibus vero et comitibus commendetur omnibus villicis ita, ut ipsorum iussu omnes 
concurrant”. A szöveg az oldal utolsó két sora, azonban a következő oldal tetején 
nem folytatódik, ott már a következő fejezet olvasható. A másoló talán figyelmet- 
lenségből nem fejezte be a caput másolását. A csonkán maradt fejezetet egy másik, 
egykorú kéz utólag kiegészítette közvetlenül az első kéz által leírt szöveg alatt, 
mintegy folytatva azt: „die dominica ad ecclesiam, maiores et minores, viri et mu- 
lieres, exceptis illis, qui ignes custodiant. Si quis vero obstinatus remanebit propter 
illorum negligentiam, vapulent ac depilentur”. Ugyanez a kéz a 101. oldalon a har- 
madik kéz által másolt textust, a 287., a 301. és a 333. oldalon pedig a negyedik 
kéz által másolt szöveget egészítette ki. 

A 67. oldalon talán a kódex harmadik keze egészítette ki a saját maga által má- 
solt szöveget. 

Egy újabb kéz írt bejegyzést a 111. és a 179. oldalra. Mindkét esetben fóliókra 
utal, olyan fóliókra, amelyeken Mátyás-kori dekrétumok olvashatók.

26
 E kéz korá- 

nak meghatározása szempontjából fontos, hogy mindkét oldalon utal a 229. fólióra. 
A korábban bemutatott, 16. századi levélszámozás szerinti első levéltől számított 
229. fólió hátoldalán (470.) valóban Mátyás-kori dekrétum kezdődik, az 1468. évi.

27
 

Mivel ezt a törvényt a második kéz másolta, a 111. és a 179. oldalon olvasható be- 
jegyzéseket 1564 utánra kell datálnunk, ugyanakkor az írás alapján elképzelhető, 
hogy még a 16. században kerültek a kéziratba. 

A 116. oldalon egy 16. századi kéz az ‘inviolabiliter’ szóval egészítette ki a tör- 
vényszöveget. 

A 117. oldal alján egy újkori kéz fóliókra utalt. 
A 119., 122., 128. és 155. oldalon található dekrétumcímeket egy 16. századi kéz 

megtoldotta. Mind a négy esetben megadta a törvény kiadási évét, a 122. oldalon 
pedig a dekrétum tartalmára is utalt.

28
 

A 151. oldalon a kódex harmadik keze kiegészítette a saját maga által másolt 
szöveget. 

A 251. és a 259. oldalon egy 16. vagy 17. századi kéz egészítette ki a szöveget. 
 A 471. oldal alsó külső sarkában néhány elmosódott szó látható. Mivel ezen az 
oldalon a főszöveget a második kéz másolta, a bejegyzés 1564 utánra datálható. 
 A 478. oldalon olvasható magánjellegű bejegyzésekről már volt szó. Az alsó 
margón található, 1598-ból származó szöveg alá egy másik kéz rövid bejegyzést 
írt feltehetőleg a 17. században. 

 
26 A 111. oldalon olvasható bejegyzés: „Decretum Matthiae primum quaere fol. 84. Rursus 

quaere secundum decretum fol. 229.” A 179. oldalon olvasható bejegyzés: „Decretum secundum 

quaere supra fol. 50. Item alius fol. 229.” 
27 Ez az a fólió, amely a 16. századi levélszámozás szerint a 220., azonban ez a szám rossz, l. a le- 

vélszámozásról elmondottakat. 
28 A 122. oldalon olvasható eredeti cím: „Decretum primum Sigismundi regis”; a kiegészítés: 

„super donationibus possessionum infidelium, anno Domini 1404”. 
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A bejegyzésekhez tartozik, hogy számos dekrétumcím mellett látható egy, az arab 
1-eshez hasonló jel és alatta két párhuzamos vonal. Az összes ilyen jelölés egy 
kéztől származik, a beírás kora egyelőre nyitott kérdés. 

Az is figyelmet érdemel, hogy a dekrétumok keltezését aláhúzták. Valószínű, 
hogy valaki szisztematikusan végignézte a kötetet. A munkára 1564 után került 
sor, amit abból állapíthatunk meg, hogy a kódex második keze által másolt 1468. 
évi törvény keltezését is aláhúzták (470–474.). 

A kézirat díszítetlen, mindössze három egyszerű, tollrajzos iniciálét tartalmaz.
29

 
 

A kódex keletkezési körülményei 

Kovachich József Miklós szerint a kódex 1564 után készült.
30

 Véleménye alap- 
jául minden bizonnyal az a tény szolgált, hogy a kötet elején található krónika utolsó 
mondata Ferdinánd császár 1564-ben bekövetkezett haláláról tájékoztat.

31
 

Jánosi Mónika idézett tanulmányában a 16. század első felére datálta a kéziratot. 
Láthattuk, hogy szerinte a főszöveget két kéz írta le. Egyrészt helyesen állapította 
meg, hogy a „korábbinak látszó” kéz 1514-ig vezette a krónikát, amelyet a későbbi 
kéz 1564-ig folytatott, másrészt, hogy a törvénygyűjteménynek a 467. oldalig (he- 
lyesen a 469. oldalig) terjedő része – amelyet Jánosi szerint teljes egészében az első 
kéz írt le – szintén az 1514. évig jut el; a többi tartalmi egységet már ugyanaz a ké- 
sőbbi kéz másolta le, amelyik a krónikát is folytatta. Egy további megállapítása 
szerint a kódex „írása zömében megegyezik a Jagello-kori oklevelekével”, a meg- 
állapítást azonban adatokkal nem támasztotta alá.

32
 A kijelentéssel kapcsolatban 

az is problémát jelent, hogy azt a szövegmennyiséget, amelyet a kutatónő szerint 
egy kéz másolt le, valójában három kéznek tulajdoníthatjuk. A Gregoriánczi Pál 
pécsi, zágrábi, majd győri püspök törvénygyűjteményét ismertető, 1988-ban meg- 
jelent tanulmányában közölt egy, a cikkben szereplő kéziratok egymáshoz való vi- 
szonyát bemutató táblázatot, amelyben a Kollár-kódex keletkezési idejét tovább 
pontosította: eszerint a kézirat részben 1514 után, részben 1564 körül keletkezett.

33
 

 Szovák Kornél 1526 előttre datálta a kéziratot, s felvetette annak a lehetőségét, 
hogy az összeállítás kapcsolatban van az 1507. évi rákosi végzés 20. cikkelyével, 

 
29 Kollár-féle első kódex, 401, 438, 446. 
30 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 346. 
31 „Ferdinandus caesar obiit Viennae in die Jacobi apostoli anno Domini 1564.” Kollár-féle első 

kódex, 10. 
32 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 232–233., 37. jegyzet. 
33 JÁNOSI Mónika: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye a XVI. század közepéről. = 

Magyar Könyvszemle (104.) 1988. 64. A kézirathoz és Gregoriánczihoz l. még JÁNOSI Mónika: 

Bírósági döntvények és szokásjogi feljegyzések, „Nota”-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és 

Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. KOSZTA László. Szeged, 

1995. 211–220; UŐ: Egy elfelejtett XVI. századi jogászpüspök, Gregoriánczi Pál. In: Társadalom- 

történeti tanulmányok. Szerk. FAZEKAS Csaba. Miskolc, 1996. 70–74. /Studia Miskolcinensia 2./ 
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amely elrendelte, hogy a király az ország összes dekrétumát szerkesztesse egy- 
be.

34
 

Véleményem szerint a Kollár-féle első kódex tartalma a másolás ideje szem- 
pontjából két részre osztható: az első, a harmadik és a negyedik kéz által másolt 
szövegek képezik a kódex eredeti szövegállományát (1–7., 13–469.); később a má- 
sodik kéz két helyen – a krónika végén és a törvények végén – megtoldotta az 
eredeti textust (7–10., 470–478.). Feljebb láthattuk, hogy a harmadik kéz a dekré- 
tumoknak az első kéz által elkezdett másolását folytatta, a kézváltás szöveg közben 
történt. Ugyanez mondható el a harmadik és a negyedik kéz viszonyáról is. A há- 
rom scriptor minden bizonnyal egy helyen dolgozott, egymást váltották másolás 
közben. Az is erre utal, hogy az írástükör mérete a kézváltások ellenére azonos 
maradt. Munkájuk datálása szempontjából nagy súllyal esik latba az a tény, hogy 
a krónika korábbi, az első kéz által leírt részének utolsó mondata az 1514. évi pa- 
rasztháborúra vonatkozik, a törvénygyűjteményben pedig a legkésőbbi dekrétum 
az 1514. évi, amely a parasztháború után, október 18-a és november 19-e között 
tartott országgyűlés végzéseit tartalmazza.

35
 A II. Lajos-kori törvényhozás már nem 

hagyott nyomot a törvénygyűjteményben.
36

 Az is sokatmondó, hogy a krónika ko- 
rábbi része II. Ulászló megkoronázásáról még említést tesz (7.), de az 1516. március 
13-án Budán bekövetkezett haláláról már nem; Ulászló haláláról csak a krónikát 
folytató második kéz tájékoztat.

37
 Az elmondottak alapján valószínűnek tarthatjuk, 

hogy a kódex eredeti szövegállományának másolása legkorábban 1514 végén, no- 
vember 19-e után kezdődött és II. Ulászló halála előtt befejeződött. Az a korábban 
már említett kéz, amelyik a 469. oldalig élőfejeket, 13 alkalommal pedig dekrétum- 
címet írt a kódexbe, talán közvetlenül a törvények lemásolása után dolgozott, de 
mindenképpen 1564 előtt, mivel a kódex végén a második kéz által beírt olda- 
lakra már a második kéz írta az élőfejeket. 

Évtizedekkel később ezt a kéziratot toldotta meg a második kéz. Ahogy arról 
már volt szó, a munka elején található krónikát Ferdinánd császár haláláig, 1564-ig 
folytatta, amiből arra következtethetünk, hogy legkorábban 1564-ben írt a kötet- 
be. A kézirat végére a következő szövegeket írta be: Mátyás 1468. évi dekrétuma 
(470–474.) – ez a törvény a kódex eredeti szövegállományában nem szerepel; egy 
Mátyásról szóló anekdota (475.); Mátyás és Bajazid szultán levélváltása (475–478.); 
végül egy rövid történet Mátyás és Váradi Péter kalocsai érsek összeütközéséről 
(478.). Ahogy említettük, ez a kéz az általa beírt oldalakat élőfejjel látta el. 

 
34 SZOVÁK: i. h. 2004. (10. jegyzet) 145–147, 155. Az 1507. évi törvény 20. cikkelye: „Item, 

quod maiestas regia universa statuta et decreta sua et regni sui in diversas partes hactenus posita 

in unam formam decreti iam redigi faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 702. A tör- 

vénycikket SZOVÁK Kornél is idézi: i. h. 2004. (10. jegyzet) 146., 3. jegyzet. 
35 Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Maiorem partem collegit Anto- 

nius Fekete NAGY. Ediderunt Victor KENÉZ et Ladislaus SOLYMOSI, atque in volumen redigit Geisa 

ÉRSZEGI. Bp. 1979. 247–283. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 12./ 
36 SZABÓ Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korában. Bp. 1909. 
37 Ő azonban 1518-ra tette az uralkodó halálát. 
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Ezen a ponton térek vissza a kódex levélszámozására, amelyről a számjegyek 
írása alapján feltételezhetjük, hogy a 16. században készült. A ‘terminus ante quem’ 
meghatározására alkalmasnak látszik, hogy az utolsó levélszám a 469. oldalon ta- 
lálható: ezen az oldalon ér véget a kódex eredeti szövegállománya, a 470. oldaltól 
kezdve már a második kéz által beírt tartalmi egységek következnek, ezért elkép- 
zelhető, hogy a levélszámozás 1564 előtt készült. Azonban az sem zárható ki, hogy 
eredetileg a második kéz által beírt levelekre is kiterjedt a fóliálás, de a számok 
a körbevágás miatt eltűntek. A levélszámozás tehát nem datálható minden kétsé- 
get kizáróan 1564 előttre. Az sem dönthető el egyértelműen, hogy eredetileg melyik 
levélen kezdődött a számozás, ugyanis az egyes szám a 6. és a 7. levélen is meg- 
található. Nem zárható ki, hogy a 6. levélen indult a fóliálás, de a scriptor tévedés- 
ből a következő levélre is az 1-est írta. Ennek azonban ellentmond, hogy a 6. fólió 
beíratlan. Valószínűbb, hogy a számozás eredetileg a 7. levélen kezdődött, pon- 
tosan ott, ahol a tulajdonképpeni törvénygyűjtemény is indul, a 6. levélre pedig csak 
később írták rá az 1-est. A kézirat leírásánál már volt arról szó, hogy a 6. levél 
rektóján – azaz a 11. oldalon – tintával meghúzott keretvonal látható, amely a má- 
sodik kéztől származik, tehát legkorábban 1564-ben kerülhetett a kódexbe. Az is- 
meretlen személy talán címoldalnak szánta ezt az oldalt, s ráírta az 1-est. További 
kérdést jelent, hogy a kézirat első tartalmi egysége, a krónika miért maradt ki a szá- 
mozásból. Elképzelhető, hogy a fóliálás időpontjában a krónika és a törvénygyűj- 
temény – még vagy már – nem voltak egybekötve. Az is erre utal, hogy a krónikát 
tartalmazó leveleken nincs élőfej, viszont a dekrétumgyűjteményben végig meg- 
találjuk az élőfejeket. Ezen a ponton kell visszatérnünk a 10. oldalon található víz- 
jelre. Láthattuk, hogy a pajzsban balharántpólya fölött és alatt egy-egy egykörvo- 
nalú csillagot ábrázoló vízjelek első példái 1532-ből ismertek. Azt is tudjuk, hogy 
az 5. levelet, vagyis a 9–10. oldalt a második kéz írta be, a 10. oldalon fejezve be 
a királylista folytatását I. Ferdinánd halálával. Mindebből az következik, hogy az 
5. levet utólag kötötték a kéziratba, legkorábban 1564-ben, ami szintén amellett 
szól, hogy a királylistát tartalmazó levelek nem voltak mindig egybekötve a törvény- 
gyűjteménnyel. Az elmondottak fényében természetesen annak a lehetősége is fel- 
merül, hogy több, a második kéz által beírt levél is csak utólag került a kódexbe, 
a kérdést azonban a kötet már említett szoros kötése miatt nem tudjuk megvála- 
szolni. 

A 15. században az országgyűlések gyakoribbá válása és társadalmi bázisuk ki- 
szélesedése következtében megnőtt a dekrétum mint jogforrás jelentősége, amely- 
nek érvényesülését a társadalom egyre szélesebb rétegei igényelték. A dekrétum 
megnövekedett tekintélyének a jele a törvényekre való hivatkozás, ami az Anjou- 
korban még csak szórványosan fordult elő, a 15. század elejétől azonban egyre 
gyakoribbá, az 1440-es évektől pedig rendszeressé vált.

38
 A folyamat végül elve- 

 
38 Decreta regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301–1457. Collectionem ma- 

nuscriptam Francisci DÖRY additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius 

BÓNIS, Vera BÁCSKAI. Bp. 1976. 53–60. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publika- 

tionen des Ungarischen Staatsarchivs II. Fontes / Quellenpublikationen 11./; Decreta regni Hungariae. 
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zetett egy olyan gyűjtemény szükségességének a felismeréséhez, amely magában 
foglalja az ország összes dekrétumát.

39
 A dekrétumok összegyűjtését elrendelő tör- 

vénycikkek II. Ulászló korában jelentek meg a törvényhozásban.
40

 Az 1504:31. tc. 
még csak az uralkodó saját törvényeinek az egybeszerkesztését írta elő.

41
 Az 1507. 

évi rákosi végzés feljebb idézett 20. artikulusa értelmében a királynak már az or- 
szág összes dekrétumát kellett egybeszerkesztetnie,

42
 ezeket a végzéseket azonban 

az uralkodó nem szentesítette.
43

 Az 1514:63. tc. vonatkozó része az összes dek- 
rétum kijavítását és összegyűjtését rendelte el.

44
 A parasztháború után megszü- 

letett törvényben számos olyan rendelkezés található, amely a központi hatalom 
megerősítését szolgálta. A dekrétumok összegyűjtését elrendelő 63. cikkely is ezek 
közé sorolható.

45
 A Kollár-kódex létrejöttében feltehetőleg egyaránt szerepet ját- 

szott a jogéletben jelentkező igény, a parasztháború, az ország helyzete, valamint 
a háború utáni országgyűlés és a 63. törvénycikk. Érdemes megemlíteni, hogy nem 
sokkal a Kollár-kódex előtt már létrejött egy olyan kézirat, amely nyilvánvalóan 
a dekrétumok jelentőségének növekedésével és az idézett törvénycikkekkel – el- 
sősorban az 1504. évi 31. cikkellyel – hozható kapcsolatba: 1513-ban Nyárády Já- 
nos ‘litteratus’ egy kéziratba másolta II. Ulászló 1492., 1495., 1498., 1500., 1504. 
évi dekrétumait.

46
 

Figyelmet érdemel, hogy Werbőczy István munkája, az ország szokásjogát ösz- 
szefoglaló Tripartitum közvetlenül a Kollár-kódex létrejötte előtt született meg.

47
 

Ahogy a dekrétumok összegyűjtését, úgy a szokásjog összeírását elrendelő tör- 

                                                                                                                                  
Gesetze und Verordnungen Ungarns 1458–1490. Francisci DÖRY collectionem manuscriptam 

additamentis auxerunt, commentariis notisque illustraverunt Georgius BÓNIS, Geisa ÉRSZEGI, Su- 

sanna TEKE. Bp. 1989. 60. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici / Publikationen des Un- 

garischen Staatsarchivs II. Fontes / Quellenpublikationen 19./ 
39 PÁRNICZKY Mihály–BÁTYKA János: A Magyar Corpus Juris. (Az első kiadások forrásai.) Bp. 

1936. 25–33. /Az Illés szeminárium kiadványai 4./ 
40 ILLÉS József: Bevezetés a magyar jog történetébe. Források története. Bp. 19302. 146. 
41 „Postremo, quod regia maiestas omnia decreta sua et statuta in diversas partes hactenus posita 

in unam formam decreti iam redigi faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 688. 
42 L. a 34. jegyzetet. 
43 ENGEL Pál–KRISTÓ Gyula–KUBINYI András: Magyarország története 1301–1526. Bp. 1998. 

352. (A vonatkozó rész Kubinyi András munkája.) 
44 „Item quod universa decreta iam rectificentur et in unum comportentur…” Monumenta 

rusticorum, i. m. (35. jegyzet) 277. 
45 BARTA Gábor–FEKETE Nagy Antal: Parasztháború 1514-ben. Bp. 1973. 245. 
46 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Cod. Lat. 322. BARTONIEK, Emma: Codices manu 

scripti Latini. I. Codices Latini medii aevi. Bp. 1940. 279–280. /A Magyar Nemzeti Múzeum Or- 

szágos Széchényi Könyvtárának Címjegyzéke 12./; Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás 

az Országos Széchényi Könyvtárban. Budapest, Budavári Palota, 1985. november 12.–1986. feb- 

ruár 28. Szerk. VIZKELETY András. Bp. 1986. 155. sz. (PAJORIN Klára) A kézirat további kutatásra 

érdemes. 
47 WERBŐCZY István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. 

Latin–magyar kétnyelvű kiadás. Bp. 1990. 
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vénycikkek is II. Ulászló alatt jelentek meg a törvényhozásban.
48

 Azonban az 
1498:6. tc.,

49
 majd az 1500:10. tc.

50
 eredménytelen maradt. Az uralkodó végül Wer- 

bőczyt bízta meg a munkával, feltehetőleg még 1504 előtt. Werbőczy 1514-re ké- 
szült el a művel, amely az őszi országgyűlés elé került. Az országgyűlés egy bi- 
zottságot bízott meg a Tripartitum felülvizsgálatával. A bizottság pozitív ítélete 
nyomán született meg az 1514:63. tc., amely felkérte a királyt, hogy a művet olvas- 
tassa fel, erősítse meg, és megpecsételve küldje meg a megyéknek. Feljebb láthat- 
tuk, hogy ugyanez a cikkely az ország összes dekrétumának a kijavítását és össze- 
gyűjtését is elrendelte.

51
 Ismert, hogy Ulászló kiállítatta a teljes művet magában 

foglaló megerősítő oklevelet, azonban a Hármaskönyv megpecsételése és a megyék- 
nek történő szétküldése elmaradt, így nem emelkedett törvényerőre. Werbőczy vé- 
gül 1517-ben Bécsben jelentette meg a munkát.

52
 Mindezt figyelembe véve el- 

képzelhető, hogy a Tripartitum megszületése is ösztönzőleg hatott a dekrétumok 
összegyűjtésére. 

Az eddig elmondottak alapján feltételezhetjük, hogy II. Ulászló uralkodásának 
a végén, az 1514. évi parasztháború után kísérlet történt az ország dekrétumainak 

 
48 ILLÉS: i. m. (40. jegyzet) 143–146. 
49 „Quoniam autem magistri protonotarii in iudiciis discernendis semper consuetudines regni 

allegare consueverunt, 

§. 1. ob hoc huiusmodi consuetudines antiquae conscribantur, et si quae videbuntur regiae 

maiestati ac dominis iudicibus rationabiles et legitimae, non abusivae, nec irrationabiles, secun- 

dum easdem iudicetur. 

§. 2. Eligatur autem magister Adam per regiam maiestatem, qui easdem consuetudines conscri- 

bat, domini regnicolae illi provisionem facient, et cum eo superinde concordabunt. 

§. 3. Supplicant etiam regiae maiestati, ut et ipsa committat alicui ad conscribendum, et simi- 

liter illi provisionem faciat.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 598. 
50 „§. 5. Et illi iidem iurati electi semper et continue Budae alternatis modo praetacto vicibus 

interesse, ac consuetudines et iura regni, quae in iudiciis allegari consueverunt, explanare et con- 

scribi facere, ad futurasque conventiones regnicolarum generales iuxta seriem decreti celebrandas 

semper coram regia maiestate ac dominis praelatis et baronibus universitateque regnicolarum 

exhibere et praesentare teneantur. 

§. 6. Ubi, si quae earundem regiae maiestati ac dominis praelatis et baronibus caeterisque 

regnicolis rationabiles et iustae videbuntur, acceptentur et approbentur. Si quae autem ipsarum 

irrationabiles et modo abusivo confectae et scriptae dignoscuntur, per regiam maiestatem, domi- 

nos praelatos et barones universitatemque regnicolarum in melius reformentur. 

§. 7. Quibus tandem per omnia explanatis conscriptisque et approbatis secundum easdem et 

eadem iudicentur.” Magyar törvénytár, i. m. 1899. (2. jegyzet) 646, 648. 
51 A törvénycikk teljes szövege: „Item quod universa decreta iam rectificentur et in unum com- 

portentur iuraque regni scripta regia maiestas statim perlegi facere et perlecta confirmare confir- 

mataque et sigillata ad singulos regni comitatus remittere dignetur.” Monumenta rusticorum, i. m. 

(35. jegyzet) 277. 
52 A Tripartitum létrejöttéhez l. FRAKNÓI Vilmos: Werbőczi István életrajza. Bp. 1899. 55–101, 

125–127; ILLÉS: i. m. (40. jegyzet) 196–203; ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. 

A jegyzeteket kiegészítette, az utószót írta és a bibliográfiát összeállította MEZEY Barna. Bp. 

2000. 158–159; BÓNIS György: A Hármaskönyv. In: WERBŐCZY: i. m. (47. jegyzet) X–XI. 
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az összegyűjtésére. A Kollár-féle első kódexet, amely az íráskép, a javítások és 
a szöveg közben történt kézváltások miatt nem tekinthető tisztázatnak, feltehetőleg 
a végleges törvénygyűjtemény előmunkálatai során állították össze. Arról azonban 
nem tudunk, hogy megszületett volna egy hivatalos törvénygyűjtemény.

53
 A hiva- 

talos gyűjtemény hiányára utal, hogy az 1525(hatvani diéta):32. tc.,
54

 majd I. Fer- 
dinánd 1527. évi törvényének 3. cikkelye

55
 újra elrendelte az ország összes dek- 

rétumának egybeszerkesztését. 
Ahogy a másolás idejét és a másolók nevét, úgy a másolás helyét sem jegyezték 

be a Kollár-kódexbe. A dekrétumok összegyűjtésével és egybeszerkesztésével meg- 
bízott személyt vagy személyeket joggal kereshetjük a királyi udvarhoz tartozó kan- 
cellária és kúria jogban jártas szakemberei között.

56
 Emellett szól a szokásjog kodi- 

fikációja is: már a feljebb idézett 1498:6. tc. is egy szakemberre, Liszkai (Horváti) 
Ádám mesterre bízta a szokásjog összeírását,

57
 de a munkát végül egy másik íté- 

lőmester, Werbőczy végezte el, akinek a kúriában befutott hivatali pályája jól is- 
mert.

58
 Igaz, a törvények egybeszerkesztését elrendelő 1504:31. tc., majd az 1507. 

évi rákosi végzés 20. artikulusa csak az uralkodót nevezte meg, szakembert még 
nem, az 1514:63. tc. pedig konkrét személy megnevezése nélkül rendelte el a dek- 
rétumok kijavítását és összegyűjtését,

59
 azonban az 1525:32. tc. már a királyi ta- 

nácsosokat, a kúria esküdt ülnökeit és az ítélőmestereket bízta meg a törvények 
egybeszerkesztésével.

60
 Mivel a tárgyalt időszakban a királyi udvar székhelye 

Budán volt, és az udvar részeként a kancellária és a kúria is Budán működött,
61

 
valószínű, hogy a Kollár-kódex itt keletkezett. 

 
53 PÁRNICZKY–BÁTYKA: i. m. (39. jegyzet) 33. 
54 „Item, quod omnia decreta regni per dominos consiliarios regios et assessores iuratos sedis 

iudiciariae regiae magistrosque prothonotarios infra venturam generalem diaetam in unum corpus 

decreti redigantur…” KOVACHICH, Martinus Georgius: Supplementum ad Vestigia comitiorum 

apud Hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia usque ad hodiernum diem celebratorum. 

III. Budae, 1801. 42. 
55 „Ut maiestas sua universa decreta praedecessorum suorum per illos sedecim electos iurispe- 

ritos et alios, qui maiestati suae videbuntur, infra futuram generalem diaetam emendari emenda- 

taque in unum corpus redigi faciat, illaque in ipsa futura generali diaeta ex consensu omnium 

statuum huius regni confirmet gratiose.” Magyar törvénytár. 1526–1608. évi törvényczikkek. For- 

dították és utalásokkal ellátták KOLOSVÁRI Sándor és ÓVÁRI Kelemen. Magyarázó jegyzetekkel 

kíséri MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 8. /Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár 1000–1895. Mil- 

lenniumi emlékkiadás./ 
56 BÓNIS György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Bp. 1971. 309–415. 
57 L. a 49. jegyzetet. Liszkaihoz l. BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 435 (névmutató). 
58 BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 337–341. további szakirodalommal. 
59 L. az 51. jegyzetet. 
60 L. az 54. jegyzetet, vö. BÓNIS: i. m. 1971. (56. jegyzet) 394. 
61 KUBINYI András: Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és a Ja- 

gelló-korban. = Levéltári Közlemények (39.) 1968. 205–206, 225; UŐ: Budapest története a későbbi 

középkorban Buda elestéig (1541-ig). In: Budapest története. I–II. Főszerk. GEREVICH László. Bp. 

1973. II. 187; UŐ: Buda – Die mittelalterliche Hauptstadt Ungarns. Eine deutsch-ungarische Stadt 
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A kódex utóélete 

A kézirat kodikológiai leírásából kiderül, hogy a 16. században – és valószí- 
nűleg még később is – használták a törvénygyűjteményt. A szakirodalom szerint 
a Kollár-féle első kódex több 16. századi törvénygyűjteménnyel is kapcsolatba hoz- 
ható. Korábban már esett szó arról, hogy Jánosi Mónika a Gregoriánczi-kódexet 
bemutató tanulmányának a végén közölt egy a cikkben szereplő kéziratok egymás- 
hoz való viszonyát bemutató táblázatot.

62
 Ebben a kéziratok közötti kapcsolatokat 

három típusba sorolta: bizonyított, valószínű és feltételezhető kapcsolat. A Kollár- 
kódex és a Gregoriánczi-féle gyűjtemény között, melynek törzsanyagát 1556–1557- 
ben másolták, valószínű kapcsolatot állapított meg. Itt térek ki a szerzőnő azon 
megjegyzésére, mely szerint a kézirat nem található meg az őrzési helyén, az Or- 
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattárában.

63
 A kötet azóta előkerült, jelzete – ahogy 

azt már Jánosi is közölte – Fol. Lat. 4126. Visszatérve a táblázathoz, valószínű 
a kapcsolat az 1558-ban másolt Nádasdy-féle nagyobb kódexszel,

64
 és feltételez- 

hető az 1554-re datált Lőcsei II. kódexszel.
65

 Ugyanakkor azt is meg kell említe- 
nünk, hogy a szerzőnő a szóban forgó tanulmányban az említett kapcsolatokat 
adatokkal nem támasztotta alá.

66
 

Jánosi Mónika korábban megjelent, a Szent István törvényeit tartalmazó kóde- 
xekről írt tanulmányában megállapította, hogy Mátyás és Bajazid szultán levélvál- 
tása, valamint a Mátyásról szóló anekdota a Kollár-kódexen kívül csak a Nádasdy- 
féle nagyobb kódexben és az arról másolt, 1583-ra datálható Festetics-kódexben

67
 

található meg.
68

 Talán ezzel a megfigyeléssel magyarázható, hogy a kutatónő va- 
lószínűsítette a kapcsolatot a Kollár- és a Nádasdy-kódex között. A táblázatban 
a két kézirat közötti kapcsolatot jelölő nyíl az utóbbitól mutat a Kollár-kódex felé, 
jelölve a szövegátadás irányát. Az eddigiek nem mondanak ellent ennek az elkép- 

                                                                                                                                  
in Ostmitteleuropa. In: Budapest im Mittelalter. Hg. von Gerd BIEGEL. Braunschweig, 1991. 16; UŐ: 

A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és Nyugat között, i. m. (33. jegyzet) 309–335; 

UŐ: Főváros, rezidencia és az egyházi intézmények. In: UŐ: Főpapok, egyházi intézmények és 

vallásosság a középkori Magyarországon. Bp. 1999. 301–313; UŐ: A királyi udvar a késő közép- 

kori Magyarországon. In: Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. 

G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó. Bp. 2005. 13–32. 
62 JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 64. 
63 JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 55. 
64 Budapesti Egyetemi Könyvtár, Kézirattát, G 39. Vö. JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 235–250; 

UŐ: i. h. 1988. (33. jegyzet) 57–64. 
65 KOVACHICH, J. N.: i. m. (2. jegyzet) 365. 
66 A tanulmányban a következő mondat utal a táblázatra: „Tekintettel arra, hogy Gregoriánczi 

kéziratát a maga teljességében sohasem ismertették, ezért tartalma részletes leírását függelékben 

mellékeljük, egyben hozzuk a tanulmányunkban szereplő XVI. századi kéziratok véleményünk 

szerinti egymáshoz való viszonyát feltüntető táblázatot.” JÁNOSI: i. h. 1988. (33. jegyzet) 58. 
67 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 4355. Vö. JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 

236–250, 251. 
68 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 253. 
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zelésnek: a Kollár-kódex kapcsán láthattuk, hogy az említett tartalmi egységeket 
a második kéz másolta be a kötetbe utólag, legkorábban 1564-ben, tehát ezek a tex- 
tusok származhatnak az 1558-ban másolt Nádasdy-kódexből. 

Egy további tartalmi párhuzamra Szovák Kornél mutatott rá. Zsámboky János 
1581-es Bonfini-kiadásának függelékében IV. Bélának a vági székelyek részére 
kiadott kiváltságlevelét is közölte.

69
 Korábban az oklevél csak ebből a kiadásból 

volt ismert.
70

 A szöveg a Kollár-kódexben is megtalálható: a textus a kézirat ere- 
deti szövegállományának az utolsó tartalmi egysége.

71
 A szerző szerint nem kizárt, 

hogy a gyűjteménynek köze lehetett Zsámbokyhoz, és talán annak hagyatékából 
került Kollár Ádámhoz.

72
 

Jánosi Mónika mutatta ki, hogy a Kollár-kódexből másolták át Mária 1384. évi 
törvényét

73
 abba a 11–17. századi anyagot tartalmazó háromkötetes kolligátumba, 

amely Budai János 1406-ban keletkezett, elveszett vagy lappangó törvénygyűjte- 
ményének Kollár-féle másolatát is magában foglalja.

74
 

A kódex első, biztosan ismert tulajdonosa a magyar jogtörténettel is foglakozó 
Kollár Ádám, aki 1774-től a bécsi udvari könyvtár igazgatója volt.

75
 A kötet leírá- 

sánál láthattuk, hogy a kéziratot jelenleg is az általa készíttetett kötés védi. 1783-ban 
bekövetkezett halála után, még ugyabban az évben az örökösei elárverezték a ma- 
gánkönyvtárát. Ebből az alkalomból nyomtatták ki a könyvtár korábban említett 
katalógusát, amely a Kollár-féle első kódexet is tartalmazza.

76
 A gyűjtemény egy 

része a bécsi udvari levéltárba került.
77

 Minden bizonnyal így jutott oda a Kollár- 
kódex is. 

 
69 Vö. Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. I–III. Ösz- 

szeállította SOLTÉSZ Erzsébet, VELENCZEI Katalin, W. SALGÓ Ágnes. Bp. 1990. I. B 792. 
70 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis Arpadianae cri- 

tico-diplomatica. I. kötet: 1001–1270. Szerk. SZENTPÉTERY Imre. Bp. 1923. 1677. sz. 
71 Kollár-féle első kódex, 467–469. 
72 SZOVÁK: i. h. 2004. (10. jegyzet) 155. 
73 Kollár-féle első kódex, 116–119. 
74 JÁNOSI: i. h. 1978. (5. jegyzet) 231, 233. A kolligátum jelzete: Magyar Országos Levéltár, 

Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok, Staatsarchiv, magyar vonatkozású kéziratok (I 7) Kollár 

Ádám gyűjteménye, 55. k. 
75 Életéhez és munkáihoz l. TIBENSKÝ, Ján: A királynő könyvtárosa. Adam František Kollár 

élete és művei. Pozsony, 1985; SZELESTEI N. László: Kollár Ádám Ferenc. In: Magyar művelődés- 

történeti lexikon. V. Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2006. 472–474. 
76 Catalogus praestantissimorum librorum, i. m. (18. jegyzet). Vö. GYURIKOVITS György: Ke- 

resztényi Kollár Ádámnak, a’ bétsi császári könyv-tár’ felvigyázójának, ’s cs. kir. Udvari tanátsos- 

nak élete, tudós munkáji, ’s kéziratok’ gyűjteménye. = Tudományos Gyűjtemény 1823. 10. kötet. 

20; TIBENSKÝ: i. m. (75. jegyzet) 141. 
77 GYURIKOVITS: i. h. (76. jegyzet) 20–21; MISKOLCZY Gyula: A házi, udvari és állami levéltár 

Bécsben. = Levéltári Közlemények (5.) 1927. 125. 
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A kézirat végül az Ausztria és Magyarország által 1926-ban megkötött badeni 
egyezmény értelmében került a Magyar Országos Levéltár birtokába.

78
 

BALÁZS KERTÉSZ 

Une collection de loi du temps du roi Vladislas II: le 1
er

 codex Kollár 

Le premier codex Kollár est une collection de loi, qui contient des textes de loi depuis le temps 
du roi Saint-Étienne (1000–1038) jusqu’au décret de l’année 1514. de Vladislas II (1490–1516). 
La liste de roi qui se trouve au début du manuscrit appartient à la famille de la chronique-Knauz, 
mais n’est pas identique avec aucun des variants. La collection a été fait connaître la première fois 
par József Miklós Kovachich en 1820. 

Le codex recopié par quatre mains, peut être partagé en deux parties, quant’à la date de la copie. 
Les textes copiés par la première, troisième, et quatrième main forment la substance de texte 
originale du codex, qui vraissemblablement a été née entre le mois de novembre de 1514 et la mort 
du rois Vladislas II, survenue le 13 mars 1516, sans doute au siège de la cour royale, dans la ville 
de Buda. La naissance de la collection est due avant tout au besoin se présentant dans la vie juri- 
dique. En Hongrie au 15e siècle l’importance du décret comme source juridique est augmentée, et 
ce phénomène se reflète également dans la législation: à l’époque de Vladislas II sont parus des 
articles de loi ordonnant la rédaction d’une collection de loi du pays. Vraissemblablement, vers la 
fin du règne de Vladislas II, des essais ont été faits au collecte des décrets. Le premier codex Kol- 
lár sans doute a été rédigé au cours des préparatifs de la collection finale de loi, mais en fin de 
compte cette collection officielle de loi n’est pas née. 

Les notes ultérieures du manuscrit témoignent de l’usage du codex dans l’Ere Moderne. A un 
tel usage renvoit également la deuxième main de copie, qui, non pas avant 1564, avait complété le 
texte original à deux endroits: à la fin de la liste des souverains et à la fin du texte des lois. Le 
premier propriétaire certain du codex a été Ádám Kollár (1718–1783), qui s’occupait également 
de l’histoire de droit, et qui depuis 1774 était directeur de la bibliothèque de la cour de Vienne. 
Le manuscrit, protégé toujours par la reliure qu’il lui a fait faire, a reçu son nom de lui. Après sa 
mort le volume a été acquis par les Archives de la Cour de Vienne, et selon la convention de Ba- 
den, conclue en 1926, il est rentré dans la propriété des Archives Nationales de Hongrie. 

 

 
78 PAJKOSSY Gábor: Magyar Országos Levéltár. Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Re- 

pertórium. Kézirat. Bp. 1979. 13. /Levéltári leltárak 77./ A munkára Sölch Miklós hívta fel a fi- 

gyelmemet, s ő adta meg a kódex pontos jelzetét is. Segítségét ezúton is köszönöm. 
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KRUPPA TAMÁS 

A Báthoryak szentkultusza és a pietas Bathoriana 

a Kollár-féle első kódex 

„Őneki az többi között első tiszti ez lészen, hogy rendelt órákban, az fejedelem- 
hez és udvarhoz menjen, az fejedelmet az tanúságra, avagy az szentségnek hallására, 
és vadászni vigye, és onnét ismét meghozza….” 

„Mikor István lengyel király az három praeses urakot rendelte Bátori Zsigmond 
nevelésére, az sok instrukctiói között ezt is levélben írta, hogy Zsigmond előtt mikor 
eszik, háromféle dolgokról beszéljenek, 1. Idegen országokról, 2. Hadi dolgokról és 
vitézkedéshez valókról. 3. Vadászásról.”1 

A fentebbi idézetek közül az első az erdélyi hármastanácsnak 1583. március 6-ai 
kelettel írott utasításából, a másik Szamosközy István történetírói hagyatékából szár- 
mazik. Mindkettőn érződik az a mindenre kiterjedő gondoskodás és figyelem, ame- 
lyet az eddigi szakirodalom az ifjú fejedelem nevelésével kapcsolatban mindig is 
hangsúlyozott. Köztudomású az is, hogy a jezsuita rend behozatala, különösen pe- 
dig, hogy Báthory István rájuk bízta a gyermek Zsigmondot,

2
 soha sem tetszett az 

udvarnak és az erdélyi rendeknek, de nem volt módjuk arra, hogy ebbe a kérdésbe 
beleszóljanak. A helyzet a király halálával változott meg, aki előre látta a későbbi 
konfliktust a jezsuiták és az erdélyi rendek között. 

Bartók István tanulmányából
3
 részletes képet kapunk arról a késhegyig menő 

küzdelemről, amely a fejedelem neveléséért, a hatalmi pozíciók megszerzéséért 
folyt. Benda Kálmán Zsigmond házasságáról írt könyvének egyik végkövetkezte- 
tése Bartók tanulmányának eredményeivel összhangban, hogy a küzdelem legsú- 
lyosabb következménye a sokat emlegetett lelki torzulás, amely a fejedelem impo- 
tenciájában, végső soron Erdély pusztulásában mutatkozott meg.

4
 

 
 

 
1 Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal, (1581–1585). Közrebocsájtja VERESS 

Endre. Bp. 1948. 26; Szamosközy István történeti maradványai. IV. Összeáll. SZILÁGYI Sándor. 

Bp. 1880. 17. (A továbbiakban: Szamosközy IV.) 
2 Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, hogy – amint azt látni fogjuk – a rend behívásában és 

a fiatal fejedelem nevelésében legalább akkora szerep jutott az apának, Báthory Kristófnak, aki- 

nek életéről máig nem készült feldolgozás. 
3 BARTÓK István: A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond. In: Magyar re- 

neszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. VÁRKONYI Ágnes. Bp. 1987. 135–158. (A továbbiakban: Udvari 

kultúra). 
4 BENDA Kálmán: Erdély végzetes asszonya. Bp. 1985. 78–79. 
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Azok a könyvek, amelyekből az ifjú fejedelmet tanították, jórészt megsemmisül- 
tek, alig néhány maradt belőlük. Számbavételük mindazonáltal nem teljesen haszon- 
talan, már csak azért sem, mert közülük szinte mindegyiket a nevelését irányító 
lengyel királytól kapta. Reinold Heidenstein De bello moscovitico, egy angol je- 
zsuita, Arturus Faunteus De Christi in terris Ecclesia című munkáján,

5
 egy latin 

Thesaurus és Platón összes műveinek két-két kötetén a fogas Báthory címer látha- 
tó, annak bizonyítékaként, hogy nagybátyja személyesen neki szánta ezeket a műve- 
ket, amelyeket Krakkóban köttetett be. Legutóbb Mikó Árpád foglalta össze a szét- 
szórt adatokat, aki szerint a reneszánsz kötéstáblák meggyőzően árulkodnak arról, 
hogy a király átgondolt művelődéspolitikájának

6
 művészettörténeti jelentőségű kon- 

zekvenciái is vannak; ezek azonban, mivel folytatójuk nem akadt, a nagy király 
halála után elenyésztek.

7
 

Heidenstein művét a Rettenetes Iván cár ellen viselt győztes háborúról írta. A szerző 
Báthory Zsigmondnak szóló ajánlásban kifejezte abbéli reményét, hogy az ifjú 
fejedelem nagybátyja nyomdokaiba fog lépni. Az ajánlás szépen illeszkedik a fenti 
Szamosközy idézethez, a hadi mesterségben való jártasság, amelynek követését 
az ifjú figyelmébe ajánlja, azonban természetes velejárója az uralkodói méltóság- 
nak, így a királyi titkár könyve – amelyben sajnos nem találunk bejegyzéseket – 
nem árul el többet a fejedelmi nevelésének körülményeiről. Hasonlóan nem tartal- 
maznak margináliákat a Platón kötetek, így a könyvek puszta meglétén túl ezekből 
sem tudunk messzemenő következtetéseket levonni arról a szellemi környezetről, 
amelyben nevelkedett.

8
 Nem tudunk meg többet a fejedelem egykori titkárától, 

Giorgio Tomasitól sem, aki szerint a lemondása után Libohovicébe húzódó Báthory 
Zsigmond idejét szent könyvek és a legnagyobb filozófusok olvasásával töltötte.

9
 

 Sokkal többet árul el Báthory Zsigmondnak egy több szempontból is izgalmas 
levele, amelyet Helsbergből írt 1599. november 18-án az erdélyi trónt nemrégen 
elfoglaló Báthory Andrásnak. Ebben unokaöccsét az uralkodás buktatóira, a világ 
állhatatlanságára, a tapasztalatlanságából adódó esetleges hibákra figyelmezteti. 
Platón neve itt is felbukkan, jelezve, hogy művei nem véletlenül voltak meg a könyv- 
tárában. A levél legérdekesebb részében András figyelmét arra hívja fel, hogy a he- 
lyes kormányzáshoz pietasra és doctrinára van szüksége. A fejedelem nem hagy 

 
5 HEIDENSTEIN, Reinold: De bello moscovitico commentariorum libri VI. Cracoviae, 1584. magyar 

nyelvű részleteit vö. Báthory István emlékezete. Szerk. NAGY László. Bp. 1994. 120–200., és FAUN- 

TEUS, Arturus: De Christi in terris Ecclesia ….Posnaniae, 1584. című műveiről van szó. 
6 Könyveket nemcsak unokaöccse számára küldött, hanem családtagjainak, így a frissen áttért 

Báthory Miklósnak és Báthory Andrásnak, sőt az erdélyi udvar protestáns humanistáinak, Kova- 

csóczy Farkasnak, Gyulai Pálnak illetve a szászok vezetőinek, Huet Albert nagyszebeni, és Hirschler 

Lukács brassói királybíráknak is. Vö. MIKÓ Árpád: Báthory István király és a reneszánsz művészet 

Erdélyben (1576–1586). = Művészettörténeti Értesítő 1988. 115–116, 128–129. 
7 MIKÓ: i. h. 1988. (6. jegyzet) 119, 126. 
8 Uo. 116. 
9 „…godendo della vita di privato, et ricreando l’animo con lettione de sacri libri, et de scritti 

di piú gravi filosofi.” TOMASI, Giorgio: Delle guerra et rivolgimenti… Venezia, 1621. 161. 
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kétséget a felől, hogy kik bővelkednek ebben a két erényben.
10

 A jezsuita rend 
életében és neveltetésében játszott fontos szerepére – amely eddig sem volt titok – 
saját maga világít tehát rá. Ezen a szálon érdemes elindulni abban a reményben, 
hogy a fejezet elején feltett kérdésre választ kaphassunk. 

Az első szövegünk Báthory István végrendelete, amely hasonlóan fogalmaz, mint 
a trónjáról leköszönt, fejedelemségének búcsút intő Báthory Zsigmond fentebbi 
levele: 

„És most rád térek drága unokaöcsém, Báthory Zsigmond, erdélyi fejedelem, rád 
bízom a Jézus Társaság kolozsvári és gyulafehérvári kollégiumát, amelyeket atyád és 
én alapítottunk lehetőségeinkhez mérten senki jogát nem sértve. Úgy védd és óvd 
ezeket, mint a lelkedet és a hazát, amelynek uralkodója vagy, amelyeknek üdve szá- 
modra mindennél fontosabb legyen. Az ariánusok, különösen a kolozsváriak, gondo- 
lom, el akarják majd pusztítani a kollégiumokat, amiben az összes tanácsúr segíteni 
fogja őket, akik mind egyformán eretnekek, és legyenek bár lutheránusok vagy kál- 
vinisták, fiatalok vagy öregek, nem fognak egyetlen alkalmat sem elszalasztani, hogy 
arcátlanul és hízelegve, de rávessék magukat nemcsak a kollégiumokra, hanem a te 
lelkedre is. Ha férfi vagy, könnyen ellent tudsz állni mindennek az Isten iránti mind 
jobban és jobban kinyilvánított kegyes buzgalom és az emberekkel szemben tanúsí- 
tott állhatatosság révén. Ó bárcsak módom lett volna, ha csak egy kis mértékben is, 
az irántad érzett jóakarat bizonyítékaként, legalább néhány hű katolikus tanácsurat és 
szolgát adni neked, akik támaszul és díszül szolgáltak volna udvarunknak. De olyan idők 
járnak, amikor az erkölcsök megromlanak, és eretnekségek ütik fel fejüket.”11 

Érthető, hogy a végrendeletnek ez a része nem került bele az Erdélybe küldött, 
és ott nyilvánosságra hozott hivatalos változatba. Báthory István élete utolsó nap- 
jaiban nemcsak a trónutódlás miatt aggódott, hanem életművének, a gyöngécske 
erdélyi katolicizmusnak a jövőjéért is; talán nem túlzás azt állítani, hogy ezt tartotta 
élete és uralkodása legfontosabb eredményének, természetesen a Báthory dinasz- 
tia felemelkedése mellett. Személyes elkötelezettsége kortársak előtt is egyértelmű 
volt; de több, eddig kellő figyelemre nem méltatott dokumentum azt is elárulja, 
hogy a szó legszorosabb értelmében vett pietas gyakorlását a mindennapi életben 
is rendkívül szigorúan vette. A kormányzást, ahogy forrásaink beszámolnak erről, 
vérbeli keresztény uralkodóhoz illően, tehernek érezte. 

A királynak ebben a szellemben a nyilvánosság előtt tett gesztusairól az 1580-as 
évek elején Lengyelországban működő pápai nuncius, Alberto Bolognetti érdekes 
feljegyzései tanúskodnak. A nuncius egyik jelentésében egy olyan erénykatalógust 
olvashatunk, amelynek több eleme a szentek vagy szentként tisztelt uralkodók, had- 
vezérek életéről készült legendákban, hagiografikus történetekben is megtalálható. 
Bolognetti igazi miles christianusként

12
 festette le a királyt, aki életében hordozta 

 
10 Vö. EME Cancellaria Transylvaniae, MOL Mikrofilmtár 26516. sz. 343–345. 
11 Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése I–II. (1556–1586). Közre bocsájtja 

VERESS Endre. Kolozsvár, 1944. II. 302. 
12 A miles christianus alakjának a korújkori uralkodói és katolikus egyházi propagandájában 

betöltött szerepéről bőségesen vö. WANG, Andreas: Der miles christianus im 16–17. Jahrhundert 

und seine mitterälterliche Tradition. Frankfurt am Main, 1975. 
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azt a szentséget, amelyhez hasonlót a magyarországi kortársak Szent Istvánban 
és Lászlóban illetve Hunyadi Jánosban fedeztek fel: 

„Könnyen elérzékenyül és sírva fakad a misén az Úr testének felmutatásakor, talán 
amiatt a sok megpróbáltatás miatt, amelyeket Isten mért ki rá. Vilnából írták a je- 
zsuiták, hogy ugyanez történt a kollégiumban egy Ábrahámról és Melkizedekről szóló 
dialógus hallgatása közben. Amikor hírét vette a békének, így szólt az Úrhoz: a te 
parancsodra hordozom ezt a zászlót ellenségeim közepette… Ugyanabban az idő- 
ben, amikor meghozták a béke hírét éppen misét mondtak a vilnói székesegyházban, 
majd a prédikáció következett: a prédikáció után dialógust és egy kis előadást ren- 
deztek, amelyben megjelent a béke, a háború, a győzelem és ezek szolgái, vagyis a ka- 
tonák, az egyházatyák és a papok. A béke a király zászlaját fogta és térdepelve szemét 
az ég felé fordította Istent híva tanúul, hogy emelje föl azt és vezesse győzelemre az 
ellenség fegyvereivel szemben. A király is letérdelt és összetett kézzel imádkozott, 
miközben szeméből folytak könnyei.”13 

A Báthoryak, az ecsedi, és a somlyói ág éppen úgy, mint a Hunyadiak, igen nagy 
hangsúlyt fektettek arra, hogy a legjelentősebb és legnagyobb létszámú szerzetes- 
renddel, a ferencesekkel jó kapcsolatokat ápoljanak. Ezt bizonyítják a rend javára 
tett alapítványok; a kenyérmezei csata után Báthory István erdélyi vajda két temp- 
lomot is emeltetett Nyírbátorban, a nemzetségi központban. Ez a spiritualizmus 
a jezsuita források tanúsága szerint nem hiányzott a somlyói ág tagjaiból sem. A jö- 
vendő lengyel király is egy olyan szellemi környezetben nevelkedett, amelyet a tö- 
rök elleni harc, a Mária tisztelet és a családi hagyományok rajzoltak ki. Jóllehet 
a század utolsó harmadára a somlyói ág jó része valamelyik protestáns felekezetet 
követte, Szilágysomlyón mindig volt vagy pap, vagy ferences atya; őket az 1560-as 
években a katolikus felekezet ellen hozott végzések ellenére is megvédték.

14
 

A rend már a kezdetektől fogva igen tudatosan nyúlt vissza ehhez a családi tra- 
dícióhoz, amely érthető is volt, hiszen Erdély rekatolizációjával kapcsolatos min- 
den reményük a Báthory családban testesült meg. Olyan patrónusra volt szükségük, 
aki erkölcsileg makulátlan, személyére az eretnekségnek még az árnyéka sem vetül, 
ha már az egész általa kormányzott ország az. A király környezetében igen aktív 
diplomáciai szerepet vállaló jezsuita, Antonio Possevino 1583. évi felvidéki és 
erdélyi körútja során ellátogatott a király szülőhelyére is. A rendfőnöknek írott le- 
velében a következőképpen láttatja a nagy királyt elindító szellemi közeget: 

„Magas hegyektől övezve, a vár fölé emelkedve építtették a király jámbor szülei 
Boldogasszony templomát 1534-ben, amikor Lengyelország jelenlegi királya meg- 
született, szülei számára ajándékként, akiknek istenfélelme fiuk jövendő jámborságát 
 

 
13 Vö. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolae et acta 1581–1582. Coll. a Ludo- 

vico BORATYNSKI. Ed. Edward KUNTZE et Czeslaw NANKE. Cracoviae, 1923–1933. /Monumenta 

Poloniae Vaticana V./ 655, 659. 
14 KRUPPA Tamás: Kísérletek Erdély rekatolizációjára. Tervek az erdélyi püspökség visszaállí- 

tására Báthory István és Zsigmond idejében. = Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok 2002. 1–4. sz. 

39–74. 
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és királyi méltóságát is mintegy megjósolta. Mert ők nem egyszerűen templomot 
építtettek és gyermeket nemzettek, hanem őt hozták a világra, aki nem egyszerűen 
templomokat emelt, hanem a katolikus vallást terjesztette Livóniában, Litvániában, 
Lengyelországban és Erdélyben.”15 

A tudós jezsuita szóhasználata a szentek legendáinak nyelvezetét idézi, gondol- 
junk csak a Szent István megszületésével kapcsolatos, a hagiografikus életrajzok 
kliséiből építkező történetre, illetve államalapító királyunk Mária tiszteletére.

16
 

Egy másik, nem kevésbé aktív és fontos szerepet vállaló rendtag, Szántó István le- 
velezése is igen bőséges példatára a rend azon igyekezetének, hogy urukat, aki re- 
ményeik szerint Erdélyt katolikussá teszi, nagy királyaink méltó örökösének ál- 
lítsa be. 

Ez a szándék mutatkozik meg Szántó 1576. október 1-jén írt levelében, amelyben 
Báthory Istvánt köszöntötte lengyel királlyá való választása alkalmából. A szöve- 
get újra közlő Lukács László megállapította, hogy a levél három részből áll, az első, 
leghosszabb része tulajdonképpen egy cicerói mintákat követő oráció – vagy in- 
kább laudáció –, amelyet Szántó a lengyel király köszöntésére írt. Nem véletlen, 
hogy éppen ebben a részben fogalmazta meg a keresztény uralkodóval kapcso- 
latos elvárásokat: 

„Úgy gondolom, hogy egy igaz katolikus uralkodónak négy erényt okvetlenül gya- 
korolnia kell: a jámborságot Isten iránt, az igazságosságot és jóságot az alattvalók 
iránt és végül a vitézséget az ország ellenségeinek legyőzéséhez…..”17 

Példaként nagy királyainkat állítja elé: 

„Ott van az isteni István, első királyunk, aki a sok templom közül a legpompá- 
sabbat Boldog Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya néven emeltette, vagy Szent 
László, Szent Imre, Erdély hercege, Korvin Mátyás, Pannónia királya, Jagelló Ulászló, 
Lengyelország királya, Szent Szaniszló krakkói püspök, Kázmér lengyel király és 
végül az összes többi katolikus császár, király, herceg, fejedelem és főpap.” 18 

 
15 Vö. Monumenta Antiquae Hungariae II. (1580–1586). Ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, 1976. 

526–527. (A továbbiakban: MAH II.) 
16 A hagiografikus hagyomány toposzaival való hasonlóságokra vö. KRUPPA Tamás: Marciare 

verso Constantinopoli. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint 

tiszteletére. Szeged, 1997. /Adattár 35./ 307–327. 
17 A levél megszületésével kapcsolatban vö. Monumenta Antiquae Hungariae I. (1550–1579). 

Ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, 1969. 562–563, 588, az idézet 565. (A továbbiakban: MAH I.) 
18 „Habuisti praeterea Divum Stephanum, primum regem nostrum qui inter multa templa… 

unum caeteris magnificentibus sub nomine Beatae Mariae Virginis, Patrona Hungariae construxit. 

Habuisti Sanctum Ladislaum regem, Sanctum Emericum, ducem Transilvaniae, Mathiam Corvi- 

num, regem Pannoniae, Vladislaum Iagellonem, regem Poloniae, Sanctum Stanislaum, episcopum 

cracoviensem, Casimirum regem Poloniae, omnes denique totius christianitatis catholicos impera- 

tores, reges, duces, principes et praelatos.” MAH I., i. m. (17. jegyzet) 568. 
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Megemlíti azt is, hogy egy Báthory életrajzon dolgozik. A szöveg sajnos nem 
maradt ránk, de Szántó levelei és a fentebb idézett részletből arra lehet következ- 
tetni, hogy ugyanebben a szellemben kívánta megírni; az általa sugallt Báthory kép 
bizonyára nem sokban különbözött a Bolognetti nuncius által lefestett képtől. En- 
nek középpontjában Szent István állt, akit nemzeti szentjeink, Imre, László, nagy 
uralkodóink, mint Zsigmond király, és a Hunyadiak közé, az általuk alkotott nem- 
zeti panteon fő helyére állított oda. Possevino, mint láttuk, Báthory szülőhelyét 
szent helyként írja le, szüleihez angyali üdvözletként érkezett fiúk, Szántó pedig 
Báthory István uralkodását második államalapításként fogta fel.

19
 

A dinasztiával, a családfő, Báthory István példamutató életmódjával kapcsolat- 
ban kibontakozó jezsuita propaganda ugyanakkor érdekesen ötvöződött az ország 
állapotával kapcsolatos helyzetértékeléssel. Ezt a helyzetértékelést a századelő fe- 
rences szerzői, illetőleg Mohács után a protestáns szerzők már elvégezték; nem 
meglepő tehát, ha Szántó ugyanarra a következtetésre jut, azaz minden baj okának 
az erkölcsi romlást, az eretnekséget tartja. Az eretnekség a nyáj pásztoraiban, a pa- 
pok romlott erkölcseiben gyökerezik.

20
 Történelmi példái Júdea, Görögország, Né- 

metország, amelyeknek romlását az írástudók és farizeusok és az egyház gőgje és 
kapzsisága okozta.

21
 De nincs jobb véleménye a magyar egyház képviselőiről sem. 

Kutassy János pécsi püspökkel folytatott vitája, amelyről csak egy rövid feljegy- 
zés maradt ránk, ékesen tanúskodik erről: 

„Felemlített [ti. Szántó] néhány halott püspököt és prelátust, akik közül az egyik 
eltékozolta az egyházi javakat, egy másik utálatos módon ribancokkal adta össze 
magát, egy harmadik pedig minden egyes napot ivással és részegséggel fecsérelt el. 
És mindezek ellenére, mondta, adományokat kaptok, ha viszont nekünk adnak, 
irigykedtek. Főtisztelendősége erre azt válaszolta, hogy legalább a halottakat hagyja 
békében nyugodni.”22 

Ehhez az érzelmektől túlfűtött előadásmódhoz hasonlóan nyilvánít véleményt 
korának viszonyairól bő fél évszázaddal korábban a Karthauzi Névtelen: 

„Ilyen szent atyákat, kik nem pusztitottak, mint az mastaniak, kik gonoszságra 
nem költötték az szentegyház jószágát, mint az mastaniak, kik el nem rekkentötték 
Krisztusnak részét, jószágát, mint az mastaniak, kik sem hasártra, sem torkosságra, 
sem drága ruházatokra nem vesztegették az szent alamizsnát, mint az mastaniak. 
Annak okáért minemő jámborságban és szent életben éltenek az régiek, nyilván vall- 
ja anyaszentegyház. Viszon ellen az mastani országló és egyházbiró fejedelmekkel 
pokol, nem mennyország telik be.”23 

 
19 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 393. 
20 Vö. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 726. 
21 Uo. 
22 Vö. Monumenta Antiquae Hungariae. III. (1587–1592). Ed. Ladislaus LUKÁCS S. I. Romae, 

1981. 389–390. 
23 A Néma Barát megszólal. Vál. MADAS Edit. Bp. 1985. 391–392. (A továbbiakban: Néma 

Barát) Hasonlóan érvel az a jezsuitákhoz közel álló, a teatinusok rendjébe belépő Verancsics 

Faustus neve alatt, valójában Sebastiano Lambero Fornari által a pápa elé terjesztett emlékirat is, 
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Szántó irodalmi tevékenysége
24

 nemcsak rendtársaihoz, hanem a többi magyar- 
országi katolikus szerzőhöz viszonyítva is óriási, munkáinak jó része azonban nem 
maradt ránk, levelezésének egy tekintélyes hányada viszont igen, amelyeknek er- 
kölcsi alapról kiinduló kritikus hangvétele sajátos és emocionálisan túlfűtött pat- 
riotizmussal párosul. Erről árulkodik 1574. július 15-én Mercurian rendfőnöknek 
írott levele, amelyben a Báthory Istvánnak nyújtandó jezsuita segítség szükséges- 
ségét fejtegeti. Annak igazolására, hogy mennyire sürgető a segítség, lefesti Ma- 
gyarország kétségbeejtő helyzetét, miközben megfogalmazza a propugnaculum 
Christianitatis toposzát: 

„Mert kérdem én, ki tartja annyi év óta távol, hogy föl ne prédálja, a törököt Né- 
metországtól? Magyarország. Ki oltalmazza Morvaországot a barbár betörésektől? 
Magyarország. Ki tartja távol a hitetleneket a cseh és sziléziai határoktól? Magyaror- 
szág. Ki hárítja el a kegyetlen szaracénok dühét és fegyvereit Stájerország, Karintia 
és Illiria határaitól? Magyarország. És végül, ki zárja el a kereszténység közös ellen- 
sége elöl Ausztria kapuját? Egyedül Magyarország.”25 

A toposz túlságosan is ismert ahhoz, hogy Szántó leveleiben való megjelené- 
séből messzemenő következtetéseket vonjunk le. Az már árulkodóbb, hogy 1605- 
ben az Áldimitrijel kapcsolatos orosz trónváltozás reményeket ébresztett benne, 
nem annyira a pravoszlávok megtérítése miatt, hanem azért, mert fel akarta ku- 
tatni Magna Hungariát a magyarok őshazáját. Szántó az őshazáról minden bizony- 
nyal a Julianus barát útjáról készült és a vatikáni könyvtárban őrzött Riccardo-féle 
jelentésből értesült, mert az bizonyosan járt a kezében, amikor Báthory István szá- 
mára egy magyar–lengyel múltat feldolgozó történeti munkához keresett anyagot 
a vatikáni levéltárban.

26
 

Szántónak a magyar kollégium ügyében a pápa előtt tartott orációjában egy má- 
sik gondolat is megfogalmazódik, amelyik a magyar nép választottságát hangsú- 
lyozza a többi nemzettel szemben: 

                                                                                                                                  
amely közvetlenül a Bocskai felkelés után íródott. Vö. VERANCSICS Faustus: Machinae novae és 

más művei. Vál. S. VARGA Katalin. Bp. 1985. 332; TUSOR Péter: Verancsics Faustus emlékirata? 

Nunciaturai tervezetek a trienti katolicizmus hazai bevezetésére. = Tanulmányok Péter Katalin 

70. születésnapjára (elektronikus dokumentum). Szerk. ERDÉLYI Gabriella, TUSOR Péter. Bp. 

2007. 443–453. 
24 TÍMÁR Kálmán: Szántó Arator István irodalmi tervei. = Irodalomtörténeti Közlemények 

1930. 34–42, 161–174. 
25 „Nam quis quaeso, Germaniam, ne a Turca depopularetur, tot annorum spacio defendit? 

Hungaria. Quis Moraviam a barbarorum incursibus tutatus est? Hungaria. Quis prohibuit infideles 

in Bohemiae et Silesiae fines appropinquare? Hungaria. Quis arma et furorem crudelissimorum 

Sarracenorum a Styria, Carintia et tota Iliria avertit? Hungaria. Quis denique communi inimico 

christianorum aditum in Austriam interclusit? Sola Hungaria.” MAH I., i. m. (17. jegyzet) 428. 
26 Szántó kivonatos levelét vö. Jezsuita Okmánytár I/1–2, Erdélyt és Magyarországot érintő 

iratok. Sajtó alá rendezte BALÁZS Mihály, KRUPPA Tamás, LÁZÁR István Dávid, LUKÁCS László. 

Szeged, 1995. 544–545. (A továbbiakban: JO I.) A Riccardo féle jelentésről vö. MAH I., i. m. 

(17. jegyzet) 627. 
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„Senki a népek közül nem jött Isten és szentjei iránt akkora áhítattal, olyan aláza- 
tosan és kegyes fogadalommal eltelve Rómába, mint a magyarok mezítlábas zarán- 
dokserege… mind a kegyességben, mind az áhítatban felülmúlja a többi népet. Csak- 
is nekik mutatják meg az év bármely napján, amint az régi szokás, a szent képmást. 
Csakis számunkra engedélyezik (azon a napon, amikor a szentatya a népet az emel- 
vényről meg szokta áldani), hogy a templom lépcsőin tartózkodjanak… Mert ha valaki 
szorgalmasan forgatja a magyar krónikákat, világossá válik számára, hogy Pannónia 
királyai közül sem eretneket, sem szakadárt, sem egyház felforgatót nem lehet találni: 
hanem ellenkezőleg, mindegyik a pápa biztos támasza, a legbuzgóbb eretneküldöző 
és végül a török örök és esküdt ellensége volt. Magyarország volt a tatárokkal és tö- 
rökökkel szemben mindig az egész kereszténység védőbástyája.”27 

A kollégium ügyében tartott beszédének elején megindokolta föllépésének sze- 
mélyes indítékait. Jóllehet elsősorban az eretnekek elleni harcot említi, rögtön hoz- 
záteszi, hogy a haza iránti szeretet a legfontosabb kötelesség: 

„A lelkemben égő vágytól feltüzelve Isten dicsőségének és a katolikus hitnek az 
eretnekektől való megvédésére siettem magyarjaim javát és üdvét is minden módon 
keresve. Végezetül hazám iránti szeretettől ösztönözve, (amely egyetlen ember szá- 
mára sem lehet drágább ebben a halandó életben) és amely a természet jogán is meg- 
követelte tőlem ezt a szolgálatot, segítségére siettem, hogy hasznára lehessek, mivel 
ezekben a nehéz időkben (amikor a török pusztítja, az eretnekek gyötrik, barátai elhagy- 
ták, szomszédjai elfordultak tőle és szinte minden emberi segítségtől megfosztották) 
ki akartam mutatni azt a hálát és szeretetet, amelyet addig is éreztem iránta.”28 

Amit a magyar nép különleges pietasáról, kiválasztottságáról, a haza iránti sze- 
retetről, szent királyaink tiszteletéről a fennálló viszonyokat haragosan ostorozva 
mond Szántó, retorikájában leginkább a patriotizmusnak ahhoz a fajtájához hasonlít, 
amelyet a 16. század elején fogalmazott meg a magyar nyelvű irodalmiság meg- 
teremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi középrétegünk.

29
 Nem ta- 

gadható, hogy Szántó leveleiben tetten érhetjük a humanista műveltség nyomait, 
amelyeket a jezsuita rend iskoláiban szerezhetett. Az a militáns és értetlen türel- 
metlenség saját felekezete képviselőivel szemben, amely szavaiban, de ha erdélyi 
és különösen váradi működését nézzük, tetteiben is megmutatkozott, azonban ki- 
zárja, hogy a humanista erudícióban keressük műveltségének mélyrétegeit. Indít- 
tatásait egészen máshonnan szerezte, amelyekről saját maga vallott a rend elöljá- 
róinak kérdéseire adott válaszaiban. Ezek szerint Devecserben született és Pápa 
városában kezdett el tanulni,

30
 majd a nyitrai egyházmegyébe került. Pontosan nem 

nevezte meg továbbtanulásának színhelyeit, csak annyit árul el, hogy gyerekkora 
óta folytonosan tanult. Egy másik alkalommal azt állította, hogy a Társaságba való 
belépése előtt Magyarországon, Lengyelországban és Németországban tanult.

31
 

 

 
27 Vö. Mercurian rendfőnökhöz írott levele. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 713–714, 721. 
28 Uo. 701. 
29 TARNAI Andor: A magyar nyelvet írni kezdik. Bp. 1984. 84–87, 98–100. 
30 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 183–184. 
31 Uo. 288. 
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A studia litteraria, amelyet a kérdésekre adott válaszaiban említ, egyetemi tanul- 
mányokat jelent, 1560-ban a rendbe való belépése idején ugyanis már 21 éves. 
A rendbe való belépés gondolata Rómában, a Collegium Germanicumban érett meg 
benne,

32
 ahová Bornemisza Péter nyitrai püspök jóvoltából érkezett. Innen újra 

a nyitrai egyházmegyébe került, amely az esztergomi káptalan mellett a katolikus 
egyház és szellemiség egyik utolsó védőbástyája volt. (Pozsony és Nagyszombat, 
tehát két nem túl messze fekvő város a török és a protestánsok elől menekülő 
szerzetesek és apácák központjává vált, akik kódexeiket is magukkal vitték. Így 
került Nagyszombatba az Érdy-kódex is).

33
 A nyitrai egyházmegye erős lokális 

hagyományokkal rendelkezett, saját helyi szentjei is voltak, így Szent Szórád és 
Benedek, akik a magyar szenteket népszerűsítő, 1512-ben Velencében megjelent 
reprezentatív kiadványban, a később részletesen is tárgyalandó Legendében is he- 
lyet kaptak.

34
 Szántó külföldi tanulmányait tehát Bornemisza püspök és talán a nyit- 

rai káptalan tették lehetővé. Ennyi állapítható meg a rendelkezésünkre álló adatok 
alapján. Tény, hogy művelt ember volt, aki élete első 21 évében olyan helyeken 
tanult, amelyek a késő középkori magyarországi egyházi műveltség hagyományos 
központjai voltak, így a ferences rend obszerváns ágának dunántúli (Pápa), illetve 
a világi egyház török háborúkat és a reformáció viharait túlélt felvidéki (Nyitra, 
Nagyszombat) központjai, illetve a magyarországi peregrináció egyik késő közép- 
kori egyetemi központja (Krakkó). Korszerű humanista műveltséghez Krakkó mel- 
lett a rend iskoláiban jutott.

35
 

Szántó társával, Báthory Zsigmond nevelőjével, Leleszi Jánossal kapcsolatban 
még kevesebbet tudunk. Ahhoz, hogy 1581-től kezdve állandóan betegségekkel 
és idegkimerültséggel küzdve a rend szinte egyedüli képviselőjeként ellent tudjon 
állni a személyét ért támadásoknak, majd István halála után végképp magára ma- 
radva meg tudja katolikusnak tartani Zsigmondot, Szántóhoz hasonlóan fanatikus 
hivatástudattal kellett rendelkeznie.

36
 Ez a fajta izzó elhivatottság-tudat benne éppen 

úgy lobogott, mint Szántóban, amit nemcsak a „végeredmény”, a bigottan katoli- 
kus Báthory Zsigmond, hanem az is bizonyít, hogy amikor az erdélyi misszió el- 
indítása kézzel fogható közelségbe került, Leleszi nem bírván tovább, először elöl- 
járója háta mögött levelet küldött a lengyel királyhoz és testvéréhez Kristófhoz, 
majd a kedvező választ megkapva, megsértve a legalapvetőbb rendi szabályt az en- 
gedelmességet, egri missziójából Erdélybe szökött.

37
 Mercurian rendfőnök ‘mirus 

 
32 Uo. 184 és uo. 4. jegyzet. 
33 Néma Barát, i. m. (23. jegyzet) 545. 
34 Legende sanctorum regni Hungariae in Lombardica non contente. Venetiis, 1512. A két szent 

kultuszát a 17. század második felében a jezsuiták karolják fel. SÓLYMOS Szilveszter: Szent Zoerard 

(Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon. Bp. 1996. 20, 39–46. 
35 Ennek bizonyítékai többek közt a Bonfinire és Aeneas Silvius Piccolomini munkáira történő 

hivatkozásai. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 663, 716. 
36 Erről vö. Udvari kultúra, i. m. (3. jegyzet) 145, 147–149.  
37 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 603, 606, 609. 
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homo’-nak nevezi, mivel Erdélybe mert menni.
38

 Feltételezésünket, mint Szántó 
esetében, alátámasztani látszik az a kevés adat is, amit iskoláiról tudhatunk meg.

39
 

 Leleszi a nagyváradi püspökséghez tartozó Beregszászon
40

 született 1546-ban 
vagy 1548-ban,

41
 hét éves korától tanult, de rendszertelenül. A rendbe való belé- 

pése előtt középfokú tanulmányokat végzett egy közelebbről meg nem határozott 
helyen.

42
 Később a rend nagyszombati iskolájában tanult.

43
 Nagyszombatba az is- 

kola utolsó napjaiban, 1566 októberében került. Leleszi mind származását, mind 
iskoláit tekintve (ferences obszervancia helyi központja) olyan társadalmi-szelle- 
mi közegbe születik bele, ahonnan az 1514-es Dózsa-féle parasztháború ferences 
szellemi vezetői is származtak. Leleszi és Szántó tehát a mezővárosi parasztpol- 
gárságból származtak, amelyről a szakirodalom azt állapította meg, hogy a legfo- 
gékonyabb volt arra a szociális érzékenységet is magával görgető „nacionalizmus- 
ra”, amelyet radikális társadalomkritikaként a kolostorok egyetemet megjárt, művelt 
írástudói az anyanyelvi irodalom megteremtésének programjával egy időben fo- 
galmaztak meg.

44
 Ez a fajta patriotizmus, amely Szűcs Jenő és Tarnai Andor ku- 

tatásai szerint eltért attól a rendi-nemesi nacionalizmustól, amelynek az alapelemei 
a hun-szittya öntudat és az idegengyűlölet voltak, munkál tehát az Erdélyben meg- 
telepedő rend tagjaiban. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy Szántó egyáltalán 
nem volt mentes az idegengyűlölettől; köztudomású, hogy nemcsak a németeket, 
hanem a lengyeleket is szívből utálta, és ennek minden fórumon hangot is adott. 
Az sem számított, hogy emiatt többször bajba is került.

45
 

A fentebb mondottak jelentőségét azonban a legjobban akkor tudjuk érzékel- 
tetni, ha azt lefordítjuk a jezsuita nevelés nyelvére. Ez a nyelvezet kísértetiesen 
hasonló szavakat, kifejezéseket használt, mint a késő középkori kolostori kultúra. 
Amikor Szántó a régi, elsüllyedt, boldog és a nemzetek által megbecsült Magyar- 

 
38 Uo. 883. 
39 Lelesziről eddig nem készült életrajz, Szántóról vö. FRAKNÓI Vilmos: Egy magyar jezsuita 

a XVI. században. = Katolikus Szemle 1887. 385–433, Szántó (Arator) István S. J. Confutatio 

Alcorani. Kiad. LÁZÁR István Dávid. Szeged, 1990. 8–10; SZITTYAI Dénes: Szántó (Arator) István 

SJ (1540–1612) élete és munkássága. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (6.) 1994. 3–4. sz. 5– 

35; SZILÁGYI Csaba: Szántó Arator István mint a Missio Transylvanica szervezője. = A magyar 

jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferen- 

ciák). Szerk. SZILÁGYI Csaba. Piliscsaba, 2006. 131–141; Uő.: Szántó (Arator) István erdélyi és 

partiumi működése (1580–1588). = Történelmi Szemle (44.) 2002. 255–292. 
40 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 295. 
41 Az egyik 1576-os adatunk 30 és fél évesnek mondja, a másik 1572-es 24 évesnek. MAH I., i. m. 

(17. jegyzet) 405, 608. 
42 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 296, 608. 
43 Uo. 295. Az 1572-es bejegyzés minden kommentár nélkül neve után Debrecen városát említi. 

Nem világos, hogy milyen vonatkozásban szerepel a kálvinista központ neve, elöljárói kérdésére 

válaszolva ugyanis nem említi a város nevét. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 405. 
44 SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1984. 569–581. 
45 Erről legutóbb röviden BITSKEY István: Hungariából Rómába. A római Collegium Germanicum 

Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés. Bp. 1996. 48–49. 
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országról ír leveleiben, amikor kortársait ostorozza, akár katolikusok, akár eretne- 
kek, mintha Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, a Karthauzi Névtelen szájával szólna. 
Mondanivalójával könnyű volt azonosulni, mert egyszerű, szívből jövő, könnyen 
megérthető és elsajátítható; Szántó arról beszél, hogy Magyarországot szentjeinek 
sokasága miatt különleges hely illeti meg a keresztény nemzetek közösségében. 
Egyszerre propugnaculum, antemurale és szentségtartó, amelyből mint gyerme- 
két tápláló anyából árad az éltető erő, a szentség, amely óvja és védi az Antikrisz- 
tus, a pogányok és az eretnekek csapásaitól az egész kereszténységet. Nem alá- 
valóbb tehát, hanem éppen fordítva, előbbre való, mint a többi nemzet. 

Szántó szavai és Leleszi nevelési elvei minden kétséget kizáróan ezt a szelle- 
met idézték meg a század végén, amikor a két magyar jezsuita erős nemzeti büsz- 
keségtől indíttatva próbálta igazolni az idegenekkel, németekkel, lengyelekkel, ola- 
szokkal szemben, hogy a magyarságot szentjei miatt különleges hely illeti meg 
a népek közösségében. Szántó szemében eltéphetetlen szálakkal kötődött a Báthory 
dinasztia és neveltjük, Báthory Zsigmond az ősök vére által megöntözött, csontjaik 
által megszentelt földhöz, a minden oldalról fenyegetett hazához, a propugnaculum- 
hoz. Az a pantheon, amelyet a tudós jezsuita bemutat, a darabokra szakadt ország- 
ban az összetartozás tudatát erősítette, mivel az a szent tér, amelyben István, László, 
a Hunyadiak és a Báthory ősök éltek, a magyar királysággal, a hazával azonos.

46
 

Szent Istvánt és Lászlót, Hunyadi Jánost és Mátyást, és a Báthoryakat tehát nem 
vérségi kapcsolat, hanem a keresztény erényekben bővelkedő tökéletes élet, a vir- 
tus és a pietas fűzi egymáshoz. A Báthoryakban Szántó ennek a belső, lelki rokon- 
ságnak a folytatását látja, akikben mindaz az érdem megtestesül, amelyet a magyar 
királyok, a magyar szentek és a magyar nép, egyáltalán nem a legutolsókként, a ke- 
resztény nemzetek közösségében felhalmoztak. 

Ugyanezek az uralkodói erények testesültek meg a Báthoryak nemzetségi ere- 
detmondájában is, amely talán a 15. század folyamán fogalmazódott meg, és a fogas 
családi címer geneológiai magyarázatából táplálkozott, de nem előzmények nélkül, 
gondoljunk csak Bátor Oposnak a krónikák által megörökített alakjára, akinek tet- 
teiről minden bizonnyal ének is született.

47
 Erről azonban a puszta tényen kívül 

semmit nem tudunk, éppen ezért célszerűbb kézzelfogható adatokból kiindulni. 
A legendás sárkányölő, nemzetségalapító Vid története a Báthory család 14–15. 
századi lassú felemelkedésének nyomát őrzi. Okleveles adatok alapján tudjuk, hogy 
az ecsedi várat a Báthoryak Károly Róbert idején, annak engedélyével építették és 

 
46 Nem modern értelemben vett nacionalizmusról van szó, amint arra Szűcs Jenő is figyelmeztet 

a törökellenes harc ideológiája kapcsán: „…a török elleni küzdelmek már azért sem válhattak 

a »nemzeti« érzés és érvelés forrásává, mert történetesen a törökellenes propaganda csaknem kizá- 

rólag a keresztény argumentáció szólamaival folyt még a 16–17. században is. A török nem a »nem- 

zet«, hanem a kereszténység, a »keresztény szabadság« ellensége volt. Ez ekkor még súlyosabb 

argumentum volt, mint a »nemzet ellensége.” SZŰCS: i. m. (44. jegyzet) 96. 
47 DEMÉNY István Pál: Hősi epika. Bp. 2002. 175–176, 182–183, 186, 212. 
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a királynak tett szolgálatokra való utalásul a Hűséges nevet adták neki.
48

 A legenda 
a birtokszerzéssel lehet kapcsolatban, mint ahogy a Gut-Keled nemzetségből szár- 
mazó család a Báthory nevet is az általuk megszerzett Bátor mezővárosáról kapta. 
A címer eredetileg zászlót ábrázolt, amelyet a 15. századtól kezdve kezdtek farkas 
illetve sárkányfogként értelmezni. Ennek egyik bizonyítéka Báthory Miklós váci 
püspök címerfaragványa a farkába harapó sárkánnyal. 

Sárkányölő Vid története tehát összefüggésben van a Sárkány-rend megalapítá- 
sával. A Zsigmond-korszakban különösen intenzív volt Szent György hazai kultu- 
sza, amire az 1408-ban alapított lovagrend címere, a sárkány éppen úgy utal, mint 
a rend elnevezése. A Báthoryak ekkor kerülnek véglegesen az arisztokraták soraiba, 
Báthory Istvánt ugyanis ekkor veszik fel a rendbe, nem sokkal ezután pedig meg- 
kapja az országbírói tisztséget. A sárkányfog, illetve a benne kifejeződő lovagesz- 
mény, amelynek a török elleni harc szerves része volt, igen alkalmasnak bizonyult 
a család trónnal kapcsolatos jogigényének igazolásához is. 

A családi eredetmondáról a legtöbbet Bethlen Farkastól tudunk meg: 

„Ez a Báthoryak családja (akikről Báthory városa nevét kapta), mindig a vitézség 
példáját mutatta Magyarország királyai mellett, de különösen, mikor Jeruzsálemi 
András, Magyarország királya a szent föld felszabadításáért viselt háborút. Érdemeiért 
ez a király a Bolinak nevezett birtokot adta nekik Magyarországon s ezt a dolog örök 
emlékezetére a Thábor hegyen írott okmánnyal erősítette meg… Várnánál is Báthory 
István, Ulászló, Magyarország királya mellett állva nem kis bátorságnak adta tanú- 
jelét, mikor a heves csata legválságosabb percében a neki átadott királyi zászlót tartva, 
Istenért és a haza szabadságáért bátran harcolva esett el.”49 

A Bethlen Farkas által említett oklevél még a 16. században is megvolt, amelyet 
a család különös kegyelettel, ereklyeként őrzött. Ezt bizonyítja Antonio Possevino 
említett 1583-as magyarországi útjáról készült beszámolója. A Bethlen Farkas által 
említett oklevél tartalmáról ugyan nem mond semmi közelebbit, de a fentebbi ada- 
tok fényében egészen bizonyos, hogy ugyanarról az oklevélről van szó: 

„Innen Váradra mentem, egyrészt azért, hogy a Magyarországon még hátralévő uta- 
mat a lehető leggyorsabban megtegyem, másrészt, hogy annak az oklevélnek a példá- 
nyát, amelyet András király állíttatott ki Jeruzsálemben a Kálvária hegyen, magamhoz 
vegyem. Ezt ugyanis Báthory István őméltósága őrizte Kolozsvár és Várad között 
lévő várában, aki miután megkapta Őfelségének ez ügyben írott levelét, a kért iratot 
átadta nekem.”50 

 
48 MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 64–65. (A továbbiak- 

ban: MÁLYUSZ). 
49 Báthory István emlékezete. Szerk. NAGY László. Bp. 1994. 81–82. 
50 „Inde Varadinum ibo ut reliquum per Ungariam iter diligentissime absolvam et litterarum illa- 

rum exemplum quae ab Andrea hyerosolymitano rege in monte Calvariae scriptae sunt, in itinere 

accipiam. Exemplum enim ea in arce est quae inter Claudiopolim et Varadinum spectat ad Illustris- 

simum Dominum Stephanum Batoreum qui hunc excurrit, ut Regiae Maiestatis ea de re litteras 

acciperet mihique sua fidenter animi sensa exponeret.” MAH II., i. m. (15. jegyzet) 411. 
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A keresztes háborúkban történő részvétel emlékét megőrizte a Báthory család- 
nak egy egész művet szentelő Giorgio Tomasi, egykori fejedelmi titkár is: 

„…fenséges emlékműveket emeltettek a régi dicsőség emlékezetére, amelyek nem- 
csak a kereszténységnek a Szentföld visszafoglalására tett közös erőfeszítésének, hanem 
a Báthoryak rendkívüli vitézségének emlékét is őrizték, akik amellett, hogy előkelő 
tisztségeket viseltek, a magyar királyok zászlaját is hordozták.”51 

Ezek az adatok kézzelfoghatóvá közelségbe hozzák sárkányölő Vid már említett 
történetének egyik valószínű forrását. A Báthoryak sárkányölő Szent Györgyhöz 
kötődő lovagi kultuszának gyökerei ezek szerint legalább II. András keresztes had- 
járatának idejére nyúlnak vissza, amikor a család még Gut–Keled nevet viselte. Má- 
tyás idején a család nyíri majd ecsedinek nevezett ágába tartozó Báthory István 
erdélyi vajda Kenyérmezőnél világraszóló győzelmet aratott a törökön. Sikerei nem- 
csak a család hírnevét öregbítették, hanem hozzájárultak a Báthory eredetmítosz 
alakításához. A kenyérmezei győztes Nyírbátorban két fogadalmi templomot is 
emeltetett az általa támogatott ferencesek számára. Az egyiket mint említettük, 
Szent György, a másikat pedig Boldogasszony tiszteletére szentelték föl. A temp- 
lomok falaira a töröktől elvett fegyvereket akasztották, örök emlékezetül a nagy- 
szerű diadalra. A család törökverő hírnevét ecsedi Báthory István alapozta tehát 
meg, amelyről Bonfini nyomán Temesvári István deák szerzett krónikás éneket. 
A kenyérmezei hős mély vallásosságáról nemcsak a templomépítések, nemcsak 
a loretói kápolnában 1489-ben elhelyezett fogadalmi ajándéka, az ezüst Mária szo- 
bor árulkodik, hanem egy korabeli forrás, Tubero krónikája is megemlékezik: 

„… mélyen vallásos, a Szentszék és a keresztény hit ügyeiben mindig a legna- 
gyobb szolgálatokat tette…”52 

A somlyói ágból csak a későbbi lengyel királyt emelem ki, akinek törökellenes 
harcairól ugyan nem maradtak ránk emlékek, csak a Habsburgok ellen vívottakról, 
mégis vitathatatlan, hogy a 60-as és 70-es években harci erényei miatt országszerte 
ismert és elismert személy volt, aki egy ideig a váradi főkapitányság nehéz tisz- 
tét is viselte.

53
 

 
51 „…si veggono eretti monumenti augustissimi, et memorie molto antiche, quali sono pari- 

menti indici d’opra fatta dalla Republica Christiana, nel riacquisto comune di Terrasanta, dove 

portorono i Battori le prime cariche, et insegne de’Ré d’Ungaria, facendosi prodezze ammirande.” 

TOMASI, Giorgio: La Batorea. Conegliano, 1609. 4. 
52 Idézi NEUMANN Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt (1490–1493). = 

Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle (43.) 2009. 84. A tanulmányra Pálffy Géza hívta fel a figyelmemet. 
53 Említésre méltó, hogy ecsedi Báthory István sohasem házasodott meg, ezért is kapta a nőtlen 

jelzőt, amelyet Tubero a következőképpen okol meg: „…bátor katona, a király az ő vezérletével 

szokta legyőzni a törököt, ráadásul gazdag, soha sem volt felesége, sem gyermekei, még a házasélet 

iránti vágy sem tartja rabságában, mintha csak a török elleni háború lázában égne.” Uo. Somlyói 

Báthory István, a lengyel király lelkialkatát tekintve tehát igen hasonlított másik ágból származó 

nagyhírű elődjéhez; ismeretes, hogy házasságára Jagelló Annával, amely nem volt boldog, sőt 

mondhatjuk, hogy csak papíron létezett, kizárólag politikai okokból került sor. 
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A felsorolásból azonban nem maradhat ki a család legidősebb és méltatlanul 
elfeledett tagja, Báthory Kristóf; forrásaink igen kevés figyelmet szentelnek sze- 
mélyének. Ennek valószínűleg az oka, hogy Báthory Kristóf levelezése nem ma- 
radt ránk, szinte nyomtalanul megsemmisült. Később is igen mostohán bánt vele 
mind a történettudomány, mind az irodalomtörténet írás; valóban nehéz lehetett 
nagyhírű öccse árnyékában élni, ezért aztán az utókor számára sem ígérkezett hálás 
feladatnak az Erdélyben maradt idősebbik testvér életrajzának megírása. Erre most 
én sem vállalkozom, csupán arra, hogy megtegyem az első lépést, az erdélyi tör- 
ténelmi panteon – csak közhelyeket tudok mondani –, méltatlanul elfeledett alak- 
jának megfelelő helyre állításához. Kristóf ugyanis jelentős államférfijaink közé 
sorolható. Ennek megállapításához nincs szükség különösebb kutatásokra, elég, ha 
a levéltári forrásokat, az okmánytárakat kicsit alaposabban átforgatjuk és elgon- 
dolkozunk az ott találtakon. Forrásaink kivétel nélkül csak jót mondanak róla, mint 
vajdáról, aki arra törekedett, hogy az érdekellentétek ne fajuljanak összetűzésig, 
és mindent megtett annak érdekében, hogy béke honoljon az udvarban és az ország- 
ban. Báthory Zsigmond katasztrófához vezető politikája végeredményének fényé- 
ben persze könnyű volt apjának uralmára aranykorként tekinteni. Ezt tette a kál- 
vinista Bethlen Farkas, aki több helyen, és igen szépen, emlékezett meg Báthory 
István erényekben bővelkedő bátyjáról: 

„Báthory Kristófot okossága, állhatatossága, igazságossága és kegyessége már 
gyermekkora óta ajánlotta nekik, az ország karai és rendjei egyhangú egyetértéssel őt 
Erdély vajdájának megválasztották… Miután Báthory István Lengyelország trónjára 
került, testvére, Báthory Kristóf nem annyira hivatali tisztségekkel és származásának 
méltóságával, mint inkább bölcsessége miatt nagyhírű hős, mivel egészen addig a vá- 
radi körzetet nagy igazságossággal, bátorsággal és állhatatossággal töltötte be. Báthory 
Kristóf az ország gyeplőit – úgy, ahogyan előadtuk – mindenki legnagyobb dicséretére 
és megelégedésére több mint öt évig irányította… Mikor megtudta, hogy eljött az 
utolsó napja, magához hívatván az igen szomorkodó tanácsosokat, először a trónra 
támaszkodva sokáig nézte külön-külön mindegyiket, azután hulló könnyekkel, szinte 
már mozdulatlan, vértelen arccal54 abban a korban Erdély vajdájává tett egyetlen fiát 
odaadóan az ő hűségükbe ajánlotta, és kebléről őt a nagy tudású és igen komoly Le- 
leszi János atyának, mintegy második apjának kezébe adta, hogy jámborságban ne- 
velje és oktassa a szép tudományokra, előbb ezt a néhány szót intézve fiához: »Kicsi 
vagy, fiam, de olyan helyre állítva, ahol erényekben nagynak kell lenned, ezért emlé- 
kezz őseidre, akiktől származol, kövesd az ősök nyomdokait, hogy elérd a tökéletes- 
séget és a dicsőséget. Én atyád voltam, aki gondoskodott arról, hogy az összes erény 
mintáját rád hagyja, van nagybátyád, Lengyelország királya, a védelmeződ, tanuld 
meg tőle az erényt, a kegyességet és a viselt dolgok dicsőségét, akinek a gyámságába 
egészen átadlak és rábízlak. Nekem ugyanis meg kell halnom, neked pedig uralkodnod 
kell. Ezért tőlem, fiam, fogadd ezt a végső [tanácsot], gondoskodj arról, és szorgo- 
san ügyelj arra, hogy téged nem az ország, nem a hatalom, hanem erényeid és viselt 
dolgaid tesznek fejedelemmé.« 

 
54 Szamosközy maximo ac fatali sanguinis fluxu jelölte meg Báthory Kristóf halálának az okát. 

Szamosközy IV., i. m. (1. jegyzet) 14. 
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Majd egykorú forrást idézve a következő, gyászfeliratnak is beillő szavakkal 
folytatja: 

„Róla az Erdélyi Évkönyvek a következőket mondják, melyeket jónak láttuk itt 
egészében megismételni. »Amint egész életét a lehető legkötelességtudóbban élte le, 
azonképpen főleg miután a legmagasabb méltóságra emelték, a tartományt annyi üdvös 
tanáccsal és intézkedéssel formálta, s mindenkinek a lelkét jótéteményekkel, nyájas- 
sággal, bőkezűséggel megnyerte magának, hogy a haza atyjaként, az ország megújí- 
tójaként ugyanolyan ragaszkodással tisztelte mindenki, mert a kedvességet hasonló 
szigorúsággal tudta fűszerezni, és megtanulta, hogy a bölcsességet, az elme termé- 
szetes ügyességét az ország és az övéi jólétére használja fel. Erényeivel, ha a sors 
hosszabb élettel kedvezett volna neki, nem kétséges, hogy fejedelemsége alatt a mások 
mesterkedései miatt megrendült Erdélyt kora törvényekben és a legjobb intézmé- 
nyekben virágzónak látta volna. Mert ifjúságának első éveitől kezdve, mindig éjsza- 
kai tanulással, magába szívta a szabad tudományokban való jártasságot, lelkét bőven 
megtöltötte bölcsességgel, később, az érettebb kor beköszöntével Itáliában, Francia- 
ország, Spanyolország, Németországban, Angliában eszét annyira kiművelte, hogy 
hazájába visszatérve, ha a veleszületett méltóság és a lelki adottságok hiányoztak volna 
is nála, csupán bölcsessége és tudós hírének következtében méltónak tartották volna az 
uralkodásra és a hatalom ilyen magas csúcsára. A többi erény között, amelyekkel Bá- 
thory Kristóf a maga számára a legfényesebb nevet szerezte, az is különösen dicséretes, 
hogy a büntetésekhez, megtorláshoz távolról sem feldühödve, a legsúlyosabb sérté- 
sekkel folyamodott, és ezért a nemesség közül senkit sem idegenített el magától, mivel 
mindig megfontolta, hogy a fejedelem leghűségesebb oltalma a feddhetetlenség, hogy 
nincs sértőbb dolog a fejedelem számára, mint természetének mogorvasága, mihelyt 
a legfőbb hatalomra felér, és életét annyira feddhetetlenül töltötte el, hogy méltán lehet 
róla elmondani, amit állítólag Antonius Piusról55 mondtak, nevezetesen, hogy szinte 
ő volt az egyetlen uralkodó, aki a polgárok és az ellenség lemészárlása nélkül élt.«56 

Azon kevés oklevél, amely ránk maradt tőle, semmi rendkívüliről nem árulko- 
dik; megszokott keretek között irányította a rábízott földet és népét. Ebben termé- 
szetesen közrejátszott, hogy minden fontos kérdésben ki kellett kérnie öccse véle- 
ményét, a nyomtatványok szerzői pedig, legalábbis amelyekben felbukkan alakja, 
fiának, Zsigmondnak ajánlották műveiket, tehát nem állítható, hogy túlságosan ob- 
jektívek lennének; érdemes azonban elgondolkodni azon, hogy a halála után Erdély 
kormányzására felállított grémiumot, amely tele volt kipróbált diplomatákkal, miért 
érte olyan sok dühödt és elkeseredett támadás az erdélyiek részéről?

57
 Nem arról 

van-e szó, hogy a kormányzás írott és íratlan szabályai már nem működtek olyan 

 
55 BETHLEN Farkas: Erdély története. III. Ford. KASZA Péter, jegyz. KRUPPA Tamás. Bp. 2004. 

(A továbbiakban: BETHLEN) 125–126. Báthory Kristóf hasonló jellemzését vö. Szamosközy IV., i. m. 

(1. jegyzet) 14. 
56 Báthory Kristóf dicséretéhez vö. DEIDRICIUS, Georgius: D. Sigismundo Bathoreo… Cibinii, 

1591. (egylapos nyomtatvány). 
57 Az erdélyiek végül megelégelték a kollektív kormányzást, és 1585-ben levélben fordultak a ki- 

rályhoz, hogy vessen véget a tanácsurak uralmának. Vö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. III. (1576– 

1596) Szerk. SZILÁGYI Sándor. Bp. 1877. (A továbbiakban: EOE III.) 56. A kollektív kormány- 

zásról legutóbb az eddigi eredményeket összefoglalva HORN Ildikó: Az erdélyi hármastanács 

kormányzata (1583–1585). = Századok (140.) 2006. 883–924. 
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jól 1581, Kristóf halála után? Pedig Báthory családtag lett volna bőven Kristóf he- 
lyének betöltésére. István mégsem ezt a kézenfekvőnek tűnő megoldást választotta, 
hanem kinevezett egy katonai kormányzót, Ghiczy Jánost a fejedelemség élére. 
Erős a gyanú, hogy nem is annyira unokaöccsei fiatal korát tette mérlegre (a leg- 
idősebb, András ekkor 18 éves) hanem sokkal inkább hajlamaikat és képességeiket. 
Ezek pedig, úgy tűnik, nem bizonyultak elégségesnek egy olyan kormányzati sze- 
rep eljátszásához, mint amelyet bátyja, Kristóf játszott el 1576 és 1581 között. Kris- 
tóf vezényelte le az 1578. évi országgyűlést, amelyen az ariánusok ellen irányuló 
innovációt tiltó törvényeket hozták, és később a Dávid pert is; nyilván testvére 
instrukciói alapján, de az adott körülmények közt, az erdélyiek többségének app- 
rovációjával.

58
 Vallásossága ugyanakkor nem akadályozta meg abban, hogy a pré- 

dikációival nagy viharokat kavaró Szántót, váradi viselt dolgai miatt felelősségre 
vonja, és megfenyegesse, ha nem változtat a felekezeteket egymás ellen hangoló 
fellépésén, el kell hagynia a fejedelemséget.

59
 

Mondanivalónk szempontjából azonban nem a zökkenőmentes kormányzás, 
amely egy olyan körülmények között élő ország számára, mint Erdély, már önma- 
gában is tiszteletet parancsoló teljesítmény, hanem az a világ, az a szellemi ho- 
rizont az érdekes, amelyben Kristóf élt, akinek féltő gondoskodása alatt az utód 
megtette az első lépéseket. Ebből a szempontból kedvező helyzetben vagyunk, ránk 
maradt ugyanis Kristóf imádságoskönyve.

60
 Az imént mondottak fényében nem 

meglepő, hogy ez a mű egyáltalán nem keltette fel a szakirodalom érdeklődését. 
Pedig már maga a könyv megléte is rendkívül izgalmas tény, mivel az 1500-as 
évekből egyetlen olyan katolikus imádságoskönyv maradt ránk, amely tulajdono- 
sának személyes devóciójáról árulkodik. A nyomdászattörténet csak két, közhasz- 
nálatra készült imádságoskönyvről tud a korszakból, mindkettőt külföldön adták 
ki, az egyiket John Fischer megmagyarított imakönyvét Bécsben 1572-ben, a má- 
sikat, amelyből példány nem maradt, 1594-ben Prágában (Fejérkövy István-féle 
imádságoskönyv).

61
 Ezek a művek a nagyközönség számára készültek, személyes 

vonatkozásuk nincs, ezzel szemben Báthory Kristófé saját használatra készült. Ami 
a kéziratokat illeti, itt sem sokkal jobb a helyzet; a 16. század első feléből marad- 
tak ránk kéziratok, a legszebb közülük egy előkelő nemesasszony, Kinizsi Pálné 
Magyar Benigna számára készült.

62
 Kézenfekvő és igen kecsegtető feladatnak ígér- 

 
58 Vö. EOE III., i. m. (57. jegyzet) 24–29. A Dávid per aktái sajnos nem maradtak ránk. Egy- 

korú, Leleszi János kezéből készült, a perről beszámoló jelentését vö. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 

863–869. 
59 Vö. MAH II., i. m. (15. jegyzet) 76. 
60 Liber precuum Christophori Báthori principis Transilvaniae, OSZKK Duod. Lat. 295. (A to- 

vábbiakban: Liber precuum). 
61 Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. 1473–1600. Összeáll. BORSA Gedeon et alii. Bp. 

1971. 308A, 751. 
62 Czech kódex. 1513. Közzéteszi N. ABAFFY Csilla. Bp. 1990. /Régi magyar kódexek 4./ VI–

VII, és Festetics-kódex. 1494 előtt. Közzéteszi N. ABAFFY Csilla. Bp. 1996. /Régi magyar kóde-

xek 20./ 
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kezne az ecsedi Báthory István Meditációival való összehasonlítás; ennek azon- 
ban legfőbb akadálya, hogy a Meditáció más műfajba sorolandó, akár szerencsés 
ez utóbbi műfajtörténeti besorolása, akár nem. Ezért itt most mellőzöm ennek vizs- 
gálatát. Az összehasonlításnak tehát nem igazán vannak szempontjai. Itt most arra 
sem vállalkozom, hogy kimerítő elemzését adjam ennek a fontos szövegnek, pusz- 
tán történeti és nem műfajtörténeti szempontból közelítek az imádságoskönyvhöz, 
amelyet az egyik legfontosabb dokumentumnak tartok Báthory Zsigmond szellemi 
fejlődésében. A kéziratra írt latin nyelvű bejegyzés röviden felhívja a figyelmet 
a kézirat egyedülálló értékére, rövid tartalmi ismertetőt is ad, feltüntetve azt, hogy 
mely imádságokban szerepel Kristóf neve, és hogy az egyik imádság a jó kormány- 
zásról szól. Tájékoztat a fejedelemről szóló történeti szakirodalomról, pontosan 
idézve Bethlen Farkas „históriája” II. kötetének 447–452. lapjait, ahol a jeles tör- 
ténetíró Kristóf kormányzásával foglalkozik. A bejegyzés tehát valamikor a 19. első 
felében, Széchényi Ferenc életében íródott, akkor katalogizálták a kéziratot, amely- 
ről a múzeumi pecsét is tanúskodik. És most lássuk a szöveget! 

Az imádságoskönyv a János evangéliummal kezdődik. Kezdő szakasza a közép- 
kori gyakorlatnak megfelelően szerepel a könyv elején, éppen úgy, mint a Mária 
officium, amely szintén megtalálható a szövegben. Olvashatunk még több, zsol- 
tárokra illetve egyéb bibliai helyre, a Példabeszédek Könyvére, a Bölcsességek 
Könyvére épülő imádságot.

63
 Helyet kapnak tipikus középkori imádságok is, a leg- 

ismertebb talán közülük a Jézus hét, a keresztfán mondott szavára írt imádság.
64

 
A rövid tartalmi áttekintésből jól látszik, hogy az imakönyv szerkezete tipikus, 
a középkori szokásoknak megfelelő szövegekből épül föl. Mivel azonban magán- 
használatra készült, érdekessége, különlegessége nem tartalmi felépítéséből, hanem 
abból adódik, hogy a szöveg az imádkozó személyére fókuszálva a Máriához, Is- 
tenhez, Jézushoz, szentekhez forduló magánember ájtatosságát állítja a középpont- 
ba. Ebben a felajánlkozó gesztusban tárulkozik fel az imádkozó belső lelki világa, 
és ezen a ponton pillanthatunk be Báthory Kristóf személyiségébe, rajta keresztül 
pedig abba a több évtizedre visszanyúló vallásos tradícióba, amely a Báthory csa- 
ládot kiemeli a többi főúri családból. Ez a tradíció a mű motívumkészletében, illetve 
egy összefüggő szövegrészletében ragadható meg. 

Isten és a hívő kapcsolatát hagyományos módon, az úr és szolga bibliai motí- 
vumára épülő egyértelmű, a feudális világnak megfelelő viszonyrendszerében írja 
le. Választási lehetőség nem marad az önmeghatározására; Kristóf is szolgaként, 
isten szolgájaként (servitor, famulus), nyolc esetben ‘famulus Christophorus’-ként, 
illetve ‘famulus tuus’-ként határozta meg magát. Az alapszituáció szintén tradi- 
cionális. A bűnös, a kísértések, üldöztetések hálójában vergődő lélek oltalomért, 
a szorongattatásoktól való megszabadításért eseng, fohászkodik – néhány kivétel- 
től eltekintve – Krisztushoz. Ezt az alaphelyzetet színezi jellegzetes, a zsoltárok, 
 

 
63 Liber precuum, (60. jegyzet) 48r–54v. 
64 Liber precuum, (60. jegyzet) 9v–10r. Az imádsághoz vö. Régi Magyar Költők Tára I. (Kö- 

zépkori magyar verseink.) Kiad. HORVÁTH Cyrill. Bp. 1921. 210–212. 
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illetve Jeremiás siralmait felidéző szóhasználattal (tribulationes, angustias). Kris- 
tóf ugyanakkor feltűnően sokszor tér ki a látható és láthatatlan ellenséggel szem- 
ben folytatandó harcra. A 95 fóliót tartalmazó szöveg 20 (!) különböző helyén 
olvashatunk, szinte mindig ugyanazokkal a szavakkal jellemzett ellenségeinek (ini- 
mici mei), közelebbről nem részletezett ártó szándékairól.

65
 Ebből hét alkalom- 

mal az ‘inimicus visibilis et invisibilis’ szerepel. 
A 71–74 fóliókon olvashatunk egy imádságot „Oratio bene gubernandi facul- 

tate” címen. Ebben a királytükrökben és egyéb a kormányzásról írott intelmekben 
szokásos módon nyilatkozik az uralkodásról, mint szolgálatról, amelyet, mint hang- 
súlyozza, nem hatalomvágyból, hanem teherként vett a vállára. Ugyanígy láttatja 
egyébként Kristófot egy, a Báthory dinasztiát népszerűsíteni hivatott, 1583-ban 
Velencében megjelent verseskötet egyik szerzője, Bernardius Parthenus, felhasz- 
nálva Szent Kristóf legendájának a Legenda Aureában is olvasható történetét: 

„portans CHRISTOPHORUS CHRISTUS verbis, re nomine CHRISTOPHUS Da- 
cum Princeps iustissimus olim Princeps Elysiis nunc acceptissimus umbris”66 

(Christophorus nevében, Kristóf tetteiben hordozza Krisztust/egykor a dákok leg- 
igazságosabb, most Elízium legkedveltebb királya) 

Ez az imádság fontos fogódzót nyújt az imádságoskönyv keletkezési körülmé- 
nyeinek, idejének meghatározásához; eszerint vagy az egész szöveg, vagy egy része, 
a kérdéses részlet mindenképpen, 1575 után született, miután Kristóf átvette öcs- 
csétől a kormányrudat Erdélyben. Feltehetően erre utalnak az imádságoskönyv által 
említett nehéz körülmények, amelyekre később mentségként hivatkozik. 

Nem sok minden derül tehát ki a szöveg többszöri, tüzetesebb elemzésekor sem. 
Ha azonban az imádságos könyvet beléhelyezzük az eseménytörténet kontextusába, 
a katolikus fejedelem-protestáns ország dichotomiájába, a jezsuiták és protestánsok 
között folytatott, az ország nyugalmát feldúló hitvitákba, akkor egy őszinte és mély 
vallásosság által megrajzolt uralkodói portrét ismerhetünk fel. Az imákban feltá- 
rulkozó lélek akként viseli és hordja teherként méltóságát, fejedelmi hivatalát, 
ahogy vitte, hordta a Krisztusról elnevezett és benne újjászületett révész a gyermek 
Krisztus képében a világot. Ez rendkívül fontos momentum, mintha Báthory Kristóf 
a szent példájából merített volna erőt ahhoz, hogy a kormányzás mindennapi, nagy 
felelősséggel járó és állandó lelkiismereti problémát jelentő munkáját el tudja vé- 
gezni. Az imakönyv szövege a külső konfliktusokat befelé terelő, a harcot a lélek 
hadszínterein megvívó személyként láttatja Báthory Kristófot. A Zsoltárok Köny- 
véből táplálkozó nyelvezet mintha konkrét élethelyzeteket idézne fel; 

 
65 Liber precuum, (60. jegyzet) 7v–8r, 9r, 11r, 12v, 20r, 21r–22r, 23r, 25v, 26v–27v, 29r, 32v, 

38v, 46r, 47r, 65r–v, 66r, 75r, 77r. 
66 Viridarium poetarum… in laudes… Stephani regis Poloniae… in duos libros divisum. Ed. 

Ippolito ZUCCONELLO. Venetia, 1583. 19. Részletei kiadva CSORBA Tibor: A humanista Báthory 

István. Bp. 1944. 235–247. 
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„Némítsd el azokat, akik ellenem szólnak és fékezd meg őket, nehogy ellenem 
cselekedjenek, ne engedj (gonosz) szándékaiknak fiad, Mária, apostolaid és az ösz- 
szes szent nevében, tekints le rám és védd meg a szárnyaid alá menekülőt, ments 
meg és szabadíts meg ellenségeim álnok cselvetéseitől. Ne gyakorolhassák ellenem 
irigyeim rosszat hozó álnok hatalmukat.”67 

Vagy: 

„Hallgasd meg könyörgésemet Uram, ments meg az ellenségemtől való félelem- 
től, akinek szája átokkal, keserűséggel és fájdalommal van tele, akinek nyelvétől 
gyötrődöm és szenvedek, hogy ellenségeimet én üldözhessem és szorongathassam és 
ne térjek meg addig, amíg el nem pusztítom őket. Hadd törjem össze őket, hogy ne 
tudjanak megállni, hanem hulljanak lábaim elé. Hadd söpörjem el őket, mint port  
a szemből vagy töröljem le őket, mint az utca sarát. Ments meg a nép ellenkezésétől 
[contradictionibus populi] és helyezz engem a nép [gens] élére.”68 „Hozzád könyör- 
göm Uram, biztos bástyaként összes látható és láthatatlan ellenségeim ellen, akik 
testem és lelkem ellen támadnak. Légy velem Uram azok ellen, akik ártani akarnak 
és törd meg erejüket. Hiúsítsd meg terveiket és törd meg ártó szándékaikat, amiként 
betörted annak a régi ellenségnek a fejét.”69 

Imáinak kulcsszavai, kifejezései szinte kivétel nélkül fellelhetőek valamelyik 
zsoltárban.

70
 A zsoltárok mindegyike visszakereshető, bár a szövegek összeállítója 

meglehetősen szabadon bánt az eredetivel, a zsoltártípust azonban nem változtat- 
ta meg. 

A sokat betegeskedő fejedelem, akinek neveltetéséről amúgy semmit nem tu- 
dunk, és akinek visszahúzódó jelleméről beszédesen tanúskodik önkéntes háttérbe 
húzódása öccse javára, 1575 után egy olyan ország kormányzására kényszerült, 
amelyet mélyen megosztottak a felekezeti viták. Világos, hogy a megbízatás elől 
nem térhetett ki, István igazában véve csak rá számíthatott a katolicizmus egyetlen 
támaszaként az országban, még saját családja egyéb tagjaira sem, akik inkább a re- 
formáció felé hajoltak. Ez megmagyarázná, hogy Kristóf miért kéri szinte mániá- 
kusan annyiszor Krisztust, hogy védje meg a testben és lélekben egyaránt fenyegető 
ellenségtől. Nem volt könnyű megfelelni a kihívásoknak; katolicizmusa és betöltött 
 

 
67 „… et fac obmutescere linguas eorum ad loquaendum contra me, et compesce possibilitatem 

eorum perficiendi aliquid contra me, quod desiderant, omnibus denega propter merita genitricis 

filii tui, Mariae, sanctorumque apostolorum tuorum et omnium sanctorum, respice et defende me, 

sub umbra alarum tuarum fugientem et ab omnium adversantium dolosis insidiis clementer eripe, 

et defende. Ne per invidiam seu dolorum malevolam potestatem suam in me valeant exercere.” 

Vö. Liber precuum, (60. jegyzet) 20v–21v. 
68 Liber precuum, (60. jegyzet) 26v–27r. 
69 A zsoltárokkal való hasonlóságra jó példa a következő részlet; „Most pedig bocsáss el Uram 

szavaid szerint békében, mert látták szemeim üdvösségedet, amelyet minden nép szeme előtt ké- 

szítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül népednek, Izraelnek” Uo. 27r. 

Ez utóbbi Lukács evangéliumában olvasható, és szinte szó szerint egyezik a Vulgata szövegével. 

Vö. Lk 2, 29–32. 
70 A vizsgálat alapjául vö. LIPTAY György: Zsoltárkulcs. Bp. 1961. 
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hivatala arra predesztinálta, hogy megkezdje az ország újra evangelizálását, amely 
a hitetlen pogány török torkában élte mindennapjait. E nehéz munkában kényte- 
len volt egy protestáns udvar segítségére támaszkodni. Mindezen nehézségeket 
tetézte, hogy a felekezeti nézeteltérések nem kímélték a családi tűzhelyet sem. 
Köztudomású, hogy felesége, Bocskai Erzsébet kálvinista volt, aki a jezsuiták meg- 
jelenése után tíz körömmel próbálta kiragadni fiát a szerinte fenyegető kárho- 
zatból. 

Vallásosságáról a róla többször is elismerő szép szavakkal megemlékező Beth- 
len Farkast idézem: 

„Végül Gálffy János felügyeletére bízta[Báthory Zsigmondot], kérve és buzdítva, 
hogy nevelje istenfélelemben, helyes beszédre, hogy az öregeket tisztelje, hallgasson 
a tanácsosok szavára, a törvények ellen semmit ne tegyen, őrizkedjék a gonoszság- 
tól, és az özvegyeket és árvákat ne nyomja el, sem a régi szolgák iránt ne legyen há- 
látlan. Miután mindenkitől elbúcsúzott, egész hátralévő idejét Dávid zsoltárainak mon- 
dásával, Jézus Krisztus szenvedéseinek az olvasásával töltötte. Attól kezdve ugyanis 
már igen szeretett fiát sem akarta látni, hanem míg kebléből az utolsó lehelet ki nem 
szállt, igen jámbor fejedelemként szüntelenül imádkozott,[kiemelés tőlem, K. T.] 
hogy megváltónk, Jézus Krisztus vegye kezébe a lelkét, míg meg nem hallgatta- 
tott.”71 

Hogy a katolikus hagyomány milyen mértékben magasztosította fel Báthory Kris- 
tófot, és testvérét, Istvánt, arról Vásárhelyi Gergely 1623-ban megjelent és a ten- 
denciózus beállítástól nyilvánvalóan nem mentes munkája tanúskodik; 

„Báthory István, kit Isten lengyelországi királyságra felemelt vala, oly kegyes úrfi 
volt, hogy saját városába, Somlyón bátyjával együtt, Báthory Kristóffal karba állván 
nagy ájtatosan énekelték az misét, oly veszedelmes időben, mikor ifjú János király 
ariánus eretnekségébe dühösködnék az anyaszentegyház ellen, barátokat városokból 
kiűzetné, uraknak birodalmokból szemtelen prédikátorok által egyházi embereket 
kergettetne.”72 

A rendelkezésre álló források alapján annyi tehát határozottan állítható, hogy 
Kristóf alapvetően konfliktust kerülő, békés természetű ember volt, ugyanakkor 
mélyen vallásos is; ezért a gyermek lelkéért már a jezsuiták bejövetele előtt elkez- 
dődött a csendes, de mindennapos harc férj és feleség között.

73
 A rend 1580 előtt 

semmilyen szerepet nem játszott Zsigmond lelki fejlődésében, aki ekkor töltötte 
be 8. életévét, tehát a betelepülés időpontjában már elég nagy volt ahhoz, hogy lel- 

 
71 BETHLEN: i. m. III. (55. jegyzet) 124–125. 
72 VÁSÁRHELYI Gergely: Vilag kezdetitől fogva iosagos es gonosz czelekedeteknek példáinak 

summái. Kassa–Kolozsvár, 1622–23. 658. A műre Balázs Mihály hívta fel a figyelmemet. 
73 Kézzelfogható analógiaként hivatkozom az ecsedi nagyúr, Báthory István és felesége, a kato- 

likus Homonnay Fruzsina legendásan rossz házasságára, amelynek csak az egyik oka volt a gyer- 

mekáldás elmaradása, a másik a hitbéli különbözőségből adódott. JO I., i. m. (26. jegyzet) 463, 

470, 496. 
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kialkatának később Erdélyre nézve végzetesnek bizonyuló torzulásai bekövet- 
kezzenek, vagy legalábbis első jelei megjelenjenek. 

A fentebb mondottak alapján, bár kétségtelenül több hipotetikus elem található 
benne, némely ponton újragondolandónak tartom a szakirodalom Báthory Zsigmond 
sokat emlegetett lelki torzulásával kapcsolatos álláspontját, amely eddig kizárólag 
a jezsuita rendben látta az ifjú fejedelem bigott katolicizmusa kialakulásának okát, 
a jezsuita nevelés bűnéül róva fel a végeredményt, labilis lelkialkatát, amely miatt 
később bekövetkezett Erdély katasztrófája. 

A fejedelem nevelését az 1580. évtől Kristóf felesége és annak rokonsága aka- 
rata ellenére Báthory István a jezsuita rendre bízta. Kristóf halála, 1581 után is ők 
nevelték Zsigmondot, Gálffy János és Gyulai Pál, későbbi nevelői kevéssé tudtak 
beleszólni Báthory István életében. A rend gondoskodott arról, hogy a régi, közép- 
kori Magyarország jámborsága újra feléledjen Erdély leendő urában. Neveltetését 
azok a középkorban gyökerező életeszmények jelölték ki, amelyekre a fentebbiek- 
ben már utaltam. 

Ezeket az eszményeket legkönnyebben a családi névadási szokásokon keresztül 
ragadhatjuk meg; Szent Zsigmond a 6. században élt burgundi uralkodók egyike, 
a középkor első szentjei közé tartozik, aki királyi méltóságot viselt. Kultuszának 
magyarországi előzménye Zsigmond király nevéhez köthető,

74
 aki a szent tisz- 

teletét akkor virágoztatta fel Magyarországon, amikor ereklyéi a huszita felke- 
lés miatt Prágából Budára kerültek 1424-ben, tiszteletére kápolnát is emeltetett.

75
 

Legendája a burgundok történetével kezdődik, majd a véres testvérviszállyal foly- 
tatódik, amelyből Gundobadus, Zsigmond apja kerül ki győztesen. Gundobadus, 
ahogy a Legende megjegyzi, a gót törvényeket követte, vagyis ariánus volt: „…maga 
Gundobadus a burgundok királya azokban az időkben a gót törvényeket látszott 
követni.”

76
 Fiát, Zsigmondot azonban katolikusként neveltette

77
, aki alighogy elérte 

a férfikort, máris az életszentség jeleit mutatta. Katolikus mivolta ellenére az ország 
rendjei királyukká választják: 

„Apja Gundobadus halála után, jóllehet a hitetlen burgundok a kevés rómaival 
együtt a gallokkal viszálykodtak Krisztus hite miatt, mégis ezt a kiváló férfiút, 
Zsigmondot választották királyukul.”78 

Királyként példamutató, szenthez méltó életet élt, megalapította a Saint Moritz-i 
kolostort, Szent Móricnak és thébai mártíroknak a tiszteletére. Őt és családját 
végül a pogány frankok ölték meg árulás következtében.

79
 

 
74 Erről legújabban vö. TÓTH Péter: „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté” Luxemburgi Zsigmond 

és a magyarországi dinasztikus szentkultusz. = Századok (139.) 2005. 367–383. KLANICZAY Gábor: 

Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. 

Bp. 2000. 75, 285. 
75 Magyarországi művészet 1330–1470 körül I–II. Szerk. MAROSI Ernő. Bp. 1987. I. 206–207. 
76 Legende, i. m. (34. jegyzet) AIIIr. 
77 Uo. 
78 Uo. 
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Szent Zsigmond neve a magyar forrásanyagban először Kézai krónikájában tűnik 
fel, aki szerint I. Péter magyar király apjának Vilmosnak volt a fivére.

80
 A kultu- 

szát Magyarországon meggyökereztető Zsigmond halála után tiszteletéről nem 
sokat tudunk, személye és története mégis bekerült a magyar szentek panteonjába, 
amelynek reprezentatív gyűjteménye a már fentebb említett Legende volt. Erek- 
lyéinek sorsa hasonló „karriert” futott be Közép-Kelet Európában. 1460-ban mar- 
tirologium készült róla, majd a szent fejereklyéjét II. Vencel I. Zsigmond lengyel 
királynak adta, aki Płościba vitette. Báthory Zsigmond kortársa, III. Zsigmond len- 
gyel király bazilikát építtetett a tiszteletére.

81
 Kultuszának elevenségét mutatja, 

hogy a szent állítólag megjelent II. Ulászló magyar királynak 1497-ben több cseh 
szent társaságában, majd 1619. november 8-án a prágai Szent Vitus székesegyház- 
ban.

82
 Ünnepe föltűnik a 16. század elején kiadott Breviarium Strigoniensekben,

83
 

amelyek a szent ünnepét október 17-ére teszik Szent Gál ünnepnapjával egyetem- 
ben. A fenti adatok arról tanúskodnak, hogy Szent Zsigmond kultusza nemcsak 
Magyarországon, hanem Cseh- és Lengyelországban is népszerű volt a 16–17. 
században. 

Szent Zsigmond magyarországi kultuszához egyetlen adatot kapcsolhatunk 
a 16. században, és ez éppen 1595-ből származik, Báthory Zsigmond környeze- 
téből. Az egyik jezsuita beszámoló szerint, amely a fejedelem havasalföldi had- 
járatáról számolt be, a keresztény sereg táborában egy isteni jelként értelmezett 
fényes csillag tűnt fel október 17-én, Szent Zsigmond ünnepnapján: 

„Szent Zsigmond ünnepnapján kevéssel hajnal előtt egy fénylő fáklyához hasonló 
jelenség tűnt föl az égen… Őfensége, amint ezt a jelet meglátta igen megörült és 
rögvest az apostoli nuncius urat hivatta, hogy megmutassa neki is…”84 

A hadjáratról beszámoló olasz nyelvű avvisók említést tesznek arról is, hogy 
a szent ünnepnapját nagy pompával ülte meg.

85
 A szent példája egészen a sírig el- 

kísérte, amit egy 1613-as adatunk dokumentál. Ebből megtudjuk, hogy az egykori 
fejedelmet Prágában a Szent Vitus székesegyház Szent Zsigmond kápolnájában 

                                                                                                                                  
79 Legende, i. m. (34. jegyzet) AIIIv. 
80 Képes krónika. Ford. BOLLÓK János. In: Magyar középkor. Vál. jegyz. V. KOVÁCS Sándor. 

Bp. 1984. /Magyar Remekírók/ 211–212. 
81 PUTANICZ, Joannes: Vita Sancti Sigismundi. Tyrnaviae, 1711. (A továbbiakban: PUTANICZ) 35, 

66, 73–74, 79–80. 
82 PUTANICZ: i. m. (81. jegyzet) 82, 84–85. 
83 Breviarium strigoniense. Tom. I–II. H. n. 1502, II. 305v. Az OSzK által őrzött 16. századi 

Breviarium Strigoniense kiadások mindegyikében szerepel ünnepnapja. 
84 „In festo Sancti Sigismundi mane ante auroram apparuit quasi fax quadam ardens in coelo… 

Et serenissimus, ubi hoc signum vidit, plurimum exhilaratus est, et statim illustrissimum nuntium 

apostolicum ad idem videndum vocari curavit.” Monumenta Antiquae Hungariae IV. (1594–

1600). Ed. Ladislaus LUKÁCS S.J. Romae, 1987. 162–163. 
85 „…la qual essendo guardata dal Prencipe con ogni devotione, et solennitá.” MTAKK, Ve- 

ress-hagyaték, Ms 469, Avvisi. (A továbbiakban: MTAKK Ms 469) 199–200. 
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helyezték végső nyugalomra.
86

 A teljesen elszegényedett, sírkövet is csak egykori 
peregrinusa jóvoltából kapó Báthory Zsigmond a hozzá hasonlóan viszontagsá- 
gos úton Prágába kerülő névadó szent közvetlen közelében talált nyugvóhelyet, 
aki halálában is hű maradt nevelői szellemiségéhez. 

A fentebbiek a következőkben foglalhatók össze: A Báthoryak vallásosságában 
az a késő középkori spiritualizmus érhető tetten, amelyet Temesvári Pelbárt, Las- 
kai Osvát, és a Karthauzi Névtelen képviselnek. Erre utalnak a névadási szokások 
(különösen a Zsigmond név), illetve a család szentföldi szerepvállalását számon 
tartó és hangsúlyozó, a 16. században is elevenen élő hagyomány. Ez a kegyesség 
Báthory Kristófban különösen erős, aki egyedülálló módon személyes céljait szol- 
gáló imádságoskönyvet is hátrahagyott. Ugyanez a kegyesség hatja át azokat a ma- 
gyar jezsuitákat is, akik Erdélybe telepedve alakítják a dinasztikus propagandát, 
amely a rekatolizáció szolgálatában fogalmazódik meg. Ez a három hatás együt- 
tesen (de)formálta annak a Báthory Zsigmondnak a lelki alkatát, aki sorsdöntő idő- 
ben került az ország élére. Az ő élete és politikai döntései mindennél ékesebben 
bizonyítják, hogy milyen erős maradt az a Báthory patronátus által a jezsuiták spi- 
ritualizmusán keresztül életben tartott késő középkori kolostori kultúra és kegyes- 
ség, amely Báthory Zsigmond időszakára szinte nyom nélkül elenyészett, de amely 
ahhoz mégis elegendőnek bizonyult, hogy egy kellően labilis lelkületű uralkodó 
miatt egy ország életét, így a jövőjét is, más irányba terelje. 

TAMÁS KRUPPA 

Der Heiligenkult der Familie Báthory und die pietas Bathoriana 

Als zur Macht gelangene neue Dynastie stellte die Familie Báthory den Kult der Heiligen und 
die Legende von der Geschlechtsgründung in den Mittelpunkt ihrer Legitimation. Der Kult betraf 
die ersten heiligen Könige des Arpadengeschlechts wie István (Stefan) und László (Ladislaus), 
bzw. den für ungarischen König gehaltetenen St. Sigismund, die Legende bezog sich als Adapta- 
tion der heldenhaften Tugenden auf den geschlechtsgründenden Helden, auf den legendären Dra- 
chentöter, den Heiligen Georg und auf den unter den Ungarn äusserst beliebten Heiligen Ladis- 
laus. Die tiefe Religiosität vieler Mitglieder der Familie, die durch Quellen seit dem Mittelalter 
wohl dokumtierbar ist, wurde mit Hilfe der Societas Jesu im Dienste der dynastischen Propaganda 
gestellt. Die erste Generation der ungarischen Jesuiten wurde nämlich von derselben spätmittelal- 
terlichen Devotion motiviert wie die Mitglieder der Báthory-Familie, der polnische König István 
und der Woiwode von Siebenbürgen Kristóf, dessen erhaltenes Gebetbuch uns wichtige Informa- 
tionen über diese pietas Bathoriana liefert. Während der Erziehung seines Sohnes Zsigmond 
spielten diese Traditionen die entscheidende Rolle, durch diese Züge wurde seine Persönlichkeit 
gebildet und durch diese wurde die Politik des Fürstentums wesentlich beeinflusst. 

 

 
86 „…sepolto…nella capella di San Sigismondo di quello arcivescovato.” MTAKK Ms 469, 

714. Máig ott található a vörös márvány sírkő a kápolna falába süllyesztve. Fedelére a Báthory 

címert faragták. 
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MIKÓ GÁBOR 

16. századi dekrétumpéldányok 

a keszthelyi Festetics-könyvtárban* 

Pesten, 1816-ban, Lectiones variantes decretorum comitialium címmel fontos 
kiadvány jelent meg Magyarország középkori és kora újkori országgyűléseinek 
emlékeiről.

1
 Szerzője, Kovachich József Miklós ekkor csupán 18 éves, a mű érdemi 

összeállítását apja, Kovachich Márton György végezte el, akinek forrásgyűjtői- és 
kiadói tapasztalata több évtizedes múltra tekintett vissza.

2
 Kovachich a munka je- 

lentős részét annak szentelte, hogy az országgyűlési dekrétumok hivatalos gyűj- 
teménye, a Corpus Juris Hungarici számtalan szöveghibáját a nyilvánosság elé 
tárja, mégpedig olyképpen, hogy a Corpus Juris verzióit eredeti példányok szöveg- 
változataival állította párhuzamba. Ekkor már hosszú évek óta bizonygatta, hogy 
a törvénytár szövegei nem megbízhatók, éppen ezért új kiadásra lenne szükség. 

A Lectiones variantesben közzétett hatalmas – legnagyobb részt addig ismeret- 
len, okleveles – forrásanyag összegyűjtését az 1810 és 1815 között lebonyolított 
‘expeditio diplomatico–literaria’ tette lehetővé. Ekkor ugyanis Kovachich, a nádor 
ajánlólevelével ellátva, öt utazás keretében végiglátogatta a királyi Magyarország 
és Erdély számos fontos köz-, magán- és egyházi levéltárát. Az ‘expeditio’ kezde- 
tekor 66 éves tudós hivatalos feladata az volt, hogy a nemesség bandériumállítási 
kötelezettségéről gyűjtsön anyagot az ezt a kérdést vizsgáló, Ürményi József or- 
szágbíró vezette deputatio számára. Kovachich gyűjtése azonban nem korlátozó- 
dott csupán erre a tárgykörre.

3
 

 
* Itt szeretnék köszönetet mondani Solymosi László professzor úrnak, doktori disszertációm 

témavezetőjének, nemkülönben Érszegi Géza professzor úrnak a dolgozat elkészítése során nyújtott 

önzetlen segítségükért. 
1 KOVACHICH, Josephus Nicolaus: Lectiones variantes decretorum comitialium inclyti regni 

Hungariae. Pestini, 1816. 
2 A két Kovachich tevékenységével kapcsolatos legfontosabb munkák Windisch Éva nevéhez 

fűződnek: V. WINDISCH ÉVA: Kovachich Márton György és a magyarországi levéltári anyag fel- 

tárása a XIX. század elején. = Levéltári közlemények (37.) 1966. 1. sz.. 63–109. (A továbbiakban: 

A levéltári anyag); UŐ.: Kovachich Márton György és a magyar tudományszervezés első kísérletei. = 

Századok (102.) 1968. 1. sz. 90–144; UŐ.: Kovachich Márton György, a forráskutató. = Társada- 

lom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 24. Bp. 1998. (A továbbiakban: Kovachich, a forráskutató) 

A Kovachichok életútjára vonatkozó adatok, amennyiben nincs külön hivatkozás, ezekből a mun-

kákból származnak. 
3 Az ‘expeditio’ részletes ismertetését l. WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. (2. jegyzet) 

77–101. és UŐ.: Kovachich, a forráskutató, i. h. 1998. (2. jegyzet) 151–180. 
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A Lectiones variantes második fejezetében található lista mindazon országgyű- 
lési dekrétumok felsorolását tartalmazza, amelyeknek a tudós eredeti, okleveles pél- 
dányaira bukkant. (A jegyzékben olyan dekrétumok is szerepelnek, amelyek a Cor- 
pus Jurisból hiányoztak.)

4
 Kovachich minden egyes tétel után feltünteti, hogy az 

adott törvény eredeti példányai az ország mely levéltárában vagy könyvtárában 
találhatók. 

Az ‘expeditio’ harmadik útján, 1812 őszén Kovachich megtekintette gróf Fes- 
tetics György keszthelyi kastélyának könyvtárát is. Vizsgálódásai során, mint az 
a Lectiones variantes listájából kiolvasható, négy eredeti oklevélre bukkant: az első 
Mátyás 1472-es dekrtétumát tartalmazta (ennek határozatai, miként Kovachich is 
megjegyezte, hiányoznak a Corpus Jurisból), a következő II. Ulászló 1504-es tör- 
vényét (a törvénytárban ez Ulászló V. dekrétuma), a harmadik I. Miksa 1575-ös 
dekrétumát (a törvénytárban Miksa VII. dekrétuma), a negyedik pedig Rudolf 1578- 
as törvényét.

5
 A következőkben azt próbáljuk megállapítani, hogy e négy oklevél 

bármelyike fellelhető-e még eredeti formájában, és így felhasználhatók-e az eset- 
leges kritikai kiadások összeállításakor. 

Mátyás 1472-es dekrétuma 

Ez a 16 cikkelyből álló törvény, mint már említettük, nem került be a Corpus 
Jurisba. Szövegét Kovachich először a Vestigia comitiorum című művéhez készí- 
tett egyik kiegészítő kötetben közölte, egy – korábban Benczur József pozsonyi 
szenátor tulajdonában lévő – eredeti példányról készült másolat alapján.

6
 A szö- 

veget másodjára az 1818-ban a fia neve alatt megjelentetett Sylloge decretorum co- 
mitialium regni Hungariae című munkájában nyomtatta ki.

7
 A törvényszöveg után 

a következő megjegyzés olvasható: „ex originali authentico Bibliothecae Keszt- 
helyiensis C. Georgii Festetich”. Hogy Kovachich az oklevelet az ‘expeditio’ so- 
rán, 1812-ben valóban tanulmányozta, arról két forrás is tudósít. Az egyik a már 
idézett, 1820-ban megjelent Notitiae. Ebben így fogalmaz: „Matthiae I. R. Decre- 
tum Budense A. 1472. […] Originale authenticum exemplar exstat in Bibliotheca 
Keszthelyiensi C. Georgii Festetich, quod ipse ibidem manibus versavi, et compor- 
tavi die 24. Oct. A. 1812.”

8
 A másik forrás egy – először Windisch Éva által rö- 

 
4 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 16–28. Megjegyzendő, hogy ugyanez 

a jegyzék, néhány további adattal kiegészítve megtalálható még KOVACHICH, J. N.: Notitiae prae- 

liminares ad syllogen decretorum comitialium. Pesthini, 1820. 307–337. A Lectiones variantes 

listájából hiányoznak azok a törvények, amelyeknek egyetlen eredeti példánya sem került elő, 

a Notitiae-ben ezek (egy részének) felsorolása is szerepel. 
5 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 21–23. 
6 KOVACHICH, Martinus Georgius: Supplementum ad Vestigia comitiorum apud Hungaros ab 

exordio regni in Pannonia, usque ad hodiernum diem celebratorum. Tom. II. Budae, 1800. 213–218. 
7 KOVACHICH, J. N.: Sylloge decretorum comitialium regni Hungariae. Tom. I. Pesthini, 1818. 211–219. 
8 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 233. 
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viden ismertetett
9
 – repertórium, amelybe Kovachich az első három kutatóútja során 

felfedezett szinte valamennyi fontos oklevelet, kéziratot tételszerűen feljegyezte.
10

 
Ezt a rendkívül nagy forrásértékű jegyzéket történészeink – jelentősége dacára – 
alig használták fel.

11
 Az 1472-es dekrétummal kapcsolatban a következő olvasható: 

 
1472 – Matthiae I. R. decretum in originali authentico chartaceo. Descripsi et 

contuli ad apicem. In Corpore Juris Hung. desideratur. Est scriptum in ordinario folio 
extenso 52 lineis.12 

A kérdés az, lehet-e összefüggést találni az egykor Benczur tulajdonát képező 
oklevél, illetve a keszthelyi példány között. 

Kovachich előtt ismeretes volt, hogy a dekrétum szövege másolatban megtalál- 
ható volt többek közt Hajnóczy József oklevélgyűjteményében is. Feltehető, hogy 
ezt a kópiát használta is, hisz a két tudós az 1790-es évek elején szoros kapcso- 
latban állt egymással.

13
 Mindenesetre tudomása volt róla, hogy Hajnóczy kézirata 

végén áll egy bejegyzés, mely szerint azt Benczur József pozsonyi szenátor máso- 
latáról írták le, amelynek szövege viszont arra az eredetire megy vissza, amit Ben- 
czur – állítása szerint – „Festetich alelnöknek adott”.

14
 Benczur, aki az 1760–70-es 

 
09 WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. (2. jegyzet) 90–93. 
10 OSZK Kézirattár (a továbbiakban OSZKK) Fol. Lat. 139. 
11 A kézirat általam ismert egyetlen felhasználója PAPP Júlia: Kolozsvári Tamás garamszentbene- 

deki oltára feliratának 19. század eleji említéseiről. = Ars Hungarica (27.) 1999. 2. sz. 419–422. 
12 OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r (5494. tétel) 
13 Bővebben l. BÓNIS György: Hajnóczy József. Bp. 1954. 54–71. Bónis kiemeli, hogy az 1790-es 

évek elején Hajnóczy kölcsönadta Kovachichnak oklevélmásolati gyűjteményét. 1792 nyarától, 

amikor kamarai titkárrá nevezték ki, Hajnóczy Kovachich budai lakásában élt. (uo. 58–60.) 
14 KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m. Tom. II. (6. jegyzet) 211–212. A közlés tanúsága 

szerint a másolat Hajnóczy diplomatikai gyűjteményének első kötetében, a 605. laptól kezdve volt 

megtalálható. Hajnóczy letartóztatása után minden iratát lefoglalták és Bécsbe vitték. A hagyaték 

1876-ban a Széchényi Könyvtár Kézirattárába került. [Vö. FRAKNÓI Vilmos: Martinovics és tár- 

sainak összeesküvése. (1. közlemény). = Századok (12.) 1878. 19–21.] A kötetek között nem akad- 

tunk olyannak a nyomára, amely megfelelne Kovachich leírásának. Bónis György idézett művében 

[l. (13. jegyzet) 66–67.] említ egy közel ezer oldalból álló, oklevélmásolatokat tartalmazó kollek- 

ciót: OSZKK Fol. Lat. 2268. Ez a kötet mai formájában összesen 234 folióból áll, és oklevelek 

másolatait tartalmazza. Címe: „Adversaria Diplomatica Hungariae a Iosepho Hainoczy olim con- 

gesta”. Nem egy kéz írása, az oklevelek egy részét Hajnóczy, Kovachichhoz hasonlóan nyilván 

másoltatta. A első lap rectóján megtalálható Széchényi Ferenc posszesszor-pecsétje. A lapokon 

nyomtatott foliószámozás fut, a foliókon ugyanakkor különböző régi, kézzel írott lapszámozások 

is láthatók, továbbá maguk a lapok is több esetben különböző nagyságúak. Mindez azt igazolja, 

hogy a kötetet egy jóval nagyobb oklevélgyűjteményből utólag (talán maga Hajnóczy) köttették 

egybe. Ha Bónis adata helyes, a kötet több mint fele eltűnt, ugyanis a Széchényi Könyvtár kézirat- 

tárában nem található. Valószínűbb azonban, hogy téves adatról van szó: a kézirat kötése 19. szá- 

zadi, és nem látszik rajta megbontás, vagy gerincbeszűkítés nyoma. A Kézirattár katalógusában 

a kötetre vonatkozó cédula, amely írása alapján 19. századinak tűnik, már azt tünteti fel, hogy a kéz- 

irat 234 lapból áll.  
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években a késmárki, majd a pozsonyi evangélikus líceum rektora volt és egyben 
a felvilágosult abszolutizmus első hazai képviselői közé tartozott, 1776-ban lett 
Pozsony város tanácsosa, és ezt a tisztséget egészen 1784-ben bekövetkezett halá- 
láig betöltötte.

15
 A Hajnóczy tulajdonába került másolatot Pénzes István készítette 

1783-ban, a közlés szerint az eredeti oklevél ekkor már Festeticsnél volt.
16

 Ez a csu- 
pán vezetéknevén említett Festetics viszonylag könnyen azonosítható Festetics Pál- 
lal, aki 1772-től kezdve 1782-ben bekövetkezett haláláig a Magyar Királyi Udvari 
Kamara alelnöke volt.

17
 Mivel a kamarának ekkor Pozsonyban volt a székhelye, 

Festetics Pál és Benczur hivatala éveken át egy városban volt. Bár csak feltétele- 
zés, mégis valószínűnek tűnik, hogy a Festetics Pál tulajdonába jutott oklevél vagy 
rögtön Keszthelyre, vagy a család egy másik levéltárába került, ahonnét azt ké- 
sőbb, de mindenképp 1812 előtt átszállították a keszthelyi kastélyba.

18
 

Hogy maga Kovachich a két példány azonosságában biztos volt, az egy másik, 
szintén csak kéziratban ránk maradt, ám a repertóriumhoz hasonló forrásértékű jegy- 
zéke alapján igazolható. Ez a jegyzék egy háromkötetes kézirat részeként maradt 
fenn. A gyűjtemény címe: Subsidia pro historica communis legislationis in Hun- 
garia.

19
 Az ennek második kötetében található jegyzék képzi a Lectiones varian- 

                                                                                                                                  
Hajnóczy hagyatékának egy másik kéziratában azonban rábukkantunk az 1472-es törvény egy 

másolatára. Ezt egy 7 kötetes kollekció harmadik kötete tartalmazza, jelzete: OSZKK Fol. Lat. 

3635. Tom. III. f. 56r–57v. A dekrétumnak nincs címe, a szöveg után álló jegyzet szerint 1792. ápri- 

lis 4-én másolták le egy papírra írt eredeti példányról. Sajnos, Hajnóczy nem adja meg, hol jutott 

hozzá az eredeti példányhoz. Ez a verzió azonban nem lehet azonos Benczur oklevelével, annak 

szövege ugyanis sértetlen volt, míg ez a másolat több helyen kitört szöveghelyekre utal. Hajnóczy, 

szokása szerint, pontos leírást ad az oklevélről. Egyik jegyzetében ezt olvashatjuk: „Ad marginem 

recentiori manu scriptum est: Czeke arx in Zempliniensi comitatu deruenda.” Ez alapján a diploma 

kétségtelenül azonosítható azzal, amelyet ma az Országos Levéltárban, DL 38102 jelzet alatt őriz- 

nek. Az oklevelet a Levéltár részére Thallóczy Lajos vásárolta 1897 májusában, Bécsben. Pauler 

Gyulához írott levelében annak a gyanújának adott hangot, hogy a példány talán „a Kovachich elkal- 

lódott gyűjteményéből való”. Az iratokból nem derül ki, ki kínálta az oklevelet eladásra. Az Orszá- 

gos Levéltár Irattárában a vonatkozó akta jelzete: Y 1–161–747. 
15 KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980. 296–297; SZINY- 

NYEI József: Magyar írók élete és munkái. I. Bp. 1893. 813–815. 
16 Kovachich a Supplementumban Pénzes kommentárját így idézi: „In Coll. Dipl. Jos. Hajnóczy 

T. I. p. 605. […] sequens notatio adscripta est: Per Steph. Pénzes ex copia Senatoris Posoniensis 

Josephi Benzur descripta 4. Jun. 1783, ex ipso originali descripta, quod Benzur Vice-Praesidi Fes- 

tetich se dedisse asseverabat”. (KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m Tom. II. (6. jegyzet) 211– 

212.) A Hajnóczy-kollekció jellege alapján valószínűbbnek tűnik, hogy az 1783-as Pénzes-féle 

kópiáról készített, vagy készíttetett másolat szerepelt gyűjteményben. 
17 SZABÓ Dezső: A herceg Festetics-család története. Bp. 1928. 173. és 190. Vö. még CZOMA 

László: A Festetics-család keszthelyi ága. In: Auxilium Historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős 

Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. KÖRMENDI Tamás, THOROCZKAY Gábor. Bp. 2009. 98–99. 
18 A Festeticsek levéltárait röviden ismerteti IVÁNYI Béla: A Festetics család keszthelyi levéltára. = 

Levéltári Közlemények (24.) 1946. 170–172. [A továbbiakban: A Festetics család levéltára] 
19 Jelzete: OSZKK Fol. Lat. 171. A kéziratról először WINDISCH: A levéltári anyag, i. h. 1966. 

(2. jegyzet) 100. tett említést. 
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tesben, illetve a Notitiaeben közzétett oklevéllisták voltaképpeni alapját.
20

 A kézirat 
alapján az is megállapítható, hogy Kovachich az egyes törvények eredeti példá- 
nyaira vonatkozó adatokat egész életében gyűjtötte, ennek megfelelően a listát egyre 
újabb kiegészítésekkel látta el. Így történt ez a Mátyás-dekrétum esetében is. Ere- 
deti bejegyzésként a következő áll: 

1472 – Ejusdem [Matthiae I. regis] decretum in comitiis regni Budae A. 1472 
celebratis conditum. Ineditum. Originale illius exstat in collectione C. Festetich apud 
viduam conservata, indicit copia, quam possideo, in qua subscriptum fuit: ex copia 
senatoris Posoniensis J. Benczur descripta 4. Jun. 1783. ex ipso originali, quod 
Benczur V. praesidi Festetich se dedisse asseverabat.21 

E sorok közé, nyilván a keszthelyi könyvtár 1812-es meglátogatását követően 
Kovachich az alábbi mondatot szúrta be: „et jam Keszthelyini apud Georg. Fes- 
tetich. Vid. Rep. N. 5494.” – ahol már a repertórium vonatkozó tételére is utal. 
Természetesen lehetséges, hogy a tudós a miénkhez hasonló logikai úton követ- 
keztetett a két példány azonos voltára, ám annak is fennáll a lehetősége, hogy az 
oklevélen valamilyen bejegyzés utalt Benczurra mint korábbi tulajdonosra. Erről 
pontosabbat nem állíthatunk, mert az oklevél, sajnos, úgy tűnik fel, elveszett; ne- 
künk sem sikerült rábukkannunk. 

Jóllehet nincs tudomásunk arról, hogy az oklevelet kötetbe kötötték volna, Kova- 
chich mégis a kastély könyvtárában, nem pedig a levéltárban bukkant rá. A könyv- 
tár kéziratai – közel 600 kötet – a második világháború után az Országos Széché- 
nyi Könyvtár Kézirattárába kerültek.

22
 A dekrétumot a kódexekben nem találtuk. 

 A hercegi levéltárat – amely korábbi leírások szerint is igen jelentős középkori 
okleveles anyagot őrzött – számottevő károsodás 1945-ig nem érte.

23
 Az orosz csa- 

patok bevonulása után a kastélyba betörő lakosság felforgatta a levéltárat is, bizo- 
nyos anyagok megsemmisültek, ám a legértékesebb középkori anyag szerencsére 
érintetlen maradt.

24
 A levéltár anyagát végül 1951–52 folyamán az Országos Le- 

véltár Budapestre szállította és gyűjteményébe integrálta. A térképek és a missilis 
anyag a Széchényi Könyvtár tulajdona lett.

25
 

Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az oklevél az Országos Levéltárba sem 
került be, hiszen nincs benne a Diplomatikai Gyűjteményben. A törvény kritikai 
kiadását Döry Ferenc kéziratai alapján, egyidejűleg azok kiegészítésével és pon- 
tosításával Bónis György, Érszegi Géza és Teke Zsuzsa készítették el az 1980-as 

 
20 OSZKK Fol. Lat. 171. Tom II. f. 26r–41v 

21 Uo. Tom. II. f. 32r (42. tétel) 
22 VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbib- 

liothek. Bp. 2007. /Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae VI./ 10–11. 
23 SZABÓ Dezső: A herceg Festetics-család keszthelyi levéltára. = Levéltári Közlemények (3.) 

1925. 86–99; IVÁNYI: A Festetics család levéltára, i. h. (18. jegyzet) 170–208. 
24

 IVÁNYI: A Festetics család levéltára, i. h. (18. jegyzet) 206–207. 
25 BAKÁCS István: A Festetics család keszthelyi levéltára. Bp. 1955. /Levéltári leltárak 1./ 7. 
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évek végén. A szöveg megállapításához nem használtak fel olyan oklevelet, amely 
egykoron a Festetics-levéltár tulajdonát képezte volna.

26
 

Azt gondolhatnánk, hogy e rejtélyes oklevél szövegének rekonstruálását Ko- 
vachich kiadásai lehetővé teszik, ám a helyzet ennél komplikáltabb. Ha ugyanis 
a két említett kiadás szövegét összevetjük, feltűnik, hogy ezek között – egy-két 
betűt leszámítva – nincs semmilyen eltérés. Ezt szem előtt tartva kijelenthető len- 
ne, hogy az a másolat, amiből Kovachich a törvényszöveget először közölte, rend- 
kívül precízen készült. Az egykor Hajnóczy oklevélgyűjteményében található, az 
ominózus 1783-as másolaton alapuló kópiának, mint már jeleztük, nem bukkantunk 
a nyomára. A Széchényi Könyvtár Kézirattárában azonban leltünk egy kéziratot, 
amelyben megtalálható a Hajnóczy-féle példány egy további másolata. A szöveg 
után a következő megjegyzés olvasható: „Per Stephanum Pénzes ex copia senatoris 
Posoniensis Josephi Benczur descripta et collata 4. Junii 1783. Posonii. Copia Ben- 
czuriana vero ex originali descripta. Originale Benczur vice-praesidi comiti Fes- 
tetich se dedisse asseverabat. Ex collectione diplomatica I. Hajnóczy. p. 605.”

27
 

 Számunkra most az fontos, hogy rendelkezünk még egy olyan szöveggel, amely, 
akárcsak Kovachich Supplementumbeli kiadása, az egykor Benczur tulajdonában 
lévő eredetire vezethető vissza, így a nyomtatott verziót módunkban áll ellenőrizni. 
Amennyiben a Supplementum szövegét a Fol. Lat. 529. szövegén kívül a máig fenn- 
maradt eredeti oklevelek olvasataival is egybevetjük, a következőkre derül fény. 
Egyrészt meglehetősen sok a varia lectio a Kovachich-féle kiadás, illetve a Fol. 
Lat. 529. szövege között. Az oklevelek szövegei elméletileg hol az egyik, hol 
a másik verziót támasztanák alá. Ám van egy-két olyan szöveghely is, ahol még 
nagyobb különbségek mutatkoznak: így például a Fol. Lat. 529. szövegéből – egy 
nyilvánvaló másolási hiba folytán – hiányzik a 9. cikkely vége, illetve a 10. cik- 
kely elejének egy része, de ezek szerepelnek mind a Kovachich szövegében, mind 
az oklevelekben. A 7. cikkely esetében a helyzet pont fordított: a Kovachich-féle 
kiadásból hiányzik egy szakasz, amely viszont mind a Fol. Lat. 529-ben, mind 
pedig az oklevelekben megtalálható. 

Mindebből az következik, hogy egyrészt Kovachichnak az első szövegközlés- 
hez használt kópiája nem volt teljesen pontos, másrészt pedig, hogy a második ki- 
adása esetében – bár abban az akkor már Keszthelyen őrzött eredeti diplomát jelöli 
meg forrásként – nem történt más, mint az egyszer már közölt szöveg változatlan 
utánnyomása. A Benczur-féle példány szövegének helyreállításához tehát a nyom- 
tatott kiadásokon kívül mind a Fol. Lat. 529., mind pedig az eredeti oklevelek 
olvasatait használni kell. 

 
26 DÖRY, Franciscus–BÓNIS, Georgius–ÉRSZEGI, Geisa–TEKE, Susanna: Decreta Regni Hunga- 

riae 1458–1490. Bp. 1989. /Publicationes Archivi Nationalis Hungarici II. Fontes 19./ 203–209. 

(A továbbiakban: DRH 1458–1490) 
27 A kézirat jelzete: OSZKK Fol. Lat. 529. Az 1472-es törvény a 124–125. oldalakon található. 

A kötet zömmel törvényszövegek 18. századi másolatait tartalmazza, ezeket utólag kötötték egybe. 

Tartalma alapján nem lehet kizárni, hogy a kézirat egykor Kovachich tulajdonában volt. 
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Ulászló 1504-es dekrétuma 

Ennek a törvénynek a határozatai, a Mátyás-dekrétummal ellentétben, kezdet- 
től fogva a Corpus Juris részét képezték. A Jagelló-kor törvényeinek azonban – az 
1514-es dekrétumot kivéve

28
 – mindmáig nem készült kritikai kiadása. Legjobb 

szövegkiadásnak általában a Millenniumi Magyar Törvénytárban közzétett verzi-
ót tekintik, mivel az lábjegyzetekben hozza az eredeti oklevelek a Corpus Juris 
hagyományától eltérő olvasatait.

29
 Ezzel kapcsolatban azonban érdemes egy rövid 

kitérőt tenni. 
A millenniumi kiadás előszavában a főszerkesztő Márkus Dezső kiemeli, hogy 

a fordítók minden törvénynél feltüntetik, hogy mely eredeti példány, vagy példá- 
nyok szolgáltak a szövegösszevetés alapjául.

30
 Márkus megállapítása kétségkívül 

igaz az Árpád-kori törvények (Szt. István, Szt. László, és Könyves Kálmán törvé- 
nyei, valamint az Aranybulla) esetében, ahol a fordítást jegyző Nagy Gyula min- 
den esetben felsorolja az eredeti okleveleket, illetve a kéziratos másolatokat, to- 
vábbá pontosan leírja, melyeket használta a szövegek összeolvasásakor. Hasonlóan 
precíz munkát azonban – nyilván a hatalmas anyag okán – nem végeztek a későbbi 
dekrétumok esetében. Bár a fordítók – Kovachich Lectiones variantese alapján – 
minden esetben feltüntetik, hol találhatók eredeti példányok, ezeket ők maguk nem 
használták, az eltérő olvasatok egy részét – a Lectiones variantes alapján – meg- 
jegyzés nélkül beemelték a szövegbe, másik részüket lábjegyzetekben tüntették fel. 
Ez abból is könnyen megállapítható, hogy amennyiben egy adott törvény esetében 
Kovachich nem tér ki a Corpus Juris hibás olvasataira, a millenniumi kiadás sem 
lábjegyzeteli a szöveget. A Lectiones variantes felhasználása azonban nem ered- 
ményez valódi kritikai kiadást, hiszen Kovachich – sok száz éven átívelő törvény- 
hozás gigantikus anyagával dolgozva – nem kritikai kiadásokat készített, hanem 
sok esetben csupán kiragadott példákkal demonstrálta a Corpus Juris szövegének 
megbízhatatlanságát. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az összeolvasásokat 
általában csak egy, legfeljebb két oklevél alapján végezte el. A fentiekből az is 
következik, hogy a millenniumi kiadás egyes oklevelek lelőhelyeire vonatkozó meg- 
jegyzéseit sem lehet aképpen interpretálni, hogy ezek a 19–20. század fordulóján 
az adott helyen ténylegesen megtalálhatók voltak. A felsorolt adatokból legfel- 
jebb 18. század végi, 19. század eleji őrzőhelyek állapíthatók meg. 

Visszatérve az 1504-es törvényre, Kovachich ennek négy eredeti (vagy legalább- 
is annak gondolt) példányát ismerte. Egyet a Regnicoláris Levéltár őrzött, egy má- 
sikat a Magyar Kamara Archívuma, a harmadikra Szepes vármegye levéltárában 

 
28 A törvény kiadását l. FEKETE NAGY, Antonius–KENÉZ, Victor–SOLYMOSI, Ladislaus–ÉRSZEGI, 

Geisa: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Bp. 1979. /Publicationes Ar- 

chivi Nationalis Hungarici II. Fontes 12./ 247– 283. 
29 Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás. I. (Az 1000–1526. 

évi törvényczikkek.) Szerk. MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 670–691. (A továbbiakban: CJH I. 1000–

1526). 
30 Uo. Bevezetés. XVII. 
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bukkant, a negyedikre – amelyikről azonban hiányzott a pecsét – a keszthelyi 
Festetics-könyvtárban.

31
 

A jelenleg ismert oklevelekről az Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárának 
(DL) segítségével nyerhetünk képet. Ennek állományában a következő példányok 
lelhetők fel: két eredeti – az egyiket a regnicoláris levéltár őrizte, ennek megvan 
a függőpecsétje is,

32
 a másikat a magyar kamarai levéltár, innét került később a reg- 

nicoláris levéltár állományába.
33

 Ez utóbbi példány sérült, és függőpecsétje sincs 
már meg. A Levéltárban fellelhető még egy Szepes vármegye levéltárában őrzött, 
az Országos Levéltár leírása szerint 1504 és 1529 között készült másolat (fotón);

34
 

egy, jelenleg Sopron város levéltárában őrzött, szintén 1504 és 1529 közé datált 
másolat (fotón);

35
 továbbá egy, szintén Mohács előtti másolati példány (szintén fo- 

tón), amely egy, jelenleg a Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött kódexben 
maradt fenn.

36
 Megtalálható a törvény még számos 16. században összeállított kéz- 

iratos törvénygyűjteményben is, ám ezeket most nem vizsgáljuk. Az előbbi adatok- 
ból most a legfontosabb, hogy a keszthelyi példány, úgy tűnik fel, mára eltűnt. (Kü- 
lön probléma, bár nem kapcsolódik szorosan a tárgyhoz, hogy a szepesi példány 
azonos-e azzal, amit Kovachich látott.

37
) 

 
31 „Ejusdem [Wladislai II. regis] Decretum V. Originale authenticum, in membrana, sub pen- 

denti sigillo expeditum, habetur in Archivo Regnicolari, aliud in Archivo Camerae Regiae Hung. 

Aulicae, tertium in Archivo Comitatus Scepusiensis, qvartum, aeqve in membrana, sed sigillo desti- 

tutum, in Bibliotheca Comitis Georgii Festetits Kesthelyini.” KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, 

i. m. (1. jegyzet) 21. 
32 MOL DL 24781/1 
33 MOL DL 24781/2 
34 MOL DF 267841 
35 MOL DF 204104; ezt a példányt Kovachich is ismerte, minként az a leírásából kétséget ki- 

záróan megállapítható. KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 391. 
36 MOL DF 252475; a kódex jelzete: OSZKK Cod. Lat. 322. Megtalálható benne Ulászló 1492-es, 

1495-ös, 1498-as, 1500-as és 1504-es dekrétuma, vö. BARTONIEK Emma: Codices Latini Medii 

Aevi. Budapestini, 1940. 279–280. 
37 MOL DF 267841. Kovachich a Repertóriumban az alábbiakat írja a szepesi oklevélről: 

„1504 – Wladislai II. R. H. decretum. Exemplar originale authenticum in membrana, in formam 

libelli, et folii minores complicatum. Constat sex foliis, quorum primum et ultimum in toto, penul- 

timi pagina posterior aeque in toto, anterior autem seu adversa 2/3 infertus vacue sunt, reliquum 

totum conscriptum. Sigillum caerae rubrae impressum simplex e zona sericea caerulei et flavi 

coloris, per medium complicationis libelli ducta pendens itidem integrum est. In prima pagina 

primi folii infimi marginis medio eadem manus inscripsit: Scriben. In ultima pagina adeoque in 

dorso paulo recentior manus adscripsit: Decretum Wlad. Regis Anni 1504. In primo folio scriptura 

est continua, in reliquis plerique articuli a capite scripti sunt. Exemplar bene conservatum est.” 

L. OSZKK Fol. Lat. 139. f. 49v (2676. tétel). Bár az Országos Levéltár fotómásolata nem teljes 

(az 1. folióról, az 5. folió verzójáról, illetve a 6. lap rectójáról nincs fotó), a többi alapján kétséget 

kizáróan megállapítható, hogy azonos a Kovachich által leírt oklevéllel. Hogy eredeti vagy pedig 

másolati példányról van szó, a fotó alapján nem dönthető el egyértelműen. A függőpecsét nincs 

lefotózva, a lapokon csak a zsinórja látható. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pecsét 

Kovachich kora óta elveszett, ugyanis a pecséteket sok esetben nem fotózták le. 
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Bár a Festetics-levéltár anyagában nem volt benne, és sem Szabó Dezső, sem 
Iványi Béla nem emlékeztek meg róla, mégis úgy véljük, hogy ezt az oklevelet 
sikerült azonosítanunk. A legnagyobb segítséget ehhez Kovachich már többször 
idézett Repertóriuma adja, amelynek adatai, ha nyomtatásban is megjelennek, meg- 
könnyítették volna az oklevél felkutatását: 

1504 – Wladislai II. R. decretum. In membrana forma libelli 4 foliorum scriptum 
et Cod. Ms. Decreta Regum Hung. continenti insertum, ac aequaliter circumcisum, 
nullum quidem authenticum indicium ostendit, indubie tamen authenticum fuit, sed 
ut compingi possit, decerpto jam antea sigillo pendente etiam zona per medium ducta, 
extracta est.38 

A leírásból világos, hogy az oklevelet egy kötetes kézirat tartalmazta, ez pedig 
megmagyarázza, miért hivatkozott Kovachich a Lectiones variantesben követke- 
zetesen Festetics György könyvtárára, nem pedig levéltárára. Mint említettük, a her- 
cegi könyvtár kódexei a II. világháború után a Széchényi Könyvtár Kézirattárába 
kerültek. E kéziratok közül mindössze egy tartalmazza Ulászló 1504-es törvényét, 
amelyet – Kovachich nyomán – Festetics-kódexnek nevez a jogtörténeti szakiro- 
dalom.

39
 Ez a kötet azonban – elsősorban Jánosi Monika kutatásainak köszönhe- 

tően
40

 – többször is a figyelem középpontjába került, szövegvariánsait mind törvé- 
nyek kiadásához, mind kisebb filológiai problémák tisztázására felhasználták.

41
 

Jánosi a kézirat teljes tartalmát is kiadta.
42

 Az Országos Levéltár pedig a kódex azon 
tételeit, amelyek az 1526 előtti törvényhozás emlékeit őrzik, Diplomatikai Fény- 
képgyűjteménye részeként is nyilvántartja.

43
 

Jánosi az 1504-es törvényhez nem fűzött külön megjegyzést, csupán annyit, 
hogy ez a dekrétum cím nélkül áll.

44
 Az Országos Levéltár leírása szerint pedig ez 

 
38 OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r 
39 Jelzete: OSZKK Fol. Lat. 4355. 
40 JÁNOSI Monika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. = Magyar Könyvszemle (94.) 

1978. 225–254. (A továbbiakban: Kódexek); UŐ.: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye 

a XVI. század közepéről. = Magyar Könyvszemle (104.) 1988. 54–64. 
41 Szövegkiadások, amelyek a kódexet idézik: DÖRY, Franciscus–BÓNIS, Georgius–BÁCSKAI, 

Vera: Decreta Regni Hungariae 1301–1457. Bp. 1976. /Publicationes Archivi Nationalis Hunga- 

rici II. Fontes 11./ (A továbbiakban: DRH 1301–1457); DRH 1458–1490, i. m. (26. jegyzet); HAVAS, 

Ladislaus: Sancti Stephani regis primi Hungariae Libellus de institutione morum. (Intelmek). = 

AΓAΘA (Series Latina II.) Debrecini, 2004.; Filológiai problémák tisztázásához felhasználta pl. 

JÁNOSI Monika: Az első ún. esztergomi zsinati határozatok keletkezésének problémái. = Acta 

Universitatis Szegediensis. Acta Historica (83.) 1986. 23–29.; THOROCZKAY Gábor: Megjegyzések 

a nyitrai és pozsonyi egyház korai történetéhez. Kálmán király I. törvénykönyve 22. cikkelyének 

szöveghagyományáról. In: UŐ.: Írások az Árpád–korról. Bp. 2009. 89–107. [Megjelent még: Szá- 

zadok (142.) 2008. 359–373.] 
42 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 236–250. 
43 MOL DF 283252 
44 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 243. 
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a törvény is ugyanolyan egyszerű másolat, mint a kézirat összes többi, Mohács 
előtti tétele. 

Az eredeti kódex vizsgálata azonban kétségessé teszi az utóbbi leírás helyes- 
ségét, ugyanis a kézirat 251. és az ezt követő három lapja a kötet többi részétől 
erősen eltér, hiszen ezek jól láthatóan egy régi pergamenoklevélből származnak. 
Ez az oklevél kétséget kizáróan azonosítható azzal, amelyet Kovachich a Reper- 
tóriumban leírt: négy folió méretű lapból áll, jól látható, hogy ezeket valóban kör- 
bevágták, mégpedig azért, hogy méretükben igazodjanak a papírlapok, illetve a kö- 
téstáblák nagyságához. 

Arra a kérdésre, hogy valóban eredeti példányról van-e szó, nem egyszerű vá- 
laszolni. Ehhez ugyanis meg kell határozni, hogy a törvényeket tartalmazó okle- 
veleket milyen jegyek teszik hitelessé. 

A történészek egyetértenek abban, hogy az országgyűlésen elfogadott határoza- 
tokat a királyi kancellária öntötte végleges formába.

45
 A törvényeket már a 15. szá- 

zadban úgy hirdették ki, hogy megküldték a megyéknek, illetve bizonyos esetek- 
ben a szabad királyi városoknak. (Hasonlóra a 14. század közepéről is van adatunk, 
hiszen Nagy Lajos 1351-es törvényének fennmaradtak több megyének küldött pél- 
dányai is.)

46
 A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy amint a kancellária a végleges- 

nek szánt szöveggel elkészült, és azt az uralkodó is jóváhagyta, az írnokok több 
tucat példányban lemásolták. A legegyszerűbb alighanem az volna, hogy az ere- 
deti, a király által elfogadott példányt, diktálással „sokszorosították”. Egészen biz- 
tos, hogy az elkészült okleveleket a mintával összevetették, szükség esetén korri- 
gálták, majd lepecsételték.

47
 

Bizonyos adatok azonban arra késztetnek, hogy ezt a feltételezést ne fogadjuk 
el. Ulászló VII. dekrétumának, az 1514-es törvénynek jóval több eredeti példánya 
maradt fenn, mint az 1504-esnek. A kritikai kiadásban közölt sztemma alapján 
világos, hogy még a megyéknek küldött példányok szövege sem mindig egyezik, 
sőt, esetenként olyan élesen eltér, hogy a mintául szolgáló oklevél sem lehetett azo- 
nos.

48
 Ez arra utal, hogy már magán a kancellárián több példányt használtak a má- 

soláshoz. Iványi Béla említi, hogy Eperjes bizonyos dekrétumokat pénzért vásárolt 
meg a levéltár részére.

49
 Ilyen esetekben – nyilván nem csupán Eperjesre igaz 

a megállapítás – a kancellária további példányokat másoltathatott. A fenti adatok- 

 
45 TEKE Zsuzsanna: A dekrétum fogalma és társadalmi szerepe Mátyás korában. = Történelmi 

Szemle (29.) 1986. 2. sz. 207. [Megjelent még: DRH 1458–1490, i. m. (26. jegyzet) 43–69.]; 

IVÁNYI Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 52–55. (A to- 

vábbiakban: IVÁNYI: A magyar Corpus Juris keletkezése) 
46 DRH 1301–1457, i. m. (41. jegyzet) 126–127. 
47 Utólagos kancelláriai javítások jól nyomon követhetők pl. Ulászló 1514-es dekrétumának 

eredetileg Közép-Szolnok vármegye részére kiállított oklevelén. Jelzete: MOL DL 22639/1 vö. 

FEKETE NAGY, Antonius–KENÉZ, Victor–SOLYMOSI, Ladislaus–ÉRSZEGI, Geisa: Monumenta rusti- 

corum rebellium, i. m. (28. jegyzet) 247. 
48 Uo. 248. 
49 IVÁNYI: A magyar Corpus Juris keletkezése, i. m. (45. jegyzet) 53–54. 
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ból az válik világossá, hogy az olyan, sok példányban előállított oklevelek esetében, 
mint amilyen egy országgyűlési törvény, a szöveg eredetiségéről tisztán filológiai 
értelemben nem beszélhetünk. Eredetiségen csupán annyit érthetünk, hogy az ok- 
levelet a kancellária állította ki, és hitelességét igazolandó, pecséttel látta el. 

A Festetics-kódexbe kötött oklevél külső ismérvei Kovachich véleményét iga- 
zolják, aki a példányt – annak ellenére, hogy függőpecsétje hiányzott – eredetinek 
tartotta. Mint említettük, az oklevelet pergamenre írták, ez pedig már a 16. századi, 
kvázi egykorú másolatok esetében is ritka: az 1504-es törvény Sopron város levél- 
tárában őrzött egykorú másolata, illetve az 1514-es dekrétumnak az Országos 
Levéltárban őrzött, szintén egykorú kópiája egyaránt – a pergamennél jóval ol- 
csóbb – papírra készült. A példány mind a négy lapján jól látható hosszanti hajtás- 
nyom pedig arra utal, hogy mielőtt a kötetbe került volna, kétségtelenül oklevél- 
formában őrizték. A függőpecsétet nyilván a kódexbe kötéskor távolították el és 
ugyanerre a sorsra juthatott az oklevél elő- és hátlapja is, amelyeken legfeljebb 
rövid jegyzetek lehettek. 

Az 1472-es törvényhez hasonlóan ebben az esetben is érdemes felhasználni Ko- 
vachichnak a Subsidiában ránk maradt kéziratos jegyzékét. A tudós a listát az 1504- 
es dekrétumnál is kiegészítette: az ‘expeditio’ során felfedezett keszthelyi, illetve 
lőcsei példányokat utólag vette fel, mindkét esetben utalva a Repertórium vonat- 
kozó tételére is.

50
 

Miksa 1575-ös és Rudolf 1578-as dekrétuma 

Az ’expeditio’ során Kovachich I. Miksa 1575-ös (a Corpus Juris számozása sze- 
rint hetedik) dekrétumának csupán a Festetics-könyvtárban bukkant eredeti példá- 
nyára, s e téren sem korábbi kutatásai, sem kiterjedt levelezése nem hozott további 
eredményt.

51
 Általa egykorúnak tekintett másolati példányokat viszont talált Bártfa, 

illetve Sopron városok levéltáraiban.
52

 Rudolf első dekrétumának eredeti példánya 
Kovachich korában Keszthelyen kívül megvolt még Körmöcbánya és Sopron levél- 
tárában, egykorúnak tekintett másolatban pedig Bártfán, illetve Ung vármegye levél- 
tárában.

53
 Kritikai kiadása még egyik törvénynek sem készült, ám mindkét dekrétum 

 
50 OSZKK Fol. Lat. 171. Tom. II. f. 33r (54. tétel): „1504 – Ejusdem [Wladislai regis] decre- 

tum V. in Corpore Juris Hungarici editum. […] Forte etiam illud authenticum est, quod in Cod. 

Ms. Festetichiano in membrana scriptum habetur.” 
51 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 23. 
52 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 394. Megjegyzendő, hogy bár az 

oklevelek datálásában Kovachich megállapításai általában megbízhatóak, arra is van példa, hogy 

tévedett: Károly Róbert 1342-es dekrétumának Körmöcbánya város levéltárában őrzött példányát 

például erdetiként azonosítja, ám az újabb kutatás adatai szerint csupán 16. századi másolat, vö. 

DRH 1301–1457, i. m. (41. jegyzet) 106–107. 
53 KOVACHICH, J. N.: Lectiones variantes, i. m. (1. jegyzet) 23; UŐ.: Notitiae praeliminares, i. m. 

(4. jegyzet) 394. A két törvénynek még nem készült el a kritikai kiadása, így a Kovachich által 

feltárt okleveleket tudomásunk szerint azóta sem vizsgálták meg. 
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benne van a Corpus Jurisban. A millenniumi kiadás pedig a Lectiones variantes alap- 
ján lábjegyzetekben közli a Kovachich által kiemelt eltérő olvasatokat.

54
 

A két törvényszöveg a törvénytáron kívül megtalálható a Magyar Országgyűlési 
Emlékek hatodik kötetében, amelyet Fraknói Vilmos szerkesztett.

55
 Fraknói, mint 

ez a sorozat első kötetéhez írt előszavából kiderül, a szükséges források összegyűj- 
téséhez akadálytalanul használhatta mindazokat az állami levéltárakat – például 
a bécsi császári és királyi titkos levéltárat, az udvari kamarai levéltárat, az egykori 
magyar kamara, illetve kancellária levéltárait – amelyeknek anyagára Kovachich 
legfeljebb egy-egy másolat, vagy elenchus alapján következtethetett.

56
 A hatalmas 

forrásbázis dacára – az említett levéltárakon kívül még több tucat megyei, illetve 
városi levéltár anyagát említi

57
 – az 1575-ös törvény szövegét nem eredeti, hanem 

csupán egykorú másolati példány alapján közölte (amely akkoron az udvari kama- 
rai levéltárban őriztetett), az 1578-as dekrétum egykorú példányára pedig a Magyar 
Tudományos Akadémia kézirattárában bukkant. Fraknói előszavában többször is 
hivatkozik Kovachich munkáira, ám kutatási eredményeit mégsem használta fel 
szisztematikusan, így például a Festetics-könyvtár anyagát sem vizsgálta át. 

Kovachich a két oklevél pontos lelőhelyét sem kinyomtatott műveiben, sem pe- 
dig kéziratos gyűjteményeiben nem adta meg, ám erre vonatkozóan az utóbbiak 
ismét adnak néhány támpontot. A Repertóriumból kiderül, hogy mindkét oklevél 
könyv alakban volt összefűzve, egyenként hat folióból állt, és mindkettőn volt pe- 
csét. Kovachich azt is megjegyzi, hogy az 1575-ös törvény első oldalán a „Pro 
Cancellaria Hungarica” cím volt olvasható – ez utóbbi adat az oklevél azonosítása 
során nyer nagy jelentőséget.

58
 Ezeket az adatokat az ‘expeditio’ után a Subsi- 

diába is felvette.
59

 
Az 1820-ban nyomtatásban megjelent, már többször idézett Notitiae tízedik fe- 

jezetében Kovachich 36 olyan kódexet ismertet, amelyek országgyűlési törvények 

 
54 Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás. II. (Az 1526–1608. 

évi törvényczikkek.) Szerk. MÁRKUS Dezső. Bp. 1899. 654–665. (az 1575-ös törvény); 668–689. 

(az 1578-as törvény). 
55 Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. 1573–1581. Szerk. FRAKNÓI Vilmos. 

Bp. 1879. /Monumenta Hungariae Historica III/6./ 177–185. (az 1575-ös törvény); 318–331. (az 

1578-as törvény). 
56 Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel. 1526–1536. Szerk. FRAKNÓI Vilmos. 

Bp. 1874. /Monumenta Hungariae Historica III/1./ XIV–XVIII.  
57 Uo. XVIII–XXII. 
58 „1575 – Maximiliani II. Decretum in originali authentico chartaceo forma libelli in folio 

scriptum pagg. 6 in anteriori folio scriptum habet: Pro Cancellaria Hungarica. Zona constat filis 

rubro, viridi et albo.” (5496. tétel) „1578 – Rudolphi II. Decretum in originali authentico chartaceo 

forma folii et libelli scriptum. 6. foliis sigillo minori zona eorumdem colorum. Neutrum circumcisum, 

a nobis utrumque cum Corp. J. H. collatum.” (5497. tétel) OSZKK Fol. Lat. 139. f. 106r 
59 „1575 – Ejusdem [Maximiliani regis] decretum VII. anni 1575 […] Originale in charta scrip- 

tum pro Cancellaria Hungarica sub authentico expeditum exstat in Bibliotheca Festetichiana. (94. té- 

tel) 1578 – Rudolphi Imp. et R. decretum I. Originale exstat in Biblitoheca Festetichiana.” (95. tétel) 

OSZKK Fol. Lat. 171. Tom. II. f. 36r 
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szövegeit őrizték. A lista hatodik tétele a Festetics-kódex. A leírás szerint eredeti 
példányban tartalmazza az 1575-ös, és az 1578-as törvénycikkeket.

60
 Nyilvánvaló- 

nak tűnik, hogy a Kovachich által 1812-ben Keszthelyen látott és leírt két eredeti 
oklevél – bár, mint utaltunk rá, ilyen adat a Repertóriumban nem szerepel – azonos 
a kódexben lévőkkel. Annál is inkább, mert – miként az 1504-es törvény bizonyít- 
ja –, a kötet ebben az évben biztosan a kastély könyvtárában volt. 

Hogy feltevésünk helyes, a következőképp igazolható. A Miksa-féle törvény 
a kódex 569. lapjától az 574-ig tart. Lapjai kisebbek, mint a kézirat törzsanyagának 
lapjai; hat foliónyi terjedelme megfelel Kovachich leírásának. Ennél fontosabb, hogy 
az 569. lap – amely nem más, mint az oklevél előlapja – Jánosi Monika közlésétől 
eltérően nem üres,

61
 hanem rectóján a következő cím olvasható: „MDLXXV. Pro 

Cancellaria Hungarica”. E két sor, amely, mint láttuk, a Repertóriumban is szere- 
pel, kétséget kizáróan igazolja, hogy Kovachich Keszthelyen ezt a példányt írta le. 
A törvény szövege az 573. lap rectóján végződik, alatta a császári aláírás olvasható. 
A királyi nagypecsét szintén a szöveg alatt van, mellette pedig az „Episcopus Jau- 
riensis” szavak láthatók, vagyis az oklevelet Listius János (nem pedig Radéczy 
István!)

62
 extradálta, aki 1572 és 1577 között a kancellári tisztséget is betöltötte.

63
 

Az 574. lap az oklevél hátlapja volt. Az 1578-as dekrétum Kovachich leírása sze- 
rint szintén hat olyan lapból állott, amelyen írás volt. Ezek a kódexben ma is meg- 
vannak. Az 581. lap verzóján, ahol a törvény végződik, a császári aláírás, illetve 
a pecsét alatt Istvánffy Miklós aláírása látható. Az oklevélnek azonban lehetett elő- 
illetve hátlapja is, amelyeket, úgy tűnik, a restaurálás során eltávolíthattak.

64
 

Az azonosításnak van még néhány tisztázandó pontja. Az egyik, hogy a kézirat, 
bár 1812-ben Keszthelyen volt, az 1820-ban megjelent leírás szerint a Sopron me- 
gyei Ságon volt található.

65
 Ez a Ság Simaság községgel azonos, amely ma Vas 

megyéhez tartozik. A birtok, illetve az itt – ma is – álló kastély 1687-től 1840-ig 
a Festeticsek tulajdonában volt.

66
 Az 1786-ban megjelent Korabinsky-lexikon sze- 

 
60 KOVACHICH, J. N.: Notitiae praeliminares, i. m. (4. jegyzet) 342–343. Megjegyzendő, hogy 

Kovachich kódexlistája – magyar fordításban – a millenniumi törvénytár első kötetének bevezeté- 

sében is megtalálható. A Festetics-kódex esetében azonban (a nem egyértelmű latin szöveg miatt) 

hibásan az áll, hogy a kézirat az 1578-as, 1581-es, és 1583-as törvények eredeti példányait tartal- 

mazza. L. CJH I. 1000–1526, i. m. (29. jegyzet) XL. 
61 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 249. 
62 G. M.: A keszthelyi törvénygyűjtemény. = Századok (32.) 1898. 365. A szerző szerint – aki 

a kötet rövid ismertetése mellett annak tartalmát is közli (bár listája nem teljes) – az 1575-ös törvényt 

Radéczy extradálta. Ő azonban 1575-ben sem győri püspök, sem pedig kancellár nem volt. 
63 EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás története. Bp. 1946. /A Magyar Országos Le- 

véltár Kiadványai III. Hatóság és Hivataltörténet 1./ 113. 
64 A kötet nyomtatott foliószámozása alapján (amelyet a Széchényi Könyvtárba kerülése után 

kaphatott) úgy tűnik, hogy az 575. és 582. lapot utóbb kiemelték a kötetből. 
65 JÁNOSI: Kódexek, i. h. 1978. (40. jegyzet) 251. szintén e leírás alapján állítja, hogy a kódexet 

Kovachich korában Ságon őrizték. 
66 SZABÓ D.: A herceg Festetics-család története, i. m. (17. jegyzet) 38–40.; C. HARRACH Er- 

zsébet–KISS Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983. 351. 
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rint „néhány évvel korábban” Festetics Pál itt nagy könyvtárat rendezett be.
67

 
Mivel tudjuk, hogy a kódex a 19. század végén ismét Keszthelyen bukkant fel,

68
 

nem világos, miért kellett volna ide-oda szállítgatni a Festeticsek különböző könyv- 
tárai között, főként a keszthelyi kastélykönyvtár elkészülte után.

69
 A másik prob- 

léma, hogy az 1820-as leírás nem említi, hogy az Ulászló-törvény eredeti példány 
lenne. 

Ami az őrzőhelyek problémáját illeti, ez is csak Kovachich kéziratainak segít- 
ségével tisztázható. A Notitiae kódexlistája ugyanis több évtizedes kutatómunka 
eredményeit tükrözi, amiket Kovachich egy idő elteltével összegzett. Ezt tanúsítja 
egy 80 folió terjedelmű jegyzék, amelyet – egy többkötetes kézirat részeként – 
sikerült a hagyatékában megtalálnunk.

70
 A listában szereplő tételek megegyeznek 

a Notitiae tételeivel, az utóbbiban kinyomtatott lista kétséget kizáróan ezen a kéz- 
iraton alapul. Ez a szintézis azonban nem az 1810-es években, az ‘expeditió’-t 
követően lett összeállítva, hanem még azt megelőzően, 1805-ben.

71
 Ennek megfe- 

lelően a Festetics-kódex – amely a jegyzék hatodik tétele – leírása is a 18. század 
végén készülhetett, amikor a kötet még ténylegesen a sági kastély könyvtárában 
volt.

72
 Feltételezésünk szerint innét azt követően szállították Keszthelyre, hogy ott 

a könyvtár elkészült: vagyis leghamarabb 1803-ban, ám mindenképpen 1812 előtt. 
 Arra, hogy miért maradt ki a Notitiaeban kinyomtatott leírásból a tény, hogy az 
1504-es törvény esetében nem csupán egyszerű másolatról van szó, egyszerűen 
megmagyarázható. A kéziratos jegyzék sokkal bővebb a nyomtatásban megjelent 
változatnál. Míg az utóbbiban általában csak az szerepel, hogy mely törvények 
találhatók meg egy-egy kódexben, az előbbiben számtalan kommentár is olvas- 
ható. Nincs ez másként az Ulászló-törvény esetében sem: 

 
67 KORABINSKY, Johann Matthias: Geographisch–historisches und Produktenlexikon von Un- 

garn. Pressburg, 1786. 650. „Der verstorbene Vice-Kammerpräsident hat allhier vor einigen Jahren 

eine zahlreiche Bibliotheca anlegen lassen.” Vö. még CSATKAI Endre: A simasági kastély. = Sop- 

roni Szemle (3.) 1939. 3. sz. 159–162. 
68 G. M.: A keszthelyi törvénygyűjtemény, i. h. (62. jegyzet) 363. szerint a kötet a kastély levél- 

tárában őriztetett. 
69 KOPPÁNY Tibor–PÉCZELY Piroska–SÁGI Károly: Keszthely. Bp. 1962. /Magyar Műemlékek/ 

98–100. Vö. még CZOMA: A Festetics–család keszthelyi ága, i. h. (17. jegyzet) 103. 
70 OSZKK Fol. Lat. 170. Tom. I. f. 36r–f. 116v 
71 A lista azonban az ‘expeditió’-t követően jól láthatóan ki lett egészítve. A kötetbe kötött új 

lapok tartalmazzák a Lőcse, Turócszentmárton, Körmöcbánya, Besztercebánya és Selmecbánya 

városok levéltáraiban felfedezett kódexek leírásait. A jegyzék korábbi elemeit azonban Kovachich 

érdekes módon nem pontosította. 
72 Ezt az elképzelést alátámasztja, hogy Kovachich például a Vestigia comitiorum Budán, 

1798-ban megjelent első kiegészítő kötetében is úgy hivatkozik a kéziratra, hogy az a sági könyv- 

tárban található: KOVACHICH, M. G.: Supplementum, i. m. Tom. I. (6. jegyzet) 2–3. 
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Decretum Wladislai Regis de Anno 1504. Est in quatuor foliis membranaceis cha- 
ractere gothico scriptum sigillum nullum apparet. 73 

Mivel azonban az utókor számára hosszú időn keresztül csak a nyomtatott No- 
titiae volt ismert, úgy fest, hogy maga Kovachich – bár akaratlanul – gondosko- 
dott az oklevél lappangásáról. 

 
A tanulmány végére érve felvethető a kérdés, milyennek ítéljük Kovachich for- 

rásgyűjtői tevékenységét. Ha a középkori törvényeink modern kritikai kiadásait 
fellapozzuk, feltűnő, hogy a szerkesztők az esetek többségében jóval több okle- 
velet használnak, mint amennyiről Kovachich említést tett. Ám hasonlóképp fel- 
tűnő az is, hogy a szövegkiadók szinte minden esetben a forráskutató tudós mun- 
káiból indulnak ki. 

Korántsem meglepő, hogy a közelmúlt törvénykiadásai felhasznált forrásaikat 
tekintve bővebbek, szövegeiket illetően pedig általában precízebbek, mint amilye- 
neket Kovachich a 18–19. század fordulóján közzétett. Neki azonban az ‘expedi- 
tió’-t leszámítva alig volt lehetősége arra, hogy a levéltárak anyagát tanulmányoz- 
za. Útjai során hatalmas, jórészt feltáratlan, sőt sokszor rendezetlen anyagot kellett 
átkutatnia, a fontosnak ítélt okleveleket kiválogatnia és legalább vázlatosan le- 
írnia. 

Kovachichnak már több kortársa is a szemére vetette, hogy szövegkiadásai nem 
elég precízek, másolatai pedig – főleg amelyek másoktól származnak – sok eset- 
ben pontatlanok.

74
 A hagyatékában ránk maradt másolatok alapján kétségtelen, 

hogy ezek készítése során jóval kevésbé gondosan járt el, mint például Hajnóczy, 
aki kópiáit sok esetben lábjegyzet-apparátussal is ellátta. Ennek az oka – éppúgy 
mint Fejér Codex Diplomaticusának esetében, miként Windisch Éva megjegyzi – 
a sietség lehetett.

75
 

Az itt bemutatott oklevelek más jellegű hiányosságokra utalnak: egyrészt arra, 
hogy – nyomtatott műveiben – az oklevelek lelőhelyeit nem mindig adta meg 
kellő pontossággal, másrészt, hogy egy-egy munkája összeállításakor nem mindig 
aktualizálta az azok alapját képző, gyakran több ezer tételből álló forráslistáit. 

Mindezek ellenére a modern jogtörténeti kutatás, mint már utaltunk rá, biztosan 
építhet Kovachich gyűjtéseire. Ennek fő oka alighanem a tudós felkészültségében 
rejlik. Ha fellapozzuk a Lectiones variantes nyitó fejezetét, láthatjuk, hogy Kova- 
chich milyen elméleti alapokkal vágott neki a forráskiadásnak: az oklevelek leírá- 
sára gyakorlatilag ugyanazokat a kategóriákat használja, mint a modern diploma- 
tika. Pontosan meghatározza a különbséget az eredeti példány (ennek több variánsát 
is megkülönbözteti), az átirat (transsumptum), az eredetivel majdnem egyenértékű 
másolat (copia sub authentico expedita), az egykorú másolat (copia coeva), a hi-
telesített másolat (copia vidimata), illetve az egyszerű másolat (copia simplex) 

 
73 OSZKK Fol. Lat. 170. Tom. I. f. 41v 
74 WINDISCH: Kovachich, a forráskutató, i. h. 1998. (2. jegyzet) 146. 
75 Uo. 147. 
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között. Ennek köszönhető, hogy a feltárt oklevelek korát és típusát szinte mindig 
helyesen állapította meg. 

Tanulmányunkban – mindvégig Kovachichot követve – igyekeztünk felhívni 
a figyelmet arra, hogy az általa Keszthelyen látott négy eredeti oklevélből három – 
köztük egy Mohács előtti példány – ma is a kutatás rendelkezésére áll, méghozzá 
egy olyan kódexbe kötve, amelyet – lévén, hogy a 16. század végéről származik – 
a szövegkiadások során sokszor csak kontrollként használtak fel. Ugyanakkor fon- 
tosnak tartjuk, hogy utaljunk azokra az esetleges új adatokra is, amelyeket – Win- 
disch Éva igen alapos kutatásai ellenére – a részleteiben még mindig nem ismert, 
hatalmas, több száz kéziratos kötetnyi Kovachich-hagyaték feltárásától várhatunk. 
 

GÁBOR MIKÓ 

Dekretexemplare aus dem 16. Jahrhundert 
in der Festetich-Bibliothek in Keszthely 

Martin Georg Kovachich (1743–1821), Rechtshistoriker und Forscher der Gesetze des Ungari-
schen Königreiches erwähnte in seinem 1816 erschienenen Lectiones variantes decretorum – in 
dem er die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf die Unzuverlässigkeit zahlreicher Texte des 
Corpus Juris Hungarici zu lenken suchte – vier solche originale Urkunden, welche damals in der 
Bibliotheca Festetichiana zu finden waren (das Dekret des Königs Matthias Corvinus aus dem 
Jahre 1472, das sog. fünfte Dekret Wladislaws II. aus dem Jahre 1504, das sog. siebte Dekret Ma-
ximilians I. aus dem Jahre 1575 und das sog. erste Dekret des Königs Rudolf I. aus dem Jahre 
1578). Da Kovachich die Signaturen der einzelnen Exemplare nicht angegeben hatte, konnten die 
späteren Forschungen den Urkunden nicht auf die Spur kommen. 

Es ist uns auch nicht gelungen, die Urkunde des Dekrets vom König Matthias zu identifizie-
ren, wurde aber dessen Text – weil er in den Corpus Juris nicht aufgenommen worden war – von 
Kovachich herausgegeben. Gestoßen sind wir jedoch auf viele nicht publizierte Daten über die 
anderen Urkunden in seinem handschriftlichen Nachlass. Aufgrund deren konnten wir die Ge-
setzexemplare in einem ehemaligen Kodex der Festetich-Bibliothek ausfindig machen, der sich 
momentan in der Handschriftensammlung der Széchényi–Nationalbibliothek (Budapest) befindet 
(Sign.: Fol. Lat. 4355.). Der Band ist eine Sammlung der Gesetze des Königreiches: er beginnt 
mit den Dekreten Stephans des Heiligen und endet mit dem Dekret Rudolfs I. aus dem Jahre 
1583. Die drei oben genannten Urkunden nicht gerechnet sind alle Texte einfache Kopien aus 
dem Ende des 16. Jahrhunderts. Der Text des Dekrets Wladislaws wurde auf Pergament geschrie-
ben und die Urkunde dürfte ursprünglich mit dem anhängenden königlichen Siegel beglaubigt 
worden sein, welches aber später verloren ging. Die Gesetzestexte aus dem Jahre 1575 und 1578 
wurden auf Papier geschrieben, und beide tragen – neben dem aufgedrückten Siegel – auch die 
königliche Unterschrift. 

Es ist nach wie vor fraglich, wie der Kodex in die Festetich-Bibliothek gelangt sein mag, aber 
– ausgehend vom Pro Cancellaria Hungarica –Titel der Urkunde aus dem Jahre 1575 scheint es 
nicht unmöglich zu sein, dass der Band einst im Besitz der königlichen Kanzlei war. 
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KÖZLEMÉNYEK 

Ismeretlen ordótöredékek a középkori Magyarországon és a környező közép-európai egy- 

házakban.* Jean Mabillon liturgikai munkásságának máig egyik legtöbbet idézett tétele a Museum 

Italicum, benne a római rubrikás források Ordines Romani cím alatt összefoglalt gyűjteménye.1 

Jóllehet a szövegközlést Michel Andrieu kritikai kiadása túlhaladottá tette,2 Andrieu tanítványa és 

művének folytatója, Cyrille Vogel mindmáig nélkülözhetetlennek ítéli Mabillon művét egyrészt a tar- 

talmi részleteket megvilágító magyarázatai miatt, másrészt azért, mert számos olyan emléket is 

tartalmaz, amely későbbi az Andrieu által vizsgált időszaknál, de annak műfaji hagyományába illesz- 

kedik és jelentősen képes árnyalni, gazdagítani a középkori római liturgiatörténetről szóló ismere- 

teinket.3 Mabillon különös kutatói érdeme, hogy tárgyát saját koráig menően folytonosnak tekinti, 

így a 20. századi történészekkel szemben nem föltételez éles határt az úgynevezett órómai és a frank- 

német befolyás alatt álló korszak gyakorlata között.4 

Maga Mabillon ezzel nem filológiai vagy műfajtörténeti kérdésben foglal állást, hanem egy- 

szerűen követi a római források időrendjét Patrizi Piccolomini szertartáskönyvéig, amely a pápai 

udvarban az egész újkorra érvényes szertartásrendnek lett alapkönyve.5 Módszere viszont szán- 

déktalanul is egy széles körben elfogadott föltevést kérdőjelez meg,6 tudniillik azt, hogy a római 

 
* Eredetileg elhangzott angol nyelven, „Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and 

Related Central European Churches” címmel, a Jean Mabillon halálának 300. évfordulója tiszteletére 
rendezett „Colloque International: Mabillon et l‟Europe bénédictine aux XVIIe et XVIIIe siècles” 
keretében Franciaországban, a solesmes-i bencések Szent Péter-apátságában, 2007. május 18-án. 
Készült az OTKA K 78680 kutatási programjának támogatásával. A szerző a tanulmány közlése- 
kor Bolyai-ösztöndíjban részesült. 

1 MABILLON, Jean OSB: Musei Italici tomus II. complectens antiquos libros rituales sanctæ Ro- 
manæ ecclesiæ cum commentario prævio in Ordinem Romanum. Paris, 1689. /Patrologia Latina 78./ 
851–1406. 

2 ANDRIEU, Michel: Les Ordines Romani du haut moyen âge. Louvain, 1931–1961. Peeters Pub- 
lishers, /Spicilegium Sacrum Lovaniense 11, 23, 24, 28, 29./ 

3 VOGEL, Cyrille: Medieval Liturgy. An Introduction to the Sources. Revised and Translated by 
William Storey and Niels Rasmussen. Portland–Oregon, 1986. Pastoral Press, 140. 

4 Ezt mutatja az ordókhoz írt bevezető áttekintés: MABILLON: i. m. (1. jegyzet) 851–857. és maga 
az ordók válogatása is: a Mabillon számozása szerinti 11–15. ordók 12–15. századiak. Az ellenkező 
véleményhez l. RASMUSSEN, Niels Krogh–HAVERALS, Marcel: Les pontificaux du haut moyen âge. 
Genèse du livre de l’évêque. Louvain, 1998. Peeters Publishers. /Spicilegium Sacrum Lovaniense 
49/ 22–24. 

5 DYKMANS, Marc SI: L’ouvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première 
renaissance I–II. Città del Vaticano, 1980–1982. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 
293–294/. 

6 Pl. VOGEL: i. m. (3. jegyzet) 139; PALAZZO, Eric: Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Age. 
Des origines au XIIIe siècle. Paris, 1993. Beauchesne, 190, 210. 
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ordók alkotó korszakát teljességgel lezárta a 10. század közepén megszerkesztett Pontificale Ro- 

mano-Germanicum.7 Ez az eredetileg Mainzban készült összeállítás az ordók jelentékeny részét 

sorozattá rendezve és szerkönyvi szövegekkel kiegészítve rögzítette, rohamos elterjedése során 

Itáliába és Rómába is eljutott, és hamar szükségtelenné tette volna a független ordók további hasz- 

nálatát. Ennek megfelelően a liturgikus ordó mint műfaj megszűnt volna létezni: közvetlen örököse 

a pontifikálék rubrikaanyaga, funkcionális örököse a rubricisztika néhány újabb műfaja, például az 

ordináriuskönyv, a konszuetúdó, később a direktórium és a ceremoniále lenne.8 

Az elmúlt évek során egy, a rómainál jóval kisebb püspöki szék, a magyar egyház központját 

jelentő Esztergom rubrikás forrásainak összegyűjtésével, kiadásával, európai szintű tipológiai és 

történeti összefüggésbe helyezésével foglalkoztam. E munka a Mabillon által kijelölt úton a forrá- 

sok puszta időrendjét követte: nem azért, mert filológusként nem érdeklődtem a vizsgált szövegek 

hagyományozása iránt, hanem mert a középkori Esztergomból fönnmaradt emlékek mindegyike az 

első ezredforduló utánról származik, és számuk olyan csekély, hogy egy-egy szövegnek csak a leg- 

ritkábban ismerjük egynél több redakcióját. A munka eredménye azonban olyan következtetésekhez 

vezetett, amelyek Magyarországon bebizonyították, és másutt is valószínűsítik egyes, a Pontificale 

Romano-Germanicumtól többé-kevésbé független ordók átvételét vagy létrejöttét, majd hagyományo- 

zását a középkor végéig. A következőkben az esztergomi egyházi év jeles napjait leíró ordósorozat 

rekonstrukciójáról számolok be, majd ennek egyes kiadatlan és már kiadott forrásokhoz való viszo- 

nyát, jellegzetességeit és műfaji hovatartozását tárgyalom. Legvégül a közép-európai térség és az ezred- 

forduló utáni időszak rubricisztikájának kutatásában rejlő lehetőségekre hívom föl a figyelmet. 

Az évkör esztergomi ordósorozatának töredékei 

A középkori Esztergom liturgikus gyakorlatáról a tridenti zsinat előtt a szerkönyvi forrásokon 

túl mindössze egy 1496 és 1520 között hat ismert kiadást látott, nyomtatott ordináriuskönyv,9 vala- 

mint egy nem sokkal 1469 előtti, kivonatos, kéziratos ordináriuskönyv tanúskodik.10 Annak érdeké- 

 
07 VOGEL, Cyrille–ELZE, Reinhard: Le pontifical romano-germanique du dixième siècle I–III. Città 

del Vaticano, 1963. 1972. /Studi e Testi 226–227, 269./ 
08 Ezek némelyikének tipológiájához l. PALAZZO: i. m. (6. jegyzet) 221skk., 239skk.; MARTIMORT, 

Aimé-Georges: Les „Ordines”, les ordinaires et les cérémoniaux. Turnhout, 1991. Brepols. /Typo- 
logie des sources du moyen âge 56./ 49skk. Ugyanerről bővebben írok doktori disszertációm első 
részében: „Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei.” PhD ér- 
tekezés, Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktoriskola, Ókortudományi 
Program, 2008. l. a világhálón: http://latin.elte.hu/munkatarsak/FM_files/disszertacio.shtml 

09 Ordinarius Strigoniensis Ecclesie. Nürnberg, 1496. (RMK III. 35.); Ordinarius seu ordo divinus 
secundum almam Strigoniensem ecclesiam. S. l., s. a. (RMK III. 70a: vsz. Nürnberg 15. sz. vége); 
Ordinarius Strigoniensis. Venezia, 1505. (RMK III. 134.); Ordinarius Strigoniensis. Venezia, 1509. 
(RMK III. 165.); Ordinarius Strigoniensis. Lyon, 1510. (RMK III. 166.); Ordinarium Strigoniense. 
Venezia, 1520. (RMK III. 238.). = FÖLDVÁRY Miklós István: Ordinarius Strigoniensis. Impressum 
pluries Nurenbergæ, Venetiis et Lugduni annis Domini 1493–1520 (RMK III. Suppl. I 5031, RMK III. 
35, 134, 165, 166, 238). Bp. 2009. Argumentum Kiadó. /Monumenta Ritualia Hungarica 2/. 

10 Budapest, Egyetemi Könyvtár Cod. lat. 73. 1r–38v. Rubrica Strigoniensis ante 1469. (ún. „Sze- 
pesi ordinárius”). 19. századi, súlyosan hibás átírása: DANKÓ József: Vetus Hymnarium Ecclesiasti- 
cum Hungariæ. Bp. 1893. Franklin, 485–571. (Ordinarius Scepusiensis sive …). Újabb kiadását 
magam készítem elő: Rubrica Strigoniensis ante 1469. Bp. Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 73. 1r–38v. 
«Ordinarius Scepusiensis» (kézirat, jelen állapotában l. a világhálón az idézett disszertáció 5. mel- 
lékleteként). 
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ben, hogy e hiányos anyagot teljesebbé tegyem, átírtam és rendszereztem a legfontosabb és biztosan 

központi eredetű mise- és zsolozsmáskönyvek rubrikaanyagát. A források között volt a magyar 

középkor két legtöbbet idézett 11–12. századi liturgikus könyve,11 a 13–14. század könyvkultúrá- 

jának egy-egy reprezentatív példánya,12 valamint első nyomtatott mise-, illetve zsolozsmásköny- 

vünk.13 Mivel az ordináriuskönyvek mellé kerestem kiegészítő forrást, másfelől pedig egymással 

összevethető szövegekhez akartam jutni, érdeklődésemet az egyházi évre korlátoztam, vagyis nem 

foglalkoztam a rituále és a pontifikále tárgykörének további, szentségek és szentelmények kiszol- 

gáltatását leíró ordóival. 

A rubrikaanyag osztályozása során világossá vált, hogy a vörös tintával írt vagy szedett, eliga- 

zító tartalmú szöveganyag három csoportba sorolható: 

1) címfeliratok, tételmegjelölések, 

2) viszonylag kései, naptárszervezési kérdésekkel foglalkozó, hosszabb bekezdések, 

3) a legkorábbi forrásoktól kezdve meglévő, terjedelmes ceremoniális utasítások az év jeles nap- 

jairól. 

Míg az első csoport csak terminológiai kapcsolatot mutat, a második pedig csak a későbbi, külö- 

nösen a nyomtatott könyvekre jellemző, addig a harmadik csoportban a források között többmon- 

datnyi szövegszerű egyezések találhatók.14 Ez annál különösebb, hiszen a könyvek kora az 1090-es 

évektől az 1480-as évekig terjed, műfaji megoszlásukat tekintve pedig van köztük a breviáriumok 

és misszálék mellett egy pontifikále vagy úgynevezett agenda pontificalis és egy szakramentárium 

is. Az egymással rokon rubrikák az egyházi év adta sorrend szerint a következők: 

1) Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

2) hamvazószerda, 

3) virágvasárnap, 

4) nagycsütörtök A: a szent háromnap zsolozsmája, 

5) nagycsütörtök B: a vezeklők visszafogadása, 

6) nagycsütörtök C: az olajszentelési mise, 

7) nagypéntek, 

8) nagyszombat, 

9) húsvétvasárnap. 

 
11 Zagreb, Metropolitanska Knjižnica/Bibl. Univ. MR 165. Pontificale sæculi XI. (ún. „Hartvik-

agenda”); Bp. Országos Széchényi Könyvtár MNy 1. Sacramentarium monasticum Hungaricum 
sæculi XII. (ún. „Pray-kódex”). 

12 Praha, Strahovská Knihovna (Bibliotheca Monasterii Strahoviensis) DE. I. 7. = SZENDREI Janka: 
Breviarium Notatum Strigoniense sæculi XIII. Bp. 1998. /Musicalia Danubiana 17./; Bratislava, 
Archiv Mesta EC. Lad. 3. & EL. 18. = SZENDREI Janka–RIBARIČ, Richard: Missale Notatum Stri- 
goniense ante 1341 in Posonio. Bp. 1982. /Musicalia Danubiana 1./ 

13 Breviarium Strigoniense. Venezia, 1480. (RMK III. 1.); Missale secundum chorum alme ecc- 
lesie Strigoniensis. Nürnberg, 1484. (RMK III. 7.). = DÉRI Balázs: Missale Strigoniense 1484 id est 
Missale secundum chorum almæ ecclesiæ Strigoniensis, impressum Nurenbergæ apud Anthonium 
Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMK III. 7.). Bp. 2009. Argumentum Kiadó. /Monu- 
menta Ritualia Hungarica 1./ 

14 Erre először Galbács Gabriella hívta föl a figyelmemet az esztergomi rítusú nagyhét általa litur- 
gikus és zenei szempontból elemzett ordóival kapcsolatban. 
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A rubrikákból először forrásonként készítettem kritikai átírást, tekintet nélkül arra, hogy van-e 

köztük szövegszerű kapcsolat.15 A szerkönyvi szövegeket mindenütt incipitté rövidítettem, mert 

a források – típusuknak megfelelően – nem egyeztek meg abban, hogy melyik szöveget közölték 

csak utalásképpen és melyiket teljes terjedelmében, rubrikáik viszont feltűnő hasonlóságot mutat- 

tak. Ezáltal az első két csoportba sorolt, kevésbé jellegzetes rubrikákat nem tekintve olyan össze- 

függő ordókhoz jutottam, amelyek sem terjedelmükben, sem tartalmukban nem maradnak el az 

Ordines Romani egyes rövidebb példányaitól.16 

A szövegek kapcsolata és hordozóik eltérő kora, illetve műfaja miatt föltételeztem, hogy az ordók 

elsődlegesek az őket fönntartó szerkönyvekhez képest, tehát a rubrikák ordóvá rendezésével való- 

jában azok kezdeti, a szerkönyvekkel való egybeszerkesztés előtti állapotát rekonstruáltam. Ennek 

bizonyításaképpen áttekintő táblázatokba rendeztem az egymással szoros kapcsolatban álló szöve- 

geket.17 A táblázatok segítségével könnyen megállapítható volt a közös szöveg, de az egyes redak- 

ciók módosításai, sajátos szerkesztési szempontjai is azonosíthatóvá váltak. Mivel a magyar középkor 

kutatása szempontjából kiemelkedően fontos forrásokról van szó,18 ez utóbbi megközelítés is hasznos 

tanulságokkal járult hozzá az egyes könyvek alaposabb megismeréséhez.19 

Nemzetközi érdeklődésre azonban inkább az ordók ősszövege tarthatott számot. Ezt a csak egy- 

egy kódexben vagy nyomtatványban olvasható részletek mellőzésével, a két vagy több forrásban 

szereplő szavak és mondatok kiemelésével érzékeltettem az egyes táblázatok élén. A grafikai meg- 

különböztetés teljesen tárgyilagos: azokat a részleteket vagy változatokat, amelyekről úgy gondolom, 

hogy az ősszöveg szerves részei, de amelyek nem maradtak fönn egynél több helyen, nem emel- 

tem ki megkülönböztetett szedéssel, így az olvasó biztos lehet abban, hogy az ordók szilárd váza 

nem puszta szövegkiadói ötlet, hanem egymástól térben és időben viszonylag távoli források közös 

anyaga. 

Az esztergomi ordóhagyomány lehetséges mintái és eredete 

Természetesen fölmerült a kérdés, hogy az így helyreállított ordók vajon a magyarországi li- 

turgikus hagyomány tulajdonai, vagy valamely közös, a helyi kereteken túlmutató minta biztosítja 

a szövegek egyezését. Kérdés volt továbbá, hogy ha az előbbi lehetőség bizonyul igaznak, vagyis ha 

nem sikerül kimutatni olyan korábbi, Európa-szerte elterjedt mintát, amely az ordók mögött állna, 

akkor hogyan viszonyulnak ezek a szövegemlékek a környező közép-európai, és a magyarországi, 

de nem központi rítusváltozatot őrző egyházak könyveinek rubrikaanyagához. Ennek megállapítá- 

 

 
15 „Fragmenta Pontificalis antiqui Strigoniensis collata ex integris rubricis sex principalium 

fontium sæculorum XI–XVI., earundem synopsi atque nonnullis testibus referentiisque” (kézirat, 
l. a világhálón az idézett disszertáció 1–3. mellékleteként) 1–50. 

16 Pl. ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet) III. 235–532. (20–33. ordók). 
17 „Fragmenta Pontificalis…”, i. m. (15. jegyzet) 51–99. 
18 Legújabb és legjobb elemzéseiket adja SZENDREI Janka: A „mos patriae” kialakulása 1341 

előtti hangjegyes forrásaink tükrében. Bp. 2005. Balassi Kiadó. 
19 Ezeket föntebb idézett disszertációm második részében fejtettem ki részletesen. Az eredmé- 

nyek némelyikét elővételezi „Ligatis natibus”. Egy romlatlan szöveghely tanulságai = Magyar 
Egyházzene (XII.) 2004/2005. 387–408; A liturgiamagyarázat nyomai a XIV. század előtti Magyar- 
országon. A Pray-kódex Micrologus-a és annak környezete. In: Oratoris officium. Tanulmányok 
a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére. Szerk. DÉRI Balázs. Bp. 2008. L‟Harmattan–ELTE BTK 
Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 87–98. 
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sára egy huszonnyolc reprezentatív forrásból válogató szöveggyűjteményt állítottam össze.20 A szö- 

veggyűjtemény egyes szakaszainak élén az általam rekonstruált ősszöveg jellegzetes és minden 

kétséget kizáróan eredeti részletei állnak, majd a liturgikus tartalmuk szerint velük párhuzamba 

állítható helyek következnek három forráscsoportból: 

1) újkori szövegkiadásban megjelent, korai, általánosan elterjedt vagy nyugat-európai források,21 

2) nem magyarországi, de közép-európai (délnémet-osztrák, cseh, lengyel és aquileiai) források,22 

3) más magyar, de nemcsak szigorú értelemben esztergomi (zágrábi, erdélyi, pálos, stb.) források.23 

Az esztergomi ordókkal szövegszerű kapcsolatban álló párhuzamokat keretezéssel emeltem ki. 

A referenciák minden tekintetben negatív eredményre vezettek, vagyis kimutatták, hogy az ordók 

gyűjteménye kifejezetten Magyarország vezető püspöki székének rítusához kötődik: nincsenek 

számottevő előzményei az ezredforduló előtti Európában használatos szövegek között, nincsenek 

párhuzamai a környező közép-európai egyházak rubrikaanyagában, és elterjedtségük az esztergomi 

érseki tartományon belül is a székesegyház közvetlen befolyási övezetére korlátozódik. Két for- 

ráscsoportban azonban találtam néhány figyelemreméltó szövegpárhuzamot. 

A nagyheti szent háromnap rubrikái különböző szinten ugyan, de egyaránt kapcsolatban állnak 

az Ordines Romanival, közelebbről az Andrieu számozása szerinti 50. ordóval,24 általa pedig a Pon- 

 
20 „Fragmenta Pontificalis…”, i. m. (15. jegyzet) 101–137. 
21 ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet); RASMUSSEN–HAVERALS: i. m. (4. jegyzet); VOGEL–ELZE: i. m. (7. jegy- 

zet); ANDRIEU, Michel: Le Pontifical Romain au moyen-âge I. Le pontifical Romain du XIIe siècle. 
Città del Vaticano, 1938. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 86/; MARTÈNE, Edmond 
OSB: De antiquis ecclesiæ ritibus etc. Antwerpen, 1764. = UŐ: De antiquis Ecclesiæ ritibus libri 
I–IV. Hildesheim, 1967–1969. Georg Olms Verlagsbuchhandlung. 

22 Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Clmæ 330. Pontificale monasticum Germanicum 
sæculi XII; Kraków, Biblioteka Kapitolna Ms. 51. (83.). Breviarium (proprie dictum) sæculi XII; 
San Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana Ms. 4. Breviarium notatum de «San Daniele» 
sæculi XII; Zagreb, Metropolitanska Knjižnica/Bibl. Univ. MR 25. Pontificale sæculi XIV; Praha, 
Knihovna Metropolitní Kapitulny P 3. Agenda ecclesiæ Pragensis 1294 (Tobiæ); Budapest, Or- 
szágos Széchényi Könyvtár Clmæ 93. Missale Pragense sæculi XIV; Kraków, Biblioteka Kapitulna 
Ms. 11. (28.). Pontificale sæculi XV/1; Kraków, Biblioteka Kapitulna Ms. 12. Pontificale «Olesnic-
kiego» sæculi XV; Szombathely, Egyházmegyei Könyvtár Cod. Lat. 2. Missale Salzburgense sæculi XV; 
Breviarius … archiepiscopatus Pragensis … Nürnberg 1492. 

23 Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Clmæ 359. Missale Strigoniense sæculi XV. (ún. 
„Pálóczi-misszále”); Wien, Österreichische Nationalbibliothek Cod. Vin. Palat. 1829. Breviarium 
Strigoniense sæculi XV; Güssing, Klosterbibliothek der Franziskaner Cod. 1/43. Missale notatum 
Zagrabiense sæculi XIII/1. (ún. „Németújvári misszále”); İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Deiss- 
mann 60. Missale notatum Hungaricum sæculi XIII–XIV. (ún. „Isztambuli misszále”); Missale se- 
cundum Chorum et Rubricam Almi episcopatus Zagrabiensis Ecclesie roboratum et approbatum 
in sacra synodo et generali capitulo …Venezia, 1511; Zagreb, Metropolitanska Knjižnica/Bibl. 
Univ. MR 46. Breviarium Zagrabiense sæculi XV; Zagreb, Metropolitanska Knjižnica/Bibl. Univ. 
MR 43. Breviarium Colocense sæculi XIV–XV; Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana Vat. Lat. 8247. 
Breviarium Varadinense 1460; Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 63. 74. 1. C. Breviarium Sce- 
pusiense sæculi XV. („Bártfai breviárium”); Göttweig, Stiftsbibliothek Cod. 107. R 79. Missale 
Paulinorum; Missale fratrum heremitarum Ordinis divi Pauli primi heremite. Sub regula beati 
Augustini doctoris eximii: summo deo militantium. Venezia, 1514; Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár Clmæ 132. Breviarium Paulinorum sæculi XV; Breviarium ordinis fratrum eremitarum 
sancti Pauli primi eremite iterata castigatione recognitum cum plena rubrica. Venezia, 1540. 

24 ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet) V. 83skk. 
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tificale Romano-Germanicumnak az egyházi évet leíró szakaszával.25 Az 50. ordó, illetve az azt 

fönntartó pontifikále alkalmazása legkorábbi forrásunk idejében, a 11. században szinte egész 

Európára jellemző, ezért önmagában kevés a jelentősége.26 Másrészt viszont éppen a hozzá fűződő 

viszony enged következtetni az egyes alkalmazások önállóságának mértékére. Eszerint az eszter- 

gomi ordókat előzményükhöz képest a következőképpen osztályoztam: 

1) egyenes átvételek jellemző szövegváltozatban: nagycsütörtök (olajszentelési mise); 

2) átvételek jellemző szövegváltozatban, saját részekkel: nagycsütörtök (vezeklők), nagypéntek; 

3) az 50. OR-ra, ill. a PRG-ra emlékeztető, de saját részek: nagycsütörtök (zsolozsma), nagy-

szombat; 

4) saját részek: Gyertyaszentelő, hamvazószerda, virágvasárnap, húsvétvasárnap. 

A szövegpárhuzamok másik, kisebb csoportja az ordók első lejegyzésénél későbbi, a magyar 

rítuscsaládhoz tartozó, de nem szigorú értelemben esztergomi forrásokban található. Ilyen egyrészt 

a szent háromnap zsolozsmarendjének néhány mondata egy kéziratos, 15. századi pálos breviá- 

riumban,27 másrészt a nagyszombati keresztkútszentelésről szóló néhány mondat az 1511-es, nyom- 

tatott zágrábi misszáléban.28 Mivel mind a pálos remeterend, mind a zágrábi püspökség esztergomi 

alapítás,29 de liturgikus gyakorlatuk érett korszakában öntudatosan megkülönböztették magukat 

az anyaegyháztól, sőt olykor fölül is múlták annak szervezettségét és könyvkultúráját, a töredékek 

nyilvánvalóan e rítusok önálló rubricisztikája előttről származó maradványok. Különösen érdekes 

a zágrábi párhuzam: az esztergomi ordók legrégibb tanúja ugyanis már a 11. században Zágrábba 

került és ott sokáig használatban maradt,30 a nyomtatott misszále azonban az idézett helyen nem ennek 

szövegváltozatát őrzi, hanem azt a variánst, amely legfontosabb, 14. századi, később Pozsonyba 

 

 

 
25 VOGEL–ELZE: i. m. (7. jegyzet) II. 1skk. 
26 VOGEL: i. m. (3. jegyzet) 237–239. 
27 Budapest, OSzK Clmæ 132. (23. jegyzet) 198r–199r. 
28 Missale … Zagrabiensis Ecclesie (23. jegyzet) 83r–94v. 
29 A pálos liturgiáról l. TÖRÖK József: A magyar pálosrend liturgiájának forrásai, kialakulása és 

főbb sajátosságai (1225–1600). Bp. 1977. Római Katolikus Hittudományi Akadémia. A szerköny- 
vek mellett számos liturgikus részletet közöl [GYÖNGYÖSI Gergely:] Incipit directorium singulo- 
rum Fratrum officialium ordinis sancti Pauli primi heremite sub regula beati Augustini episcopi 
militantium–Epitoma seu brevilogia in quo omnium religiosorum profectus et profectuum admini- 
cula. Itemque defectus et defectuum antidota describuntur–Incipiunt declarationes constitutionum 
ordinis fratrum heremitarum Sancti Pauli primi heremite etc. Super passus obscuros earundem: 
partim ex actis Capitulorum generalium: partim vero ex privilegiis ordinis eiusdem et iure canonico 
recollecte. Roma, 1518–1521. (RMK III. 965.) – köszönettel tartozom Déri Balázsnak, amiért e for- 
rásra fölhívta figyelmemet. A zágrábi liturgiáról l. FERRARIUS, Sigismundus: De rebus Hungariæ 
provinciæ ordinis. Wien, 1637. 1–10., 115–142., „Appendix” 1–43; KERCSELICH, Balthasarius Adami 
de Corbavia: Historiæ Cathedralis Ecclesiæ Zagrabiensis. Zagreb, 1770. XIII; DOBSZAY László: 
Árpád-kori kottás misekönyvünk provenienciája = Zenetudományi dolgozatok (6.) 1984. 10; KNIE- 
WALD D. Károly: Officium et missa de Conceptione et Nativitate B. M. V. secundum consuetudi- 
nem veterem Zagrabiensem = Ephemerides Liturgicae (LXXIII.) 1959. 5. A Zágrábra vonatkozó 
bibliográfiai segítséget Csomó Orsolyának köszönöm. A zágrábi zsolozsmarítushoz l. KOVÁCS 

Andrea–DOBSZAY László: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europæ VI/A. Ka- 
locsa-Zagreb (Temporale). Bp. 2008. MTA Zenetudományi Intézet. 

30 Zagreb, MK/BU MR 165. (11. jegyzet). 
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származott misszálénkban, illetve annak 15. századi, nyomtatott utódjában maradt fönn.31 Az egyéb- 

ként teljesen átfogalmazott zágrábi rubrikák között ez a kapcsolat közvetett jele annak, hogy az 

ordórészlet, amelynek csak 14. század utáni forrásai ismertek, már a zágrábi rítus önállósodása 

előtt is létezett. 

Mégsem föltételezhetjük, hogy az esztergomi ordók valaha egész Magyarországon éreztették 

hatásukat, mintha minden tőlük való eltérés utólagos átszerkesztés eredménye lenne. Két, magyar 

viszonyok között meglehetősen korainak számító misekönyvünk rubrikái semminemű kapcsolatban 

nem állnak a helyreállított szöveggel, noha nyelvezetük közel áll hozzá.32 Ebből a korai magyar 

liturgiatörténet ismeretében azt a következtetést lehet levonni, hogy éppen a főszékesegyházra jel- 

lemző, évszázadokig fönnmaradt szöveghagyomány volt valamiféle tervszerű, a magyar átlaghoz 

képest erősebben központosító szándék eredménye. 

A rubrikák forrásonkénti összevetése maga is megerősíti az általam elgondolt folyamatot, vagyis 

azt, hogy eredetileg hosszabb, összefüggő ordók váltak idővel rövidebb, szerkönyvi szövegektől 

sűrűn tagolt rubrikákká. A legkorábbi, 11–14. századi szövegváltozatok a későbbi dokumentu- 

mokban egyfelől rövidülnek és elaprózódnak, másfelől kiegészülnek. Míg az előbbiekben gyakor- 

latilag minden rubrika az ordók szerves része, és a szerkönyvi szövegek között zárt egységet alkot, 

addig az utóbbiakban az ordók egykori szövege más, későbbi rubrikák közt elszórva és a szerkönyvi 

szövegekkel való állandó váltakozásban, töredékszerűen jelenik meg. Azt is érdemes kiemelni, 

hogy az ordók egyszer sem olvashatók egymástól függetlenül, hanem mindig sorozatot alkotnak 

egyazon forrásban – az egyetlen látszólagos kivétel a nagyheti szent háromnap zsolozsmájáról szóló 

rubrika, a misére és a zsolozsmára vonatkozó utasítások különválasztása azonban nyilvánvalóan 

utólagos fejlemény.33 

Mivel a szövegkritikai elemzés kimutatta, hogy a legkorábbi fönnmaradt kéziratot nem tekint- 

hetjük az így fölfedezett ordóhagyomány első vagy akár legteljesebb tanújának, meg kellett álla- 

pítanom a helyreállított szöveg közös jellemzőit, hogy ezek alapján következtethessek a forrásra, 

amely egykor az egész esztergomi érsekség számára irányadó módon rögzítette ezeket az ordókat 

és a bennük foglalt rítust. A föltételezett ősszöveg legfontosabb tulajdonságait a következőképpen 

határoztam meg: 

1) első forrása a 11. század végéről származik (terminus ante quem); 

2) utolsó, nem töredékszerű részletei a 15. századból valók; 

3) legteljesebb redakciója Gyertyaszentelővel kezdődik, tehát keveri a temporálét és a szankto- 

rálét; 

4) a misére és a zsolozsmára vonatkozó rubrikákat is közöl; 

5) de nem ismeri ezek törzsanyagát, vagyis nem antifonále vagy szakramentárium; 

6) tartalmazza a pontifikále és a rituále tárgyköréhez tartozó szentségek és szentelmények rítusait; 

7) szerepelnek benne részletesen leírt processziók; 

8) egyes fejezetei az „ordo” címet viselik; 

9) eredetileg is összefüggő, szerkönyvi szövegekkel bővített sorozatot alkot. 

 
31 SZENDREI–RIBARIČ: i. m. (12. jegyzet) …; Missale secundum chorum alme ecclesie Strigo- 

niensis (13. jegyzet). 
32 Güssing, KBF Cod. 1/43; İstanbul, TSM Deissmann 60. 
33 A mintaadó források és a tárgyalt ordók legkorábbi és legteljesebb tanúja, a Zagreb, MK/BU 

MR 165. (11. jegyzet) az év megfelelő helyén közli a nagyheti szent háromnap zsolozsmájára vo-
natkozó ordót. 
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E tulajdonságok egyöntetűen a pontifikále korai változatát írják körül, tudniillik azt a könyvtí- 

pust, amely reprezentatív formáját a Pontificale Romano-Germanicumban nyerte el a 10. század 

közepén, de amelynek előzményei már korábban kimutathatók.34 A későbbi püspöki szertartás- 

könyvekkel szemben ez a műfaj nem kizárólag a püspök által végzett szertartásokat közli,35 hanem 

olyan gyűjtemény, amely egyrészt az ordókat rendezi egységes sorozattá, másrészt a misén és a zso- 

lozsmán kívüli rítusokat, illetve a mise és a zsolozsma rendhagyó eseteit foglalja össze. Ebben az 

értelemben nem elsősorban a szertartások közben való, tényleges használatra készült, hanem sokkal 

inkább egyfajta enciklopedikus összefoglalása kívánt lenni a római rítus addig nem kellőképpen 

kodifikált elemeinek. Mint ilyen volt különösen alkalmas arra, hogy egy-egy újonnan alapított, intéz- 

ményes és liturgikus önállóságára büszke püspöki vagy érseki szék hagyományát megalapozza és 

megjelenítse. 

Föltételezem tehát, hogy Esztergom még az önálló magyar egyház megalapítása utáni évtize- 

dekben – egyes adatok alapján már a saját antifonále és szakramentárium előtt36 – megszerkesztette 

saját, jellemző pontifikáléját a Pontificale Romano-Germanicum adta műfaji mintát követve, de attól 

sok tekintetben alkotó módon elszakadva. Ezt a mára elveszett pontifikálét a 13–14. századi főfor- 

rások még mintának tekintik, a 15. századtól kezdve viszont már csak áttételesen, a misszálék és 

a breviáriumok közvetítésével érzékelhető a hatása. Ez a gyűjtemény nemritkán befolyásolta a ké- 

sőbbi, érett esztergomi rítus szerkönyvi szövegválasztásait, de legállandóbbnak az általa megjelenített 

ordóhagyomány szövege bizonyult. Mivel az ordók egymással való összefüggése szorosabb, mint 

kapcsolatuk az őket megőrző könyvek műfajával vagy a velük egybeszerkesztett szerkönyvi szö- 

vegekkel, fölmerül annak lehetősége is, hogy az egyházi év körét leíró esztergomi ordók a pontifikále 

műhelyében és annak használatára, de attól független szövegként készültek – éppen úgy, ahogyan 

ezt Andrieu az 50. ordó és a Pontificale Romano-Germanicum viszonyával kapcsolatban veti föl.37 

 

A kutatás további lehetőségei 

Hasonló esetek már az 50. Ordo Romanus kiadója előtt sem voltak ismeretlenek. Nagyszabású 

munkájának függelékében Andrieu maga is közölt néhány olyan toldalékos ordót, amelyet csak 

egy-egy forrás őrzött meg az 50. ordó keretei közé illesztve.38 Az általam referenciaként használt 

 
34 VOGEL: i. m. (3. jegyzet) 226–230; PALAZZO: i. m. (6. jegyzet) 204–209; DYKMANS: i. m. (5. jegy- 

zet) passim. 
35 Ilyenek elsősorban ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet); UŐ: Le Pontifical Romain au moyen-âge II. 

Le pontifical de la curie romain au XIIIe siècle. Città del Vaticano, 1940. Biblioteca Apostolica 
Vaticana. /Studi e Testi 87/; UŐ: Le Pontifical Romain au moyen-âge III. Le pontifical de Guillaume 
Durand. Città del Vaticano, 1940. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 88/. Ez utóbbi 
a 20. század második feléig érvényes, ún. „tridenti” pontifikáléval lényegében azonos, l. Ponti- 
ficale Romanum Clementis VIII. Pont. Max. iussu restitutum atque editum. Roma, 1595. apud Iaco- 
bum Lunam, impensis Leonardi Parasoli et sociorum = SODI, Manlio–TRIACCA, Achille Maria: 
Pontificale Romanum. Editio princeps (1595–1596). Città del Vaticano, 1997. Libreria Editrice 
Vaticana. /Monumenta Liturgica Concilii Tridentini 1./ A Durantus-pontifikále és a „tridenti” editio 
princeps közti átmenethez l. DYKMANS, Marc SI: Le Pontifical Romain révisé au XV siècle. Città 
del Vaticano, 1985. Biblioteca Apostolica Vaticana. /Studi e Testi 311/. 

36 Amikor a Zagreb, MK/BU MR 165. (11. jegyzet) a zsolozsma tételrendjéről is beszámol (pl. az 
ádvent-karácsonyi részben vagy a húsvéti nagyvecsernyénél), ott sokszor nem felel meg teljesen 
a később szembetűnően egységes esztergomi gyakorlatnak. 

37 ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet) V. 74–79. végül nem ítéli valószínűnek ezt a megoldást. 
38 ANDRIEU: i. m. (2. jegyzet) V. 367skk. További kiegészítéseket közöl i. m. (8) 35–41. 
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anyagban szintén akadtak ilyen jelenségek: osztrák-délnémet és lengyel források egyaránt terje- 

delmes, az esztergomi párhuzamoknál jóval hűségesebben megtartott részleteket emeltek át a Pon- 

tificale Romano-Germanicumból, de az esztergomi példához hasonlóan számos olyan részletet is 

tartalmaztak, amelynek nem volt közvetlen kapcsolata az Andrieu és Vogel kiadásaiban szereplő 

szöveggel.39 

Bár a mintavétel éppen csak érzékeltetni képes a helyzetet, tanulságai világosak. A közép- 

európai térség korántsem állt a középkorban olyan egynemű német befolyás alatt, mint azt a kutatók 

sokszor föltételezik. A lengyel, cseh, magyar, horvát, sőt egyes németajkú egyházak tárgyilagosan 

leírható, független liturgikus tájat alkottak, amely hamar kialakította saját könyvkultúráját és az 

ahhoz tartozó szöveghagyományt. Csak kevés esetben valószínű, hogy ez a szöveghagyomány helyi 

megfogalmazásra vezethető vissza: az említett területek klerikusi értelmiségét az egyházalapítás 

időszakában szinte kizárólag külföldiek alkották, és a könyvek maguk is kompilációk,40 jóllehet 

bámulatosan sokféle forrásból dolgoznak.41 A magyar és más közép-európai egyházak rubrikáiból 

helyreállítható ordók tehát nemcsak az adott rítus szempontjából jelentős, míg az egyetemes litur- 

giatörténet szintjén késői források, hanem az is elképzelhető, hogy olyan archaikus római vagy frank- 

német ordókat őriztek meg, amelyek Európa más területein a Pontificale Romano-Germanicum, majd 

a római, végül pedig a Durantus-féle pontifikálék elterjedése során már az ezredforduló előtt vagy 

annak környékén feledésbe merültek. 

E tekintetben maga a közép-európai térség is jelentős különbségeket mutat. Míg Zágráb már  

a 14. században átveszi a Durantus-pontifikálét,42 addig a magyarországi Veszprémben ugyanek- 

korról egy régibb pontifikále-változatot ismerünk,43 Krakkóban pedig még a 15. században is egy, 

a német-római mintát követő, de meglehetősen önálló, órómai nyelvi jegyeket is őrző példány van 

használatban,44 amely viszont mind egyik kortársától,45 mind 11. századi előzményétől teljesen 

különbözik.46 Egyértelmű, hogy az egyes mai államok ezredforduló utáni ordóhagyományait csak 

 

 

 
39 A Pontificale Romano-Germanicumhoz Kraków, BK Ms. 11. (22. jegyzet) és Szombathely, 

EMK Cod. Lat. 2. (22. jegyzet) állt a legközelebb. 
40 A korai közép-európai pontifikálék összeállításának legjobban adatolt példája OBERTYŃSKI, 

Zdzislaw: The Cracow Pontifical (Pontificale Cracoviense Sæculi XI) Cracow, Jagellonian Library, 
MS. 2057. Manchester, 1977. C. Nicholls & Company Ltd.–The Philips Park Press. /Henry Brad- 
shaw Society 100/. A kiadás alapját adó kódex a tynieci apátságban készült, ahol ekkoriban főként 
brit és lotaringiai eredetű szerzetesek működtek. Liturgikus tartalma magán viseli e területek rítusai- 
nak hatását, de kétségtelenül önálló szerkesztés. 

41 Az esztergomi rítus forrásairól l. pl. RADÓ Polikárp: De originibus liturgiæ Romanæ in Hun- 
garia sæculi XI. = Ephemerides Liturgicæ (XI.) 1959. 299–309; SZENDREI Janka: „Lætabitur deserta”. 
Itáliai repertoárdarabok a közép-európai gregoriánumban = Magyar Egyházzene (IX.) 2001/2002. 
193–204; CZAGÁNY Zsuzsa: Magyar-normann zenei kapcsolatok a középkorban? = Zenetudományi 
Dolgozatok (XII.) 1990/1991. 9–21; DOBSZAY László: Historia de Noe. In: Sine Musica nulla Dis- 
ciplina. Studi in Onore de Giulio Cattin. Red.: Franco BERNABEI, Antonio LOVATO. Venezia, 
2006. Il Poligrafo, 137–162. 

42 ANDRIEU: i. m. III. (35. jegyzet) = Zagreb, MK/BU MR 25. (22. jegyzet). 
43 Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Clmæ 317. Pontificale Vespremiense sæculi XIV. 

Kiadásán és zenei-liturgikus elemzésén jelenleg Szaszovszky Ágnes dolgozik a LFZE Egyházze- 
nei Doktori Programjának keretében. 

44 Kraków, BK Ms. 11. (22. jegyzet) 
45 Kraków, BK Ms. 12. (22. jegyzet) 
46 OBERTYŃSKI: i. m. (40. jegyzet). 
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honi tudósok képesek föltárni, hiszen csak ők tájékozódnak megfelelően saját könyvtári viszonyaik 

közt és többnyire nemzeti nyelvű szakirodalmukban. Tevékenységüket azonban érdemes lenne 

nemzetközileg összehangolni: részben azért, hogy az egykori vasfüggöny mögötti országok visz- 

szanyerjék méltó és eredeti helyüket a középkori Európa egyház- és liturgiatörténeti térképén, 

részben pedig azért, hogy általuk az egyetemes római liturgia korai történetéről való tudás ezred- 

forduló utáni, mégis retrospektív értékű forrásokkal gazdagodjék. 

FÖLDVÁRY MIKLÓS ISTVÁN 

Megjegyzések Chartres-i Szt. Ivo szövegcsaládjainak szerzőségéhez* 

A kulturális háttér 

A 11. század vége pontosan az az időszak, amikor a Gregoriánus Reform egyik következmé- 

nyeként, számos kánonjogász komoly figyelmet szentelt az egyház egyetemes fegyelmének teljes- 

ségre törekvő összegyűjtésére, azzal a céllal, hogy a kánonjog rendszeréről, az egyházi hierarchiáról, 

az egyház mindennapos szentségi életéről, a római pápa legfőbb joghatóságáról, valamint az egyházi 

bíróságok kompetenciájáról és tevékenységéről világos és precíz leírást adjanak.1 A legjobb székes- 

egyházi iskolákban végzett oktatás kiemelkedő szerepet játszott az egyház tanításának és fegyel- 

mének elterjesztésében.2 Francia területen a két legmeghatározóbb központ Rheims és Chartres 

volt, amint azt már 1981-ben George Duby megállapította.3 Éppen arra az időszakra esik tehát a kle- 

rikusok képzésének még jobban szervezett kialakítása – különösen a székesegyházi káptalan kano- 

nokjai tekintetében – amikor Ivo Chartres püspöke volt (1090−1115).4 Ez az alapvető képzés magá- 

ban foglalta az egyházi források, határozatok, kánonok, stb. olvasását latinul.5 Ivónak személyes 

tapasztalata volt a kanonokok kortárs teológiai ismeretéről, hiszen püspökké szentelése előtt a beau- 

vais-i Szent Quentin-ről nevezett kanonokrend perjele volt.6 Ivo felismerte az egyházfegyelem 

 
* A jelen áttekintés szerkesztett változata az MTA doktori védésemkor 2009. november 2-án 

elmondott válaszomnak. Itt szeretném megköszönni Dr. Ádám Antal, Dr. Madas Edit és Dr. An- 
talóczy Péter opponensi munkáját. A tanulmány kutatási eredményeit az Instituto de Derecho Europeo 
Clásico (IDEC) és az OTKA K 73574-es programja tette lehetővé. 

1 The Church in the Age of Feudalism. History of the Church III. Edd. H. JEDIN, J. DOLAN. New 
York, N.Y. 1980. 426–432; vö. BRETT, M.: Finding the Law. The Sources of Canonical Authority 
Before Gratan. In: Law before Gratan. Law in Western Europe c. 500–1100. Proceedings of the 
Third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2006. Ed. P. ANDERSEN, M. MÜNS- 
TER-SWENDSEN, H. VOGT. Copenhagen, 2007. 51–72. SZUROMI SZ. A.: Törekvés a régi egyházi 
kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemények sajátossága (8–12. 
század). Bp. 2009. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nominatae III/11./ 49–51. 

2 SZUROMI SZ. A.: ‘Work in progress’ – The transformation of the cathedral teaching to the 
university instruction of the canon law at the end of the 11th Century. = Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung Kanonistische Abteilung (91.) 2005. 758–766. 

3 DUBY, G.: The Age of the Cathedrals. Art and Society, 980–1420. Chicago, 1981. 26. 
4 Vö. SPRANDEL, R.: Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte. Stuttgart, 1962. 
5 VERGER, J.: Les écoles au XIe siècle. In: Fulbert de Chartres. Précurseur de l’Europe médiévale? 

Dir. M. ROUCHE. Paris, 2008. /Cultures et civilisations médiévales 43./ 33–42. 
6 RYAN, J. J.: Ivo of Chartres, St. In: Dictionary of the Middle Ages 7. New York, N.Y. 1986. 21–22. 
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tapasztalata volt a kanonokok kortárs teológiai ismeretéről, hiszen püspökké szentelése előtt a beau- 

vais-i Szent Quentin-ről nevezett kanonokrend perjele volt.6 Ivo felismerte az egyházfegyelem 

 
* A jelen áttekintés szerkesztett változata az MTA doktori védésemkor 2009. november 2-án 

elmondott válaszomnak. Itt szeretném megköszönni Dr. Ádám Antal, Dr. Madas Edit és Dr. An- 
talóczy Péter opponensi munkáját. A tanulmány kutatási eredményeit az Instituto de Derecho Europeo 
Clásico (IDEC) és az OTKA K 73574-es programja tette lehetővé. 

1 The Church in the Age of Feudalism. History of the Church III. Edd. H. JEDIN, J. DOLAN. New 
York, N.Y. 1980. 426–432; vö. BRETT, M.: Finding the Law. The Sources of Canonical Authority 
Before Gratan. In: Law before Gratan. Law in Western Europe c. 500–1100. Proceedings of the 
Third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2006. Ed. P. ANDERSEN, M. MÜNS- 
TER-SWENDSEN, H. VOGT. Copenhagen, 2007. 51–72. SZUROMI SZ. A.: Törekvés a régi egyházi 
kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjoggyűjtemények sajátossága (8–12. 
század). Bp. 2009. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de 
Petro Pázmány nominatae III/11./ 49–51. 

2 SZUROMI SZ. A.: ‘Work in progress’ – The transformation of the cathedral teaching to the 
university instruction of the canon law at the end of the 11th Century. = Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung Kanonistische Abteilung (91.) 2005. 758–766. 

3 DUBY, G.: The Age of the Cathedrals. Art and Society, 980–1420. Chicago, 1981. 26. 
4 Vö. SPRANDEL, R.: Ivo von Chartres und seine Stellung in der Kirchengeschichte. Stuttgart, 1962. 
5 VERGER, J.: Les écoles au XIe siècle. In: Fulbert de Chartres. Précurseur de l’Europe médiévale? 

Dir. M. ROUCHE. Paris, 2008. /Cultures et civilisations médiévales 43./ 33–42. 
6 RYAN, J. J.: Ivo of Chartres, St. In: Dictionary of the Middle Ages 7. New York, N.Y. 1986. 21–22. 
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magas szintű elsajátításának fontosságát. Levelei jóval érthetőbbé teszik azt a szándékot, amely őt 

egy minél teljesebb tartalmú kánonjoggyűjtemény összeállítására vezette. Bizonyos, hogy az általa 

megszerkesztett kánoni „olvasókönyv” előmozdította a latin egyházfegyelmi és dogmatikai szöve- 

gek ismeretét7 a klérus szisztematikus oktatásán keresztül (vö. pl. „Panormia” 6. 208; 6. 219; 6. 2210). 

Emellett, azonban műve megfelelő alapul szolgálhatott a további kiegészítő szövegek beilleszté- 

sére, valamint a kánoni anyagban való eligazodást segítő rubrika és inszkripció rendszer fokozatos 

kialakítására, a különböző használati helyi sajátosságok figyelembevételével. 

Chartres-i Ivo tevékenysége 

Legutóbb Christof Rolker fordított különleges figyelmet Ivo fennmaradt leveleinek11 és fejtette 

ki részletesen kutatásainak eredményeit abban a PhD dolgozatban, amelyet 2006-ban védett meg 

a Cambridge-i Egyetemen, „Canon law and the letters of Ivo of Chartres” címmel. Chartres-i Ivo 

leveleinek jelentőségéhez nem férhet kétség, amelyet alátámaszt az a tény, hogy a levelek gazdag 

anyaga megtalálható az ivói kánongyűjtemény nagyszámú szövegtanújának végén.12 A levelek 

nyomtatott változata Jacques-Paul Migne kiadásában olvasható (PL CLXII. 11-290). Ivo levelei figye- 

lemreméltók nemcsak az azokban fellelhető számos adat miatt, melyek segíthetnek annak a szervezési 

tevékenységnek a rekonstruálásában, amit Ivo mint Chartres püspöke végzett; hanem, mivel azok 

egyúttal további alapvető információkkal is szolgálnak Ivónak a kánonok összegyűjtése terén végzett 

munkájáról.13 Mindazonáltal véleményünk szerint ezek a kiegészítő információk csak Ivo kánonjogi 

ismereteiről, a felhasznált forrásokról, az összeállítás folyamán alkalmazott munkamódszerről, és 

a kánonjog egészéről kialakított ivói koncepcióról tudnak világosabb képet rajzolni; azonban nem 

nyújtanak segítséget ahhoz, hogy az ivói gyűjtemény szöveg és szerkezeti fejlődésének leglénye-

gesebb összetevőit értelmezzük, hiszen ezek az egyház különböző intézményes tevékenysége és a 

konkrét exemplar használati helyének hatásaként jöttek létre.14 

 
07 LANDAU, P.: Gratian and the Decretum Gratiani. In: The History of Medieval Canon Law int he 

Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX. Ed. W. HARTMANN, 
K. PENNINGTON. Washington, D. C. 2008. /History of Medieval Canon Law / 22–54, különösen: 31. 

08 „De abjectione et ambtione eius quem duo praesempsuerint ordinare episcopi in vestris pro- 
vinciis placuit de praesumptoribus, ut scubi contigerit duos episcopuos, tertium consecrare, et ipse et 
auctores damnabuntur, quo cautius ea quae sunt antiquitus statuta serventur.” Patrologiae cursus 
completus. Series Latina. Ed. I.-P. MIGNE. I–CCXXI, Lutetiae Parisiorum 1844–1864. (A továb- 
biakban: PL) CLXI. 1134. 

09 „Episcopus quando ordinationes facere disponit (…) et sabbato qui probati sunt inventi episcopo 
paesententur.” [PL (8. jegyzet) CLXI. 1134). 

10 „Quando presbyteri aut diaconi per parochias constituuntur, oportet eos professionem episcopo 
suo facere, ut caste et pure vivant sub Dei timore, et dum eos tali professione obligaverit, sanctam 
disciplinam retineant.” (PL (8. jegyzet) CLXI. 1135). 

11 ROLKER, CH.: Ivo of Chartres’ Pastoral Canon Law. = Bulletin of Medieval Canon Law (25.) 
2002–2003. 114–145. 

12 Vö. LECLERCQ, J.: La collection des lettres d’Yves de Chartres. = Revue bénédictine (56.) 1946. 
108–125, különösen: 108–110. 

13 LECLERCQ: La collection des lettres d’Yves de Chartres, i. h. (12. jegyzet) 108–125. 
14 SZUROMI: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia. (A Com- 

parative Analysis of St. Petersburg Rosslyskaya Nationalnaya Biblioteka Erm. lat. 25 with BAV 
Barb. lat. 502.) = Ius Ecclesiae (20.) 2008. 369–387., különösen 384. 
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Kiegészítő kánonok Ivo kánongyűjteményének szövegtanúiban 

Az Ermit. lat. 25 és a BAV Barb. lat. 502 kéziratokon 2008-ban végzett kodikológiai, paleográ- 

fiai és összehasonlító szövegkritikai vizsgálataink megerősítették azt az álláspontunkat, hogy az ivói 

munka szövegével kapcsolatosan a „szövegcsalád” kifejezés használata pontosabb, mint az önálló 

gyűjteményekként való osztályozás.15 Az egyes szövegcsaládokon belül azonban világosan meg 

tudjuk különböztetni a szöveg további verzióit. Ezt jól szemléltetik a „Panormia” kéziratokban lévő 

kiegészítő kánonok: 1) Néhány kézirat nem tartalmaz jelentős kiegészítést, a „Panormia” további 

szövegtanúival összehasonlítva (pl. Strassbourg, Bibl. Nat. et Univ. 108; Bruxelles, Bibl. Royal 

Ms 1817)16; 2) Néhány kézirat végén megtalálható az IP 8. 137–154 az alapvető kiegészítő kánonok 

között, amint az megjelenik Migne kiadásában is17 (pl. Edinburgh, Ms. 18. 8. 6; BAV Vat. lat. 1359; 

Ermit. lat. 25). Ennek ellenére, ez a kiegészítés különböző összetételben is felbukkanhat, ha kevesebb 

kiegészítő kánon került beillesztésre, vagy ha ennek a kiegészítő anyagnak az egysége további – a kéz- 

irat használati területének helye szerinti – zsinati kánonokkal van gazdagítva (pl. Paris, BN lat. 

2472);18 3) Néha a kézirat végén található kiegészítés a „Decretum” szövegcsalád szöveghagyo- 

mányáról tanúskodik (pl. BAV Vat. lat. 1362);19 4) Mindezen lehetőségen túl, olyan kiegészítések 

is beillesztésre kerülhettek a „Panormia” alap kánonjai közé, amelyek a „Decretum” szövegcsa- 

ládjához tartoznak (vö. Angers Ms 369),20 vagy éppen a „Decretum Gratiani” anyagához (vö. Ermit. 

lat. 25);21 5) Végül, további jelentős kiegészítések kapcsolódhatnak a gyűjtemény elejéhez és vé- 

géhez, akár már a bekötött kéziratba bejegyezve, amelyek általában későbbi, de gyakran kortárs 

kézzel íródtak.22 

A 11–12. századi kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődésének sajátosságai 

a Decretum Gratiani előtti időszakban 

Milyen sajátos sorsa lehetett tehát egy kánonjogi kéziratnak a 11–12. században? Amikor a kó- 

dex elkészült, bekerült a mindennapi használatba valamely plébánián, székesegyházban, püspöki 

udvarban vagy egyházmegyei bíróságon. A konkrét használati helyen új kiegészítéseket illesztettek 

 
15 Uo. 369–387. 
16 SZUROMI SZ. A.: The BAV Pal. lat. 587 as a textual witness of the canonical work of Ivo of 

Chartres. = Rivista internazionale di diritto comune (17.) 2006. 343–358, különösen: 356–258. 
17 PL (8. jegyzet) CLXI. 1339–1344. 
18 Vö. SZUROMI SZ. A.: Some observations on the textual-development of the Tripartita. (A Com- 

parative Analysis of Paris, Bibliothèque Nationale lat. 3858 with other Ivonian manuscripts.) = 
Ius Ecclesiae (19.) 2007. 369–384. 

19 BAV Vat. lat. 1362, foll. 129r–138r; vö. A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts 
in the Vatican Library. Ed. S. KUTTNER, R. ELZE. I. Città del Vaticano, 1986. /Studi e testi 322./ 
133–134. 

20 Angers Ms 369, fol. 101r. 
21 Ermit. lat. 25, fol. 48v. 
22 „Decretum”: Cambridge, Corpus Christi College Ms 19, foll. 1ra–1va, 233va–234vb; BAV 

Vat. lat. 1357, foll. 246vb; „Panormia”: Angers, Bibliothèque Municipal Ms 369, foll. 106v–108v; 
BAV Vat. lat. 1358, foll. 1ra–5rb; BAV Vat. lat. 1359, foll. 133r–142r; BAV Vat. lat. 1362, foll. 
1r–2r, 129r–138r; BAV Barb. lat. 502, foll. [1r]–5v; BAV Barb. lat. 534, foll. 114va–115vb; BAV 
Ottob. lat. 224, foll. 148v–150v; Paris, Bibliothèque Nationale lat. 2472, foll. 1ra-1vb, 113r ; Orléans, 
Bibliothèque Municipal Ms 222 (194), pp. 183a–216b ; Edinburgh, National Library Adv. Ms 
18. 8. 6, foll. 1r–2v, 104r–104v; „Tripartita”: Bibliothèque Nationale lat. 4282, fol. 300r.  
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a kódexbe. Ezek a bővítmények a helyi meggyökeresedett szokások vagy újabb kánoni normák 

rögzítésére törekedtek, így segítették a kánonjogi gyűjtemény használóját az egyház fegyelmi 

rendjének jobb megismerésében. Az ilyen típusú kiegészítések a margón – mint rövid marginális 

jegyzet –, vagy a gyűjtemény kánonjai között kaphattak helyet, de ott is megtaláljuk őket, ahol az 

oldalak – vagy egy szakaszuk – üresen maradtak (pl. az a sajátos hely, amely szabadon volt hagyva 

az „arbor consanguinitatis” számára, és amelynek beillesztése számos esetben elmaradt).23 Tegyük 

hozzá, hogy a kódex eleje és vége szintén alkalmas helynek bizonyult – közvetlenül a kódex alap- 

vető kánonállománya előtt vagy után – további kiegészítések elhelyezésére. Arra is van példa, 

hogy további pergamen csíkokkal bővítették a kéziratot, melyet néhány kiegészítő megjegyzéssel 

láttak el (vö. Edinburgh, Ms. 18. 8. 6).24 Ezek a kiegészítések meglehetős pontossággal tájékoz- 

tatnak minket a konkrét kézirat használati helyéről, keletkezési időpontjáról és céljáról. Ugyanakkor, 

ezek a tények kellően biztos érvek a kánonjogról, mint „élő jogról” kialakított elméletünk alátá- 

masztására. Ennek az élő jognak az elevenségét jól jellemzi az egyes kánonjogi gyűjtemények és 

az egyház fegyelmének egyéb összegyűjtött formái közötti kölcsönhatás, valamint mindennek az 

egyház mindennapos intézményes tevékenységéhez való viszonya.25 A teljes kánonjog összegyűj- 

tésére irányuló szándék nemcsak az egyetemes normák egységbe foglalását jelentette, hanem a rész- 

leges jog, a meggyökeresedett szokások, vagy jelentős teológiai állásfoglalások összegzését is (pl. az 

Oltáriszentségről), amelyek egyedi megvilágításba helyezhették az egyházfegyelem egész tartalmát. 

A kánoni fegyelem Chartres-i Ivo általi összefoglalása kitűnő példa erre a törekvésre.26 Kánonjogi 

munkájának szövegcsaládjai (vö. „Decretum”, „Panormia”, „Tripartita”)27 és azok szövegvariánsai 

is jól mutatják azt a szándékot, amely a kánonjog lehetőleg legteljesebb összegzésére irányult. A szent- 

pétervári Ermit. lat. 25 kiemelkedő helyet foglal el ezen variánsok között. Ebben a kódexben nem 

találunk marginális utalásokat a „Decretum Gratiani”-ra, amint arra számos esetben felfigyelhetünk 

Ivo, sőt, Luccai Szt. Anzelm kánjogi művének kapcsán is.28 Ellenben az Ermit. lat. 25-ben, Ivo ká- 

nongyűjteményének főszövegében megtaláljuk azt a bővítményt, ami a „Decretum Gratiani” szövegé- 

ből származik. Ez a kiegészítés nem sokkal a kézirat eredeti – 12. századi – keletkezési dátuma 

után kapott helyet a kódexben. Az Ermit. lat. 25 végén olvasható függeléket egy hosszú, további 

kiegészítő rész követi, amely a II. Lateráni Zsinat (1139) összes kánonját tartalmazza.29 

 
23 SZUROMI SZ. A.: A snapshot from the process of the textual development of Ivo’s works. 

(Comparative analysis of Angers, Bibliothèque Municipal, Ms. 369 with BAV Reg. lat. 973 and other 
textual witnesses.) = Ius Ecclesiae (18.) 2006. 217–238. 

24 SZUROMI SZ. A.: A 12th century pastoral pocket book. (Some impressions on National Library 
of Scotland, Edinburgh, Adv. Ms. 18. 8. 6, as compared with Bruxelles, Bibliothèque Royal MS 
1817.) In: Medieval Canonical Sources and Collections up to the Decretum Gratiani. Ed. SZ. A. 
SZUROMI. Bp. 2006. /Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae 
de Petro Pázmány nominatae III/8./ 65–96. 

25 SZUROMI: Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, i. m. (1. jegyzet) 144–146. 
26 SZUROMI SZ. A.: Ivonian intention to collect the «ancient canons» together with new decretal 

materials. = The Jurist (67.) 2007. 285–310. 
27 ERDŐ P.: Storia delle fonti del diritto canonico. Venezia, 2008. Istituto di diritto canonico 

San Pio X, 98–100. /Manualia 2./ 
28 SZUROMI SZ. A.: Anselm of Lucca as a Canonist. Critical summary on importance of the 

Collectio Anselmi Lucensis. = Rivista internazionale di diritto comune (16.) 2005. 225–239. 
29 SZUROMI: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia, i. m. 

(14. jegyzet) 384. 
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Ivo szövegcsaládjainak szerzősége 

A „Decretum”, a „Panormia” és a „Tripartita” összehasonlító vizsgálata alapján számos kérdés 

fogalmazódhat meg: Ki állította össze a „Panormiá”-t?30 Vajon a „Decretum” az egyedüli és eredeti 

tanúja Ivo szerkesztői tevékenységének?31 Ki az a szerző, aki a „Tripartita” szövegcsalád mögött 

rejtőzik?32 Ezekre az alapvető eldöntendő kérdésekre azonban a szöveg fejlődésének ismeretében 

nem lehet adekvát választ adni. Ellenben, sokkal inkább pontosabb és célravezetőbb lehet az ivói 

szövegcsaládok összeállításával kapcsolatban annak a kérdésnek a feltétele, hogy vajon a „Dec- 

retum”, a „Panormia”, vagy a „Tripartita” kánonjogi anyaga és szerkezete – mely szövegcsaládok 

jelenleg önálló gyűjtemények formáját öltik – áll közelebb a gyűjtemény feltételezett összeállító- 

jának eredeti szándékához. Ivo munkájának részletes összehasonlító szövegkritikai, kodikológiai, 

és paleográfiai vizsgálata kristálytisztán mutatja, hogy annak a számos konkrét személynek az azo- 

nosítása, akik alapvető befolyást gyakoroltak a kánonjogi anyagra és a szöveg szerkezetének fej- 

lődésére, bizonyosan irreális feladat. Itt egyfelől fel szeretnénk hívni a figyelmet arra a nagyszámú 

kiegészítő kánonra, amelynek az összehasonlítását az egyazon szövegcsaládhoz tartozó szignifikáns 

szövegtanúk tekintetében elvégeztük;33 másfelől, jó néhány olyan kiegészítő megjegyzést, rövid 

magyarázatot, inszkripció rendszert láthatunk a kéziratokban, amelyek beillesztése a konkrét szö- 

vegtanúba nem a kéziratot másoló eredeti kézhez köthető, hanem attól eltérő kortárs vagy későbbi 

kézhez. Sőt, még a rubrikák címei, vagy a rubrikarendszer szerkezete is változhat esetenként (vö. 

Cambridge, Gonville and Caius College 393 [455];34 Paris, BN lat. 385835). Ezek a tények sajáto- 

san is rávilágítanak az egyes kéziratok önálló életére, amely során különböző befolyásoknak és 

hatásoknak voltak kitéve. Éppen ezért, meggyőződésünk szerint, pusztán a feltételezett eredeti ösz- 

szeállítói szándékot és a klerikusoknak azt a sajátos rétegét tudjuk rekonstruálni, akiknek Chartres-i 

Ivo kánonjogi olvasókönyvét szánta. Az elmúlt években végzett széleskörű kutatásnak köszönhetően, 

össze tudtuk állítani – a BAV Pal. lat. 587 alapján36 – annak a hat alapvető témának a listáját, amelyek 

feltételezhetően az eredeti gyűjtemény tartalmát alkották, és amelyek kifejtése hol megrövidült, 

hol bővült a későbbiekben, illetve, amely lépésről-lépésre kiegészült a kifejlett inszkripció vagy 

 

 

 

 
30 Vö. ROLKER, CH.: Ivo of Chartres and the Panormia. The Question of Authorship Revisited. In: 

Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law. Esztergom, 3 August – 8 
August 2008. Città del Vaticano, /Monumenta Iuris Canonici, C/14./, (megjelenés alatt). 

31 Uo. 
32 BRETT, M.: Editing the Canon-Law Collections between Burchard and Gratian. In: Proceedings 

of the Twelfth International Congress of Medieval Canon Law. Washington, D. C., 1 August – 7 
August 2004 Città del Vaticano, 2008. /Monumenta Iuris Canonici, C/13./, 89–107, különösen: 
101–103. 

33 SZUROMI: Some 12th century textual-witnesses of the family of the Ivonian Panormia, i. m. 
(14. jegyzet) 383. 

34 Vö. SZUROMI SZ. A.: Some witnesses of the gradual crystallization process of the Ivonian textual 
families, = Ius Canonicum (megjelenés alatt). 

35 SZUROMI SZ. A.: From a reading book to a crystallized canonical collection. (Notes to the de- 
velopment of Ivo’s work based on Orléans, Bibliothèque Municipal Ms 222 [194] and Cambridge, 
Gonville and Caius College 393 [455].) = Revista General de Derecho Canónico y Derecho Ecle- 
siástico del Estado (20.) 2009. 1–19. 

36 Ehelyütt pontosítjuk a BAV Pal. lat. 587 méretére vonatkozó megállapításunkat, mely he- 
lyesen 300×160 mm. 
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rubrika rendszerrel, a használati hely sajátosságai alapján.37 Ezek körül az alapvető témák – mint 

„nucleus” – körül rendeződött a további fegyelmi vagy tanbeli kérdéssel foglalkozó kánoni anyag, 

hosszabb vagy rövidebb formában. Bizonyos, hogy Ivo eredeti kompozíciójából kezdetben hiány- 

zott a kánonszámozás. A tudományos kutatás számára közismertek a „Decretum”, a „Panormia” 

és a „Tripartita” azon szövegtanúi, melyek egyáltalán nem tartalmaznak rubrika vagy inszkripció 

rendszert. Ezek a kéziratok az ivói kánonjoggyűjtemény eredeti karakteréről tanúskodnak, mivel 

részlegesen megőrizték a szöveg szerkezetének korai formáját, amely kánonjogi olvasókönyvnek 

készült. Hasonlóan körültekintő vizsgálattal, lehetőségünk nyílhat arra, hogy rekonstruáljuk a kor- 

társ egyházi intézményrendszer azon intézményeit, ahol a székesegyházi káptalan az eredeti ivói 

olvasókönyvet segédkönyvként használta a klérus egyházfegyelmi képzésére, ahol ez a kánon- 

gyűjtemény megkezdte saját önálló életét, és ahol a szöveg ún. „nucleus” formája jelentéktelenebb 

vagy jelentősebb módosításokat szenvedett. A módosításoknak ezt a folyamatát csakis az intéz- 

ményesedett egyházfegyelemről kialakított kortárs kánonjogi meggyőződés alapján tudjuk megérteni. 

Ez a meggyőződés megegyezett azzal, ami Ivót eredetileg motiválta művének összeállításában. 

Ivo szerette volna bemutatni az egyház teljes jogát, mivel ezáltal akarta előmozdítani az egyházi 

intézmények munkáját és tevékenységét, különösen pedig a lelkek gondozását (vö.„cura anima- 

rum‟) és az üdvösséget mint végső célt. A kánonjog mindennapi alkalmazása viszont alapvetően és 

szorosan kötődött a konkrét egyházi intézmények és tevékenységük sajátosságaihoz, nevezetesen azok- 

hoz az elsődleges célokhoz, amelyek lényegesek voltak a kánonjoggyűjtemény egyes használati helyei- 

nek munkája során. Mindez az intézményes tevékenység Ivo gyűjteménye eredeti „nucleus” formá- 

jából, széles panorámán elhelyezkedő és három szövegcsaládba sorolható verziókat alakított ki. Így, 

a későbbi kiegészítések, amelyek a kéziratot használó személy vagy intézmény érdeklődésének és 

tevékenységének megfelelően segítették a szöveg mindennapos konzultációját, megalapozták a három fő 

szövegváltozat alapvető tulajdonságait, és ezáltal kiforrott kánonjogi kézikönyvekké váltak. Ezek 

azok a verziók, amelyeket a kánonjogi forrástörténet tudományának hagyományos osztályozása három 

önálló gyűjteményként ismer (vö. a „zárt irodalmi mű” elmélete),38 és melyeket ellenben mi három 

szövegcsaládként rendszereztünk, a fentebb vázolt intézmény- és forrástörténeti háttér alapján. 

 

Konklúzió 

A klasszikus kérdés tehát minden bizonnyal így hangozhat: „Ki az a szerző, aki a három szö- 

vegcsalád létrejötte mögött meghúzódik?” Alapos megfontolás után pedig azt a választ adhatjuk, 

hogy a kezdetnél feltétlenül magát Chartres-i Ivót találjuk. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy nem 

ő a közvetlen szerzője az egyes szövegcsaládoknak és a későbbi szövegszerű, valamint szerkezeti 

módosításoknak, amelyeket számos kéziratban azonosíthatunk. Ezek a jelentősebb vagy kisebb 

változtatások, szerkezeti tisztulások, inszkripciók, rubrikák, stb. az egyházfegyelem mindennapos 

alkalmazásának a szövegre gyakorolt hatásai, továbbá maradandó tanúi annak a lépésről-lépésre 

történt kristályosodási folyamatnak,39 amely letisztult formájú kánonjogi gyűjteményeket alakított 

ki – és azok különböző verzióit – az eredeti kánonjogi olvasókönyvből. 

SZUROMI SZABOLCS 

 
37 Vö. SZUROMI: The BAV Pal. lat. 587 as a textual witness, i. h. (16. jegyzet) 346. 
38 FOURNIER, P.: Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres. = Bibliothèque de 

la École de chartes (57.) 1896. 645–698; (58.) 1897. 26–77, 293–326, 410–444, 624–676. [repr. 
in FOUTNIER, P.: Mélanges de droit canonique. I. Ed. P. KÖLZER. Aalen, 1983. 451–678.] 

39 SZUROMI SZ. A.: Some impressions on the 12th century textual witnesses of Ivo’s canonical 
work. = Studia Canonica (42.) 2008. 347–365. 
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Enyedi György és a zsiráf. Héliodórosz Aithiopikájának Enyedi György által készített latin for- 

dítása egyetlen kéziratban maradt fenn.1 Sajnos ez sem autográf, hanem egy 17. század derekán 

készült, viszonylag nehezen olvasható másolat. A másoló kilétére a legutolsó oldalon, a szöveg 

befejezése után derül fény: „Finis huius operis mercedem sumpsi laboris. Sanctograciae mense 

Octobri anni 1647. stephanus Nemay Urbanus.”2 A kötet címlapján a következő áll: „HELIODORI 

AETHIOPICAE LIBRI DECEM, NUNC PRIMUM IN LATINAM LINGUAM CONVERSI IN- 

TERPRETE GEORGIO ENIEDINO TRANSILVANO R. S. C.3 Clarissimo etc. ANNO DOMINI 

1592.” 

A cím tölcséres elrendezése egyértelműen a korabeli nyomtatott könyvek címlapjának mintáját 

követi. Kötése jól megvigyázott, 17. századi egészbőr kötés. Nem kötötték újra, így szerencsére a lap- 

széli jegyzetek nem vesztek el. A kéziratos kötet méretét tekintve negyedrét alakú. Terjedelme 

186 levél, azaz 372 oldal. Az oldalak felső sarkában ceruzával írott oldalszámozás látható. A levelek 

mindkét oldalát szöveg foglalja el. A szöveges felületek leginkább 24−25 sorosak, de esetenként 

28−29 sor is előfordul egy oldalon. A szöveg a következőképpen oszlik meg rajta: címlap (1.r.), 

Epistola dedicatoria (2.r.–3.r.), Ad lectorem (3.r.−3.v.), Testimonia quorundam doctorum de Helio- 

doro (3.v.−7.v.), Héliodórosz Aithiopikájának latin nyelvű fordítása (7.v.–372.v.). 

Enyedi fordítása igazi humanista alkotás, a latin szöveg hűen követi a görög eredetit. A legtöbb, 

amit ma erről a fordításról tudni, feltételezni lehet, az ajánlásból, az előszóból, valamint a testi- 

moniumokból derül ki, de egyben ez is okozza a legtöbb fejtörést. Történetesen, hogy Enyedi 

többször is hangsúlyozza, először magán a címlapon, majd ezt az ajánlásban és az olvasóhoz írt 

előszóban is megismétli, hogy először fordítja a művet latin nyelvre, noha az már negyven évvel 

korábban, 1552-ben megjelent Stanisław Warszewicki lengyel jezsuita szerzetes fordításában.4 

Hogyan lehetséges, hogy Enyedi, aki ebben a tekintetben rendkívül tájékozott, épp a meglévő latin 

fordításról ne hallott volna? 

A másik nagy fejtörést Enyedi forrása jelenti. Milyen görög szöveg szolgált alapul a fordításhoz? 

Az olvasóhoz írt előszóban kétszer is kiemeli: „s szabadidő és javított kódex sem állt rendelkezé- 

semre”,5 majd pár sorral lejjebb „de ha tekintetbe veszik, hogy csupán egy görög kódex, méghozzá 

hibákkal teli kódex állt a rendelkezésemre”,6 ugyanakkor a „testimonia quorundam doctorum” 

 

 

 

 
1 „Heliodori Aethiopicae historiae libri decem.” Nunc primum in Latinam linguam conversi 

interprete Georgio Eniedino Transilvano. Jelenlegi lelőhelye: Kolozsvári Akadémiai Könyvtár (Bib- 
lioteca Academiei, Filiala Cluj) Jelzete: MS. U. 1089 (mikrofilm-másolat MTAK, jelzete: 167) 

2 Uo., 372. 
3 A rövidítés feloldása: R[ectore] S[cholae] C[laudiopolitanae] 
4 Heliodori Aethiopicae historiae libri decem, nunc primum a Graeco sermone in Latinum 

translati Stanislao Varsevicio Polono interpretre. Basileae, 1552. – Itt megjegyezném, hogy Sta- 
nisław Warszewicki, amikor Héliodóroszt fordította, még Melanchthon-tanítvány volt. A jezsuita 
rendbe csak jóval később, 1567-ben lépett be. 

5 „nec otio, nec emendato codice essem instructus“ Az ajánlásból és az előszóból vett idéze- 
teket magyarul LATZKOVITS Miklós fordításában közlöm: Enyedi György válogatott művei. Vál. BA- 
LÁZS Mihály és KÁLDOS János. Bukarest–Kolozsvár, 1997. Kriterion, 36. (A továbbiakban: Enyedi 
válogatott) Az ajánlások latin szövegének idézéséhez: RAJKA László: Heliodoros Aithiopikájának 
feldolgozása a magyar irodalomban. Kolozsvár, 1917. 11–12. 

6 Vö. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi válogatott, i. m. (5. jegyzet) 36. Latin eredeti- 
ben: RAJKA: i. m. (5. jegyzet) 12.: „sed si me unicum et quidem mendosum habuisse Graecum 
codicem … considerent”  
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részben egy egészen hosszú passzust idéz Vincentius Obsopoeus előszavából,7 amely Héliodórosz 

Aithiopikájának editio princepsében található.8 Mindez nehezen lett volna kivitelezhető, ha nem 

rendelkezik ezzel a kiadással. Érdekes módon az Obsopoeus-féle kiadás előszavából ugyanezt 

a részt Conrad Gessner – akiről később még szó lesz − is idézi a Héliodóroszról szóló szócikknél 

a Bibliotheca universalis9 c. művében. Először arra gondoltam, hogy Enyedi esetleg innen is átemel- 

hette ezt a szövegrészt, azonban alaposabb összevetés során kiderült, hogy míg Gessner csak kivo- 

natolva idéz az előszóból, addig Enyedi teljes egészében, szóról-szóra, tehát nem innen vette át. 

Az Obsopoeustól idézett rész körülbelül két oldalt tesz ki. A kézirat és a nyomtatott szöveg között 

csak néhány apró eltérés van,10 melyek a másolótól is származhatnak, és lényegében ortográfiai, 

illetve hangzásbeli eltérések. Sőt, az Enyedi által idézett részben az eredeti szövegbe ágyazott görög 

szavak, valamint egy személynév is pontosan tükröződik. Enyedi sem tagadja, hogy az idézetet a nyom- 

tatott kiadásból veszi, hiszen a következőképpen vezeti be: „Vincentius Obsopoeus [írja] abban 

a levélben, amelyet a görög kiadás elé fűzött.”11 

Ez az idézett előszó főleg azért érdekes, mert ebből derül ki, hogy a görög kiadás alapjául egy 

Mátyás király könyvtárából megmenekült korvina szolgált. Ez olyan súlyos érvnek számított 

Héliodórosz mellett, hogy később valamennyi kiadó, fordító, átdolgozó megemlíti. Ezt az érvet 

Enyedi sem hagyhatta ki, mert a Báthory Zsigmondhoz írt ajánlás végén hangsúlyozza: 

„Volt azonban más ok is, amely arra indított, hogy Felséged támogatásával tö- 
rekedjem latinul kiadni e művet. Hisz művelt férfiak olvasták idáig görögül, köztük 
királyunk, Korvin Mátyás, s épp az ő könyvtárából, mint deszka a hajótörésből, ke- 
rült elő. Illő tehát nekünk is azon igyekeznünk, nekünk, akik ennek az igen híres 
magyar királynak utódai vagyunk, hogy a latinul értő fülek számára is ismeretessé 
váljon ez a munka.”12 

Miről ír Enyedi, amikor „hibás görög kódex”-et emleget? Ezt a kérdést szeretném közelebbről 

megvilágítani. 

Mivel a kézirat átírásakor a MTAK mikrofilm-másolata alapján dolgoztam, ezért nagyon meg- 

örültem, amikor 2009 júniusában kolozsvári munkám során kézbe vehettem az eredeti kéziratot. 

Különösen egy apró lapszéli megjegyzés keltette fel az érdeklődésem, amely a kézirat 355. olda- 

 
07 Erre az ellentmondásra Pirnát Antal hívta fel a figyelmet: PIRNÁT Antal: Die Heliodor- 

Übersetzung von Enyedi. In.: György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16–17th 
centuries. Ed. Mihály BALÁZS, Gizella KESERŰ. Bp. 2000. 283–287. 

08 Heliodori Historiae Aethiopicae libri decem, nunquam antea in lucem editi. Ed. Vincentius 
OBSOPOEUS. Basileae, ex officina Hervagiana, 1534. a2 r–a3r. 

09 GESSNER, Conrad: Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, 
in tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica. Tiguri, apud Christophorum Froschouerum, 1545. 301. 

10 A következő eltérések fedezhetők fel a Vincentius Obsopoeus-féle bázeli kiadás előszava és 
az Enyedi által idézett részlet között, az utóbbit zárójelben közlöm: Chariclia (Cariclea), etiam- 
dum (etiamnum), Reipub. (Reip.), tenebris (taenebris), authorem (aucthorem), Aegypti (Aegipti), 
Aethyopiae (Aethiopiae), amoenissimis (amenissimis) 

11 L. (1. jegyzet) 6.: „Vincentius Obsopoeus in ea quam editioni Graecae praefixit epistola:” A latin 
szöveget a saját olvasatomban, magyarul, a saját fordításomban közlöm. 

12 Vö. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi válogatott, i. m., (5. jegyzet) 34. Latin erede- 
tiben: RAJKA: i. m. (5. jegyzet) 11.: „Fuit et alia quae hortata me est caussa ut auspiciis Celsitu- 
dinis Vestrae, Latine illum evulgare cuperem. Nam quod Graece hactenus ab eruditis est lectus, 
acceptum debet referri, Matthiae illi Corvino Regi nostro, ex cuius Bibliotheca, tanquam tabula 
ex naufragio, fuit servatus. Par igitur est, utnostra qui reliquiae sumus, florentissimi illius Ungarici 
Regni, opera, Latinis quoque auribus innotescat.” 
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lán olvasható: „Gesnerus”. Ez a rész Héliodórosz modern kritikai kiadásában13 a X. könyv, 27.14 

bekezdésének felel meg, amely a zsiráfról szól. Miért is olyan érdekes ez? 

Az antik görög regényekben a leírás központi szerepet kap. Maga az Aithiopika is egy enigma- 

tikus jelenet leírásával kezdődik. Az ókori szerzők a különféle descriptiók sorát szívesen színesítik 

egzotikus állatok leírásával. Mivel Héliodórosz regénye Etiópiában ér véget, így nem véletlen, 

hogy a természettudományi eszmefuttatásnak éppen a zsiráf a tárgya. Héliodórosz mesterien alkal- 

mazza a leírásokat. Szembetűnő irodalmi és retorikai gazdagsága, alaposan végiggondolt szerkezete, 

amelyet úgy rendez el, hogy a kellő hatást elérje. Ez a kis zsiráfos exkurzus valósággal megkoronázza 

a jelenetet. Egyrészt azért mert a zsiráf az utolsó ajándék a sorban, amely megfelel az „a minore 

ad maius” retorikai elvnek, ahol a klimax azt a célt szolgálja, hogy fokozza a feszültséget, másrészt 

az állat leírása miatt, amelynek nagysága és szokatlan volta szándékosan el van túlozva, hogy a cse- 

lekmény folytatásához vezessen, és azt logikusan megalapozza. Ezen felül Héliodórosz úgy tárja 

a zsiráfot az olvasó elé, mintha jómaga is először szembesülne vele, így minden egyes részét va- 

lamilyen más állatéhoz hasonlítja, hogy ezzel is csigázza az olvasó kíváncsiságát. A zsiráf már az 

ókortól kezdve nagy attrakciónak számított és csak nagyon keveseknek volt alkalmuk látni. Viszont 

éppen ezért, ha valaki mégis látott, feltétlenül megörökítette, akár írásban, akár valamilyen kép- 

zőművészeti formában. 

Enyedi sem látott zsiráfot, ezért szerepel a lapszélen a „Gesnerus” megjegyzés, amely Conrad 

Gessnerre vonatkozik. Conrad Gessner (1516−1565) 16. századi polihisztor. Leginkább, mint bota- 

nikust, természettudóst, bibliográfust, sőt mint hegymászót tartják számon. A Jöcher szerint ő a „né- 

met Plinius”.15 A Historiae animalium című műve öt kötetben jelent meg.16 A címben nem véletlenül 

szerepel a „historia” szó, hiszen a létező és nem létező állatokat nem természettudományi szem- 

pontból mutatja be, hanem igyekszik mindent összegyűjteni, amit az idők során az állatokról leje- 

gyeztek. Szemléletét az előszóban a következőképpen fejti ki: 

„Dicat aliquis non fuisse ex omnibus sed ex optimis tantum conscribendam histo- 
riam. Ego vero nullius scripta contemnere volui, cum nullus tam malus sit liber, ex 
quo non aliquid haurire boni liceat, si quis iudicium adhibeat: quod potissimum sit, 
collatis melioris notae scriptoribus, Graecis cum Latinis, veteribus cum novis.”17 

 
13 Héliodórosz legújabb kritikai kiadásai szinte párhuzamosan jelentek meg a huszadik század 

derekán. Az egyik a Budé-sorozatban: HÉLIODORE: Les Éthiopiques [Théagene et Chariclée]. Eds. 
R. M. RATTENBURY, T. W. LUMB. Trad. J. MAILLON. Paris, Budé, 1935–1943., (2. kiad., Paris, 
1960.) A másik Colonna kiadásában: Heliodori Aethiopica. Aristides COLONNA recensuit. Romae, 
1938. /Scriptores Graeci et Latini/; Későbbi átdolgozott kiadása: Le Ethiopiche di Eliodoro. A cura 
di A. COLONNA. Trad. It. di Fiorenza BEVILAQUA. Torino, 1987. A munkám során a RATTENBURY– 
LUMB 2. kiadását használtam. 

14 Heliod. X, 27 
15 JÖCHER, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrtenlexikon. 1–4. Bde. Leipzig, 1750–1751. I. 

Bd. 968. col. 
16 GESSNER, Conrad: Historia animalium. Lib. I-V. Zürich, Froschauer, 1551–1558. 
17 GESSNER, Conrad: Historia animalium. Lib. I. De quadrupedibus viviparis. Zürich, Froschauer, 

1551. β1r. (OSzK Ant. 21.) Magyarul, saját fordításomban: „Egyesek azt állítják, hogy nem lehet- 
séges minden könyvet felhasználni a történelemíráshoz, csak a legjobbakat. Én pedig egyetlen 
írást sem akartam megvetni, mivel egyetlen könyv sem lehet annyira rossz, hogy ne lehessen belőle 
valami jót meríteni, ha valaki azt megfelelően ítéli meg, és nagyon valószínű, hogy így fogja, 
egybegyűjtöttem a jobb írókat, görögöket és latinokat, régieket és újakat.” 
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Conrad Gessner szakmai alázatának köszönve mindent lejegyzett a zsiráfról is, ami a tudomására 

jutott. Így Héliodóroszt is idézi, sőt egy másik szerzőt is, akit Enyedi is ismer: Angelo Polizianót. 

A szóban forgó részlet a következő: 

„Heliodorus libro 10. Aethiopicae historiae camelopardalin elegantissime depingit, 
nos ita convertimus: Axiomitarum legati Hydaspi regi Aethiopum inter caetera pereg- 
rinum et mirabilis naturae animal donabant: cui proceritas et altitudo cameli erat: 
pellis color floridis varius maculis, φολίσι: partes posteriores et infra ilia, humiles et 
leoninae formae: anteriores vero circa armos et pectus, et pedes priores alteriores multo 
quam pro caeterarum partium portione. Collum gracile, et licet a reliquo corpore crasso 
procedens, ad canini (ὲις κύνειον φάρυγγα, ut habent libri impressi: Politianus legit 
κύκνειον, quod praefero) vel olorini potius gutturis modum desinebat. Caput forma 
quidem cameli (Politianus haec non recte legit) magnitudine vero paulo maiori quam 
dupla ad struthiocameli caput. Oculis tanquam pictis ὸφθαλμοὺς ύπογεγραμμένους 
βλοσυρῶς σοβοῦσα (Politianus vertit, subscriptosque velut oculos torve motans con- 
nivebat.) Incessus longe alius quam animalium ulli vel terrestri vel aquatico: neque 
enim crura dextra et sinistra vicibus movebat alternis, sed alterutra simul: ut dextra 
pariter ambo, inde sinistra (ζυγηδόν, id est iunctim: sic enim legendum, et statim ύπε- 
ραιωρουμένῃ πλευρᾷ) ita ut utrunque latus cum suis pedibus simul totum loco move- 
retur. Trahenti autem regentique magistro tam facile et mansuetum se dabat, ut tenui 
funiculo capiti circumvoluto, pro illius arbitrio quo modo et quocunque vellet ageretur, 
non minus ac si robustissimo vinculo ductum fuisset, Haec Heliodorus: ex quo trans- 
tulerunt hunc locum, Angelus Politianus Miscellaneis, et Petrus Gyllius cum Aeliano 
suo, utrique in suis translationibus reprehendendi.18 

Az idézett részben a zsiráf nyakára vonatkozó mondatot azért húztam alá, mert Enyedi forrásá- 

nak meghatározásában kiemelkedő jelentőségű. Conrad Gessner szerencsére nem tartja titokban 

a forrásait, így egyértelműen megtudhatjuk, hogy a nyomtatott könyvekben „kutyáéhoz hasonlóan” 

szerepel (ad canini – ὲις κύνειον φάρυγγα – gutturis modum). Az is kiderül, hogy Poliziano ugyan- 

ezt a nyakat „hattyúéhoz hasonlónak” írja le (κύκνειον – olorini gutturis modum), és ebben a kér- 

désben neki ad igazat. Gessner feltehetően úgy véli, hogy a két különböző olvasat a görög szavak 

 
18 Uo. 161. p. 43–60. Az aláhúzás tőlem. Magyarul, saját fordításomban: „Héliodórosz az Aithio- 

pika X. Könyvében igen szemléletes módon festi le a [zsiráfot]. Ezt így fordíthatjuk: Az axio- 
miták küldöttsége Hüdaszpész etióp királynak egyéb ajándékok mellett, egy csodálatos és különös 
természetű állatot ajándékoztak. Természetét és nagyságát tekintve, a tevéhez volt hasonló, bőrét 
különböző élénk foltok tarkították. Testének hátsó és alsó része alacsony volt, mint az oroszláné, 
viszont elől, a lapockái és a szügye tájékán, valamint a mellső lábai, a teste többi részénél sokkal 
nagyobbak voltak. Karcsú és hosszú nyaka, a kissé otromba teste fölé, a kutyáéhoz hasonlóan (aho- 
gyan a nyomtatott könyvekben szerepel, Politianus azonban κύκνειον-nak olvassa, amit inkább 
javasolok) vagya hattyúéhoz hasonlóan emelkedett. A feje, akár a tevéé (ezt Politianus rosszul olvasta), 
alig nagyobb, mint a struccmadár fejének a kétszerese. Ide-oda mozgó fekete festékkel kihúzott 
szemei félelmetesen meredeztek. Járása nagyon különbözik minden más szárazföldi és vízi állaté- 
tól. Jobb és bal lábát nem váltogatva, egyiket a másik után mozgattta, hanem egyszerre lépett va- 
lamelyikkel, előbb mindkét jobb lábával, majd a ballal (ζυγηδόν, azaz egymás után, ezt így kell 
olvasni, majd mindjárt ezután ύπεραιωρουμένῃ πλευρᾷ ) így a lábaival együtt valamelyik oldala 
is egyszerre mozgott. Annak, aki vezette és irányította, olyan szelíden engedelmeskedett, hogy az 
egy vékony zsineggel, amelyet a fejéhez erősített, akarata szerint irányította, amerre csak akarta, 
mintha csak a legerősebb kötelet használta volna. Ez áll Héliodórosznál, akitől lefordították ezt a helyet 
Angelus Politianus a Miscallaneorum centuriájában, valamint Petrus Gyllius az Aelianus-kom- 
mentárjában, mindkettőt felhasználtam a fordításomhoz.” 
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feltűnő hasonlóságából fakad (κύνειον – κύκνειον), ezért javasolja inkább az utóbbit. Enyedi ugyan- 

ezt a mondatot először a következőképpen fordítja: „collum gracile, ex reliquo corpore magno in 

caninam gulam productum,”19 majd a margón „caninam”-ot „olorinam”-ra javítja, azaz a „kutyáéhoz 

hasonlóant” a „hattyúéhoz hasonlóra”. Lévén, hogy Enyedi nem látott zsiráfot, kivéve azt, amely 

a Gessner-kötetben szerepel illusztrációként, és amelyet nem egy valós zsiráfról mintáztak, a kép 

alapján, a zsiráf nyakát illetően, ugyanúgy dönthetett volna az eredeti változat mellett is, ahogyan 

a „nyomtatott könyvekben áll”, ő azonban fennakadt ezen a látszólag lényegtelen részleten. Igen 

valószínűnek tartom, hogy éppen Poliziano győzte meg az utóbbiról. 

Az Aithiopika legkorábbi latin fordítása, pontosabban ennek egy rövid töredéke, Angelo Poli- 

ziano (Angelus Politianus 1454−1494) olasz humanistától származik, amely a Miscellaneorum 

centuria prima20 című gyűjteményes munkájában jelent meg. Történetesen ez a rész is a zsiráfos 

rész (Heliod. X, 27). A zsiráf téma említéséhez Horatius szolgáltat alkalmat. Az alkalmi jelleg 

már a legelején kiderül, ugyanis a következőképpen vezeti fel: „Milyen szavakkal is jelöli Horatius 

a zsiráfot? Hogyan is néz ki ez az állat? Milyen néven is tartják számon? Mikor is látták először 

Itáliában?”21 Poliziano, mint ahogyan az egy igazi humanistához illik, felismerte, hogy a régi szem- 

tanúk közül Héliodórosz szabatos leírása messze kiemelkedik, valamint, hogy az állat bizonyos 

különös ismertetőjegyeiről hallgatnak, mint például a szarvacskáiról. Ez a filológiai apróság szolgált 

alapul a horatiusi sorok megmagyarázásához, egyben ahhoz is, hogy műveltségét, olvasottságát fitog- 

tassa. Polizianónak ugyanis módjában állt a maga valóságában megszemlélni azt a zsiráfot, amelyet 

az egyiptomi szultán ajándékba küldött Lorenzo Medicinek, és erről említést is tesz ugyanebben 

a szövegben: „Et hanc a rege dein ipso Aegypti, qui sultanus vocatur, inter munera alia dono missam 

Laurentio Medici vidimus.”22 

Ez a Poliziano-szöveg Enyedi szempontjából is kulcsfontosságú. Egyrészt azért, mert a „testi- 

monia quorundam doctorum” részben Enyedi Polizianót is idézi,23 tehát ismernie kellett ezt a rész- 

letet, másrészt Poliziano nem használhatta az Obsopoeus-féle bázeli kiadást, mivel 1494-ben be- 

következett halála ezt lehetetlenné tette. Ugyanakkor Enyedinek azt is tudnia kellett, ha erre más 

forrásból már korábban nem jött rá, hogy az Aithiopikának nem csak az az egy kézirata létezik, 

amely Mátyás király egykori könyvtárából bukkant elő. Poliziano ugyanis azt a népet, amely a zsi- 

ráfot Hüdaszpész királynak ajándékozza „auxomiták”24-nak nevezi („Auxomitarum legati”). Enye- 

dinél „Axiomitarum legati” szerepel, és mindenki másnál is, aki a bázeli kiadást használta, mivel 

ebben így nevezik ezt a népet. A Commelinus-féle Héliodórosz-kiadás25 csak 1596-ban jelent meg, 

ez már négy kézirat alapján készült. Erre azért volt szükség, mert közben Jacques Amyot-val 

 
19 L. (1. jegyzet) 355. 
20 Legkorábban Firenzében, 1489-ben (BMC VI. 638; BSB-Ink P-662) 
21 POLITIANUS, Angelus: Miscellaneorum centuria prima. Florentiae, 1489. Antonio Miscomini, 

Caput III., b8 v. (OSzK, Inc. 596) „Quibus verbis Horatius chameleopardalin significaverit, quaeque 
sit eius animantis facies, quibusque etiam nominibus censeatur et quo primum tempore visa in 
Italia.” 

22 Uo. Ugyanez a zsiráf látható Piero di Cosimo „Vulcanus és Aeolus” című festményén.  
23 L. (1. jegyzet) 9.: „Angelus Politianus Miscell. Cap. III. Graecus Heliodorus non dilutae 

scriptor authoritatis.” 
24 Angelo Politiano forrása minden bizonnyal a Cod. Vaticanus 157 (11. századi kézirat). Vö. 

RATTENBURY, R. M.: Introduction. In: HÉLIODORE: Les Éthiopiques [Théagene et Chariclée], i. m. 
(13. jegyzet) 2. ed. Paris 1960. I. tom. XXIV–LXIV. 

25 Heliodori Aethiopicorum… libri X. collatione Mss. Bibliothecae Palatinae et aliorum emen- 
dati et multis in loci aucti. Ed. Hieronymus COMMELINUS. Trad. Stanisław WARSZEWICKI. [Heidel- 
berg], apud Hieronymum Commelinum, 1596. 
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(1513−1593) az élen,26 aki elsőként fordította az Aithiopikát francia nyelvre, rájöttek, hogy az 

Obsopoeus-féle kiadás tele van hibákkal és igyekeztek újabb kéziratait felkutatni. Ezért amikor 

Enyedi azt írja, hogy „javított kódex nem állt a rendelkezésemre,” tulajdonképpen a bázeli kiadás- 

ról ír, tehát nem állít valótlanságot. Hogy ezt ilyen ködös formában teszi, talán az lehet az oka, 

hogy nem akart ellentmondásba keveredni Báthory Zsigmond előtt, akinek a támogatásával szerette 

volna megjelentetni ezt a művet. Miután az volt a fő érve a fejedelemnek, hogy „Korvin Mátyás 

könyvtárából, mint deszka a hajótörésből, került elő,” nem állíthatta róla, egyben azt is, hogy hibás, 

hogy valószínűleg további kéziratai is léteznek. Viszont azt sem hallgathatta el, mivel nagyon jártas 

volt a görög nyelvben, hogy észlelte, hogy hibás. Hasonló véleménynek ad hangot Conrad Gessner 

is, aki szintén lelkes olvasója és nagy rajongója volt Héliodórosznak. A Bibliotheca universalis- 

ban a következőket írja: 

„Néhány évvel korábban lelkem arra ösztönzött, hogy belenézzek ebbe a műbe, 
és annyira megtetszett, hogy addig mással nem is tudtam foglalkozni, amíg a végére 
nem értem. Ha a görög szöveg nem lett volna oly sok helyen hibákkal elrontva, még 
inkább élveztem volna.”27 

BERKES KATALIN 

Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében.* Az Esterházy- 

család könyvtára1 a leggazdagabb korabeli magyarországi gyűjtemények egyike, örvendetes módon 

a kötetek nagy része ma is kézbe vehető. A könyvtár megőrizte több, a magyar művelődés-, iroda- 

lom- és egyháztörténet számára jelentős katolikus és protestáns egyházi személy, főúr és tudós 

könyveit. A kiterjedt rokonságnak köszönhetően megörökölték, vagy megvásárolták azokat. 

A kismartoni és a moszkvai anyagot végignézve három 16–17. századi protestáns püspök gyűj- 

teményét külön is érdemes megvizsgálni: Beythe Istvánét,2 Kanizsai Pálfi Jánosét3 és Ceglédi Szabó 

 

 
26 Enyedi utal rá az olvasóhoz írt előszóban, noha név szerint nem említi: „…saját nyelvükre 

fordítva a franciák – úgy tudom – nagyon kedvelik…” l. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi 
válogatott, i. m. (5. jegyzet) 36. 

27 L. GESSNER: Bibliotheca universalis, i. m. (9. jegyzet) 301.: „Mihi sane ante annos aliquot hoc 
opus animi gratia inspicienti, ita placuit, ut aliud prius agerem nihil, quam operis finem attigissem, 
et nisi plurimis locis exemplar Graecum mendis inquinaretur, multo amplius delectasset.” Magyarul, 
saját fordításomban. 

* Kutatásaimat a Klebelsberg-, majd a Bolyai-ösztöndíj támogatta. 
1 A gyűjtemény történetére: MONOK István: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisz- 

tokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 2004. április 22–23-án megtartott kon- 
ferencia előadásai. Szerk. CZOMA László. Keszthely, 2005. [2007!] /Kastélykonferenciák III./ 91–101. – 
MONOK István: Esterházy-könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
I. Calcagnini-Falkoner. Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2004. Balassi Kiadó, 427. (A továbbiakban: 
MAMŰL) – KÖRNER, Stefan: A Bibliotheca Esterházyana. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata 
könyvgyűjtemények, 1500–1700. Szerk. MONOK István. Bp. 2005. OSzK, 61–63. 

2 Könyveinek legnagyobb része ma a németújvári ferences kolostorban található, de a kismar- 
toni és a moszkvai Esterházy könyvek között is felbukkannak bejegyzései. Vö.: MONOK István– 
ÖTVÖS Péter–ZVARA Edina: A németújvári protestáns iskola könyvtára. (A Kárpát-medence ko- 
raújkori könyvtárai – előkészületben) 

3 SZELESTEI NAGY László: Kanizsai Pálfi János dunántúli püspök könyvei. In: Adalékok a 16–20. 
századi magyar művelődéstörténethez. Szerk. BÁLINT István János. Bp. 1987. OSzK, 125–126. 



386 Közlemények  

Ksz2010-3-05.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.27. 12:32:00 [386] 

(1513−1593) az élen,26 aki elsőként fordította az Aithiopikát francia nyelvre, rájöttek, hogy az 
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ról ír, tehát nem állít valótlanságot. Hogy ezt ilyen ködös formában teszi, talán az lehet az oka, 

hogy nem akart ellentmondásba keveredni Báthory Zsigmond előtt, akinek a támogatásával szerette 

volna megjelentetni ezt a művet. Miután az volt a fő érve a fejedelemnek, hogy „Korvin Mátyás 

könyvtárából, mint deszka a hajótörésből, került elő,” nem állíthatta róla, egyben azt is, hogy hibás, 

hogy valószínűleg további kéziratai is léteznek. Viszont azt sem hallgathatta el, mivel nagyon jártas 

volt a görög nyelvben, hogy észlelte, hogy hibás. Hasonló véleménynek ad hangot Conrad Gessner 
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„Néhány évvel korábban lelkem arra ösztönzött, hogy belenézzek ebbe a műbe, 
és annyira megtetszett, hogy addig mással nem is tudtam foglalkozni, amíg a végére 
nem értem. Ha a görög szöveg nem lett volna oly sok helyen hibákkal elrontva, még 
inkább élveztem volna.”27 

BERKES KATALIN 

Kanizsai Pálfi János (1582–1641) könyvei Esterházy Pál gyűjteményében.* Az Esterházy- 

család könyvtára1 a leggazdagabb korabeli magyarországi gyűjtemények egyike, örvendetes módon 

a kötetek nagy része ma is kézbe vehető. A könyvtár megőrizte több, a magyar művelődés-, iroda- 

lom- és egyháztörténet számára jelentős katolikus és protestáns egyházi személy, főúr és tudós 

könyveit. A kiterjedt rokonságnak köszönhetően megörökölték, vagy megvásárolták azokat. 

A kismartoni és a moszkvai anyagot végignézve három 16–17. századi protestáns püspök gyűj- 

teményét külön is érdemes megvizsgálni: Beythe Istvánét,2 Kanizsai Pálfi Jánosét3 és Ceglédi Szabó 

 

 
26 Enyedi utal rá az olvasóhoz írt előszóban, noha név szerint nem említi: „…saját nyelvükre 

fordítva a franciák – úgy tudom – nagyon kedvelik…” l. LATZKOVITS Miklós fordításában: Enyedi 
válogatott, i. m. (5. jegyzet) 36. 

27 L. GESSNER: Bibliotheca universalis, i. m. (9. jegyzet) 301.: „Mihi sane ante annos aliquot hoc 
opus animi gratia inspicienti, ita placuit, ut aliud prius agerem nihil, quam operis finem attigissem, 
et nisi plurimis locis exemplar Graecum mendis inquinaretur, multo amplius delectasset.” Magyarul, 
saját fordításomban. 

* Kutatásaimat a Klebelsberg-, majd a Bolyai-ösztöndíj támogatta. 
1 A gyűjtemény történetére: MONOK István: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisz- 

tokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 2004. április 22–23-án megtartott kon- 
ferencia előadásai. Szerk. CZOMA László. Keszthely, 2005. [2007!] /Kastélykonferenciák III./ 91–101. – 
MONOK István: Esterházy-könyvtár. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. 
I. Calcagnini-Falkoner. Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2004. Balassi Kiadó, 427. (A továbbiakban: 
MAMŰL) – KÖRNER, Stefan: A Bibliotheca Esterházyana. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata 
könyvgyűjtemények, 1500–1700. Szerk. MONOK István. Bp. 2005. OSzK, 61–63. 

2 Könyveinek legnagyobb része ma a németújvári ferences kolostorban található, de a kismar- 
toni és a moszkvai Esterházy könyvek között is felbukkannak bejegyzései. Vö.: MONOK István– 
ÖTVÖS Péter–ZVARA Edina: A németújvári protestáns iskola könyvtára. (A Kárpát-medence ko- 
raújkori könyvtárai – előkészületben) 

3 SZELESTEI NAGY László: Kanizsai Pálfi János dunántúli püspök könyvei. In: Adalékok a 16–20. 
századi magyar művelődéstörténethez. Szerk. BÁLINT István János. Bp. 1987. OSzK, 125–126. 
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Pálét.4 A possessorbejegyzések, a tartalmi és személyes megjegyzések vizsgálata lényeges eleme 

egy autopszián alapuló munkának. A moszkvai Idegennyelvű Könyvtár, a kismartoni Esterházy 

Alapítvány és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködésének köszönhetően az elmúlt évek- 

ben ez számomra lehetővé is vált. 

Kanizsai Pálfi János személye, munkássága viszonylag jól ismert a hazai egyháztörténetben. 

Minden alapvető munkában szerepel, s külön kötet is készült életéről.5 Levelezését, egyháztörté- 

neti feljegyzéseit Thury Etele adta ki.6 A heidelbergi egyetemen tanult (1609–1610) Szegedi Már- 

ton költségén.7 Hazatérte után többek között Pápán volt lelkész (1612–1626), itt hozta létre az 

első magyarországi presbitériumot. Batthyány Ferenc meghívására Németújvárra ment (1626–

1633). Állítólag Batthyány Ádám nevelője volt,8 aki miután katolikussá lett, nevelőjét sem kímél- 

ve, durván elküldte a birtokán szolgáló protestáns lelkészeket, tanárokat (1633).9 1629-ben, a po- 

 

 
4 SZELESTEI NAGY László: Ceglédi Szabó Pál dunántúli református püspök könyvtárának kötetei. 

In: Adalékok a 16–20. századi magyar művelődéstörténethez. Szerk. BÁLINT István János. Bp. 
1987. OSzK, 97–124. 

5 Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. Főszerk. PÉTER László. Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 954. 
(VARGA Imre) (A továbbiakban: ÚMIL) – MAMŰL V. Jordánszky-kódex–kolostorépítészet. Fő- 
szerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2006. Balassi Kiadó, 80–81. (KISS Anna) – ZOVÁNYI Jenő: Magyar- 
országi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. LADÁNYI Sándor. Bp. 1977. Magyarországi 
Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 291–292. – HELTAI János: Adattár a heidel- 
bergi egyetemen 1595–1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról. = Az Országos 
Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1980. Bp. 1981. OSzK, 285. (A továbbiakban: HELTAI: Adattár …) – 
Szenci Molnár Albert naplója. Közzéteszi: SZABÓ András. Bp. 2003. Universitas. /Historia litte- 
raria 13./ 212. (A továbbiakban: Szenci Molnár Albert naplója) – MAKÁR János: Kanizsai Pálfi 
János élete és munkássága. New Brunswick, 1961. (A továbbiakban: MAKÁR: Kanizsai Pálfi Já- 
nos …) – THURY Etele: Kanizsai Pálfi János püspökké választása és halála. = Protestáns Szemle 
1903. 470–487. (A továbbiakban: THURY: Kanizsai Pálfi János …) – RMNy 1315, 1316, 1553 – RMKT 
XVII/8. 1976. 182–187. 

6 Pathai István, Kanizsai Pálfi János, Alvinczi Péter, Csatári György, Samarjai János, Csene 
Péter és Pécseli Király Imre reform. papok levelei, 1620–1636. = Magyar Protestáns Egyháztörté- 
neti Adattár (3.) 1904. 40–81. (A továbbiakban: MPEA) – Pathai István és Kanizsai Pálfi János 
levelezése (1607–1636) = MPEA (4.) 1905. 49–92. – Kanizsai Pálfi János feljegyzései, levelei. = 
MPEA (7.) 1908. 115–140, 146–147, 154, 156–197. – Adatok a dunántúli ref. egyházkerület tör- 
ténetéhez. = MPEA (8.) 1910. 1–105; MPEA (9.) 1910. 43–112. – Adatok a felsődunamelléki ref. 
Egyházkerület történetéhez. MPEA (9.) 1910. 1–42. – A körmendi Batthyány-levéltár reformációra 
vonatkozó oklevelei I. 1527–1625. IVÁNYI Béla anyaggyűjtése. Előszó: MÁLYUSZ Elemér. Sajtó 
alá rend. SZILASI László. Munkatársak: BEKE Éva, MOLNÁR Klára. Szeged, 1990. JATE. /Adattár 
29/1./ 298–304, 306–307, 313–314, 317–321. (A továbbiakban: Adattár 29/1.) 

7 SZAKÁLY Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás 
kérdéséhez. Bp. 1995. Balassi Kiadó, 216. – HELTAI: Adattár …, i. m. (5. jegyzet) 285. – HELTAI 
János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Bp. 1994. Balassi Kiadó. /Humanizmus és 
reformáció 21./ 35. /A továbbiakban: HELTAI: Alvinczi Péter …/ 

8 Ezt Koltai András téves adatnak véli, mivel semmilyen forrás nem bizonyítja. Takáts Sándor 
említette többször is, hogy Poppel Éva „János pápai papra” bízta fia nevelését. Tőle vették át ezt 
az adatot a szakírók. Vö.: KOLTAI András: Batthyány Ádám és könyvtára. Bp. 2002. OSZK. /A Kár- 
pát-medence kora újkori könyvtárai IV./ 21./ (A továbbiakban: KOLTAI: Batthyány Ádám … ) 

9 FAZEKAS, István: Die Rekatholizierung Adam Batthyánys im Jahr 1629. In: Reformation und 
Gegenreformation im Pannonischen Raum. 13–14. Schlaininger Gespräche 1993/1994. Red. von 
Gustav REIGRABNER, Gerald SCHLAG. Eisenstadt, 1999. /Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bur- 
genland. Bd. 102./ 299. 
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zsonyi országgyűlésen Bethlen Gábor erdélyi fejedelem előtt szónokolt. 1629-től 1641-ig a du- 

nántúli református egyházkerület szuperintendense volt. 1634-től haláláig Kiskomáromban szol- 

gált. 

Könyvei 

Kanizsai Pálfi János könyvtáráról túlzás lenne beszélni, helyesebb, ha olvasmányműveltségét 

vizsgáljuk. Jóllehet számos protestáns lelkész könyvhagyatékáról készült összeírás a korban, saj- 

nos azonban a dunántúli püspökéről még nem került ilyen elő. Így még inkább ráutaltak vagyunk 

a tulajdonjegyével ellátott könyveire. Ezért is nagy öröm, hogy az eddig ismert hat kismartoni 

mellé újabb hetet tudtunk állítani a moszkvai kutatásoknak köszönhetően. Három olyan könyvéről 

tudunk, amelyben szerepel ugyan tulajdonosi bejegyzése, de nem tudjuk, jelenleg mely gyűjte- 

ményben vannak ezek a kötetek. Írásait és kapcsolatait ismerve azonban részletesebb képet kapha- 

tunk egykori olvasmányairól. További adatok alapján (pl. levelezése és vitája kortársaival) és saját, 

kinyomtatott műveit is ideszámítva, kb. még 15 művet sorolhatunk könyvei közé. Így körülbelül 

30 kötetes kis tékáról beszélhetünk. Valószínűleg több könyve volt Pálfinak, hiszen könyvei kö-

zött magyarországi kiadványt alig találunk. 

Könyveibe a nevén kívül egy-két esetben megörökítette azt, hogy kitől kapta, vagy hogy hol, 

mennyiért vette. Nem készített jegyzeteket, nem húzott alá számára fontos mondatokat, részeket. 

Szerencsés esetben néha a saját nevén kívül a korábbi vagy a későbbi tulajdonos neve is szerepel 

a könyvében. Ezek a fontos adalékok tovább gazdagítják ismereteinket a korabeli könyvgyűjtési 

szokásokról. 

Pálfi könyvei valószínűleg a 17. század közepén vagy második felében kerülhettek be az Ester- 

házyak könyvtárába. Nem tudjuk azonban biztosan, hogy melyik Esterházy-családtag idején váltak 

a könyvek ezen bibliotéka részévé.10 

Peregrinációja 

A heidelbergi universitas az akkori Európa egyik legjelentősebb egyeteme volt, a század elején 

élte a fénykorát.11 Miután a kedvelt wittenbergi egyetem túlságosan ortodoxszá vált, a magyarországi 

protestáns diákok inkább Heidelberget választották felsőbb tanulmányaik folytatására. Kanizsai 

Pálfi János Samarjai Jánossal és Pécseli Király Imrével 1609-ben iratkozott be a Neckar-menti 

egyetemre.12 Ottlétükre, tanulmányaikra több forrással is rendelkezünk, hiszen a magyarországi 

diákok adatait többen is összegyűjtötték.13 Az egyetem vezető személyisége David Pareus (1548– 

 

10 SZAKÁLY Ferenc: Pápa a török korban. In: Tanulmányok Pápa város történetéből. Főszerk.: 
KUBINYI András. Pápa, 1994. Pápa város Önkormányzata, 136–137. 

11 HAUTZ, Johann Friedrich: Geschichte der Universität Heidelberg. I–II. Band. Hasonmás kiad. 
Hildesheim–New York, 1980. Az egyetemet és a várost Tilly spanyol zsoldosai 1622-ben feldúl- 
ták, aminek Szenci Molnár Albert is szemtanúja volt. 

12 HELTAI: Adattár …, i. m. (5. jegyzet) 285. 
13 Uo. 243–347. – SZABÓ András: A heidelbergi egyetem levéltárának magyar vonatkozású iratai 

(1560–1622). In: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születés- 
napjára. Főszerk. JANKOVICS József. Bp. 2007. MTA–ITI. <www.iti.mta.hu/szorenyi60.html> – 
SEIDEL, Robert: Der ungarische Späthumanismus und die calvinistische Pfalz. In: Deutschland 
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1622) az újszövetségi, Quirinus Reuter (1558–1613) pedig az ószövetségi teológiai tudományok 

professzora volt.14 Pálfi 1610. május 5-én Pareus,15 1610. október 20-án pedig Reuter elnöklete 

alatt nyilvánosan vitázott.16 

Heidelbergben ismerkedett meg Szenci Molnár Alberttel, s valószínűleg az ő biztatására mentek 

el Frankfurtba, Freiburgba, Giessenbe, Marburgba, ahol meglátogatták Rudolph Gocleniust (1547– 

1628).17 A marburgi egyetem tanulója volt Fegyverneki Hajtó János, az ő társaságában üdvözölte 

a herborni híres doktorokat: Johannes Piscatort, Georgius Pasorist, Johann Heinrich Alstedet, vala- 

mint a neves nyomdászt, Christoph Corvinust.18 

A peregrinusok a külföldi egyetemeken való tanulás, utazás alkalmával szerezhették meg köny- 

veik egy részét, ekkor alapozhatták meg leendő könyvtárukat, vagy az ott vásárolt könyvvel mond- 

hattak köszönetet mecénásuknak, patrónusuknak. A heidelbergi peregrinusok szoros kapcsolatban 

voltak egymással, s volt tanárukkal, Pareussal is. Leveleztek egymással, kikérték egymás véleményét 

a kor fontos teológiai kérdéseiben, könyveket küldtek egymásnak, s üdvözlő versekkel köszöntötték 

társaik műveit.19 Egykori tanárának személyes hatása és műveinek recepciója jól követhető a vita- 

iratokban, s a könyvjegyzékekben.20 Pareus a 17. század első évtizedeiben a magyarországi közélet- 

ben (politika, eszmetörténet, egyházi élet) is évekig nagy befolyással volt a kor vezető személyi- 

ségeire. Többekkel állt levelezésben,21 akik különböző kérdésekben kikérték szakértői véleményét 

– gondoljunk csak a Veresmarti- vagy az Újfalvi-perre. Pálfi biztosan ismerte egykori tanárának 

műveit, azonban nem ismerünk olyan Pareus-könyvet, amelyben szerepel Pálfi bejegyzése; továbbá 

egyetlen olyan könyv sem ismert, amelyről biztosan tudnánk, hogy azt peregrinációja alkalmával 

vette volna. 

                                                                                                                                                             
und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance. Hrg. 
Wilhelm KÜHLMANN, Anton SCHINDLING. Bearb. Wolfram HAUSER. Stuttgart, 2004. Franz Steiner 
Verlag, 227–251. 

14 DRÜLL, Dagmar: Heidelberger Gelehrtenlexikon, 1386–1651. Berlin–Heidelberg–New York– 
Barcelona–Hongkong–London–Mailand–Paris–Tokio, 2002. – MAKÁR: Kanizsai Pálfi János …, 
i. m. (5. jegyzet) 15. 

15 PAREUS, David, praesid.; KANIZSAI PÁLFI, Johannes, resp.: Positiones theologicae de pape 
romani pontificis maximi pseudo-ecclesia a Rob. Bellarm. Descripta, et de Christi pontificis magni 
vera ecclesia in scripturis fundata … sub praesidio … D. Davidis Parei … respondebit Johannes 
Paulides Canisaeus Hung … 5. Maji 1610. Heidelbergae, typ. Johannis Lancelloti, [1611.] 28 p. 
RMK III. 5827 – A kismartoni Esterházy könyvtárban van egy 19 művet tartalmazó kolligátum, 
amelyben szerepel ez a mű. (Coll. 7.) Jelzete: Bibliotheca C. P. Esterházy No. Inv. 15,411 H/7. 

16 E mű kinyomtatásáról nem tudunk. Vö. HELTAI: Adattár …, i. m. (5. jegyzet) 286. – Törté- 
nelmi Tár 1909. 452. 

17 KISFALUDY Zsigmond: Kanizsai Pálfi (Paulides) János följegyzései, 1600–1634. = Történelmi 
Tár 1909. 451–452.: Signatura Memorialis Johannis Paulidae (vulgo Palfi ) Canisaei, de quibus- 
dam suae ab adolescentia vitae periodis, partibus et actis. (A továbbiakban: KISFALUDY: Kanizsai 
Pálfi (Paulides) János följegyzései …) – Szenci Molnár Albert naplójából a kevés adat miatt saj- 
nos ez nem derül ki. Vö.: Szenci Molnár Albert naplója, i. m. (5. jegyzet) 154–157. 

18 Uo. 15. – Pálfinak 1636-ból ismert egy a neves tudósoknak írt levele, akik akkor Gyulafe- 
hérváron tanítottak. Kiad. THURY Etele. = MPEA (6. jegyzet) (3.) 1904. 77–78. 

19 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 14. 
20 Uo. 71–73. 
21 Levelezett például Miskolczi Csulyak Istvánnal, Szenci Molnár Alberttel, Alvinczi Péterrel, 

Hodászi Lukáccsal, Bethlen Gáborral, Keserűi Dajka Jánossal. In: HELTAI János: David Pareus 
magyar kapcsolatai. In: Tudóslevelek. Művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577–1797. Kiad. 
HERNER János. Szeged, 1989. /Adattár 23./ 13–76. 
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Hazatérte után, Magyarországon szerzett, olvasott könyvek 

Kanizsai Pálfi János gyűjteményének azon könyvek tehették ki jelentősebb részét, amelyeket 

már itthon vásárolt, kapott ajándékba vagy olvashatott el. Olvasmányműveltsége szempontjából 

kiváló hely volt számára Németújvár, hiszen ott igen gazdag gyűjteménye volt mind a Batthyány- 

családnak, mind a birtokon működő protestáns iskolának. Külön ki kell emelnünk a nagyobb rész- 

ben ide került gazdag Beythe-könyvtárat is.22 A Pápán lelkészkedő Pálfit még Batthyány Ferenc 

hívta meg 1625-ben,23 aki kifejezetten tanult prédikátort keresett.24 A főúr halála után bekövetkező 

„evangélikus fordulat” után ügye halasztódott, mert Lobkovitz Poppel Éva a reformátusokkal szem- 

ben az evangélikusokat támogatta – ennek ellenére idővel Pálfi elfoglalhatta a németújvári prédi- 

kátorságot.25 A Batthyány-birtokok lelkészei nagyobb részt reformátusok maradtak, ezért kellett 

Poppel Évának velük is jóban lennie.26 Talán ennek jele az, hogy Pálfi két saját művét is neki aján- 

lotta: az egyik egy imádságos könyv: Arany temjénező. Thuribulum aureum (Pápa, 1632);27 a másik 

pedig egy bibliai idézetek gyűjteménye: Egymással való beszélgetese az Úr Christusnak és az nyo- 

morult anyaszentegyháznak, melyből az Úr Christus azoknak, kik az ő nevejért háborúságot szenved- 

nek, mit kívánnyon, és azok az ő nyomorúságukban magokat mint visellyék, könnyen feltalálhatni 

(Pápa, ca. 1624).28 

Valószínűsíthető, hogy mind Batthyány Ferenc, mind Batthyány Ádám ajándékoztak könyveket 

a könyvtárból a környezetükben működő prédikátoroknak. Lónyi Mihály udvari lelkésznek kellett 

Batthyány Ádám utasítására (1634) a protestánsoktól elvett ingatlanokat és ingóságokat, így a köny- 

veket is átvennie.29 Lónyi írja egyik levelében: „midön az Böyték könyveit megh hántam, nam 

nagysagodnak is magának is mutattam olliakat ott, a melyben Bottiani Boldisar neve azon kézzel 

volt irván, melliel a többiben”, és hogy „[Beke] Sigmond deák [németújvári számtartó] uram is be- 

szélte minemü és menny könyvei voltak nagysagodnak Canisai János predikatornál”.30 Milyen 

 

 
22 MONOK István: A Batthyány-család németújvári udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, 

fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500–1700. Szerk. MONOK István. Bp. 2005. OSzK, 
87–91. – Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István MONOK, Péter ÖTVÖS. 
Band II: István MONOK–Péter ÖTVÖS–Edina ZVARA: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. 
Red. von István MONOK. Eisenstadt, 2004. /Burgenländische Forschungen. Sonderband XXVI./ – 
KOLTAI: Batthyány Ádám …, i. m. (8. jegyzet) – Az Esterházy-könyvtárban nyolc könyvben szerepel 
Beythe István, Imre és András bejegyzése. 

23 MPEA (6. jegyzet) (9.) 1910. 79: Németújvár 1625. július 1. Batthyány Ferenc rendeletéből: 
„In hac synodo Spectabilis ac Magnifici Domini Francisci de Batthyan in arce, vocationem in 
ecclesiam Nemet Ujvariensem, in locum Venerabili Domini Emerici Beythe demortui, coram viva 
voce, praesente Venerabili Domino superintendente, obtulit Joanni Paulidi Canisaei ecclesiae 
Papensi ministro et seniori.” 

24 Kanizsai Pálfi János pápai prédikátor levele Batthyány Ferencnek, 1624. október 30. Pápa. 
In: Adattár 29/1. (6. jegyzet) 339. levél, 303–304. Pálfi meghívásáról ekkor még nem volt szó, 
Batthyány Ferenc kérésére ő segített egy tanult lelkészt keresni Németújvárra. 

25 Elődei voltak: Beythe István 1585–1612, Pathai István 1612–1626. 
26 KOLTAI: Batthyány Ádám …, i. m. (8. jegyzet) 16–20. 
27 RMNy 1553: 19. század alapján feltételezhető mű. 
28 RMNy 1315 
29 KOLTAI: Batthyány Ádám …, i. m. (8. jegyzet) 94. 
30 Lónyai Mihály levele Batthyány Ádámnak. Győr, 1635. november 30.: A magyar könyvkultúra 

múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. HERNER 
János, MONOK István. Szeged, 1983. JATE Központi Könyvtár. /Adattár 11./ 206. Nr. 332. – KOLTAI: 
Batthyány Ádám …, i. m. (8. jegyzet) 94–95. 
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könyvekről lehet szó? Kanizsai elődjének, Beythének könyvei? Két olyan könyvről mindenképpen 

tudunk, amelyben mind a Beythe-család egyik tagjának, mind Kanizsai Pálfi bejegyzése szerepel. 

 Az egyik Johann Funck (1518–1566) német evangélikus teológus Chronologia című munkája 

(Basileae, 1554).31 A kötetben a két prédikátor possessorbejegyzésén kívül érdekes művelődéstör- 

téneti adalékok olvashatók. Beythe István Bécsben, 1554-ben vette meg a könyvet, s az egyes év- 

számokhoz magyar nyelvű megjegyzéseket fűzött.32 

„E könyv később a vele valószínűleg rokonsági viszonyban lévő – amennyiben 
Beythe első vagy második nejének anyja Pálfi Erzsébet volt – Kanizsai Pálfi János 
birtokába került, akinek élete némely nevezetesebb eseményeiről ebbe a könyvbe tett 
saját följegyzései is olvashatók: Signatura Memorialis. Johannis Paulidae (vulgo Palfi) 
Canisaei, de quibusdam suae ab adolescentia vitae periodis, partibus et actis.”33 

A másik Stanisław Sokołowski (1537–1593) lengyel katolikus teológus, prédikátor, Báthory 

István udvari papjának munkája, a Nuntius salutis, sive de incarnatione … sermones quinque (Kra- 

ków, 1588).34 Ebben a kötetben csak Beythe Imre és Pálfi possessorbejegyzése található. 

Batthyány Ádám 1629-ben katolizált, többek között Pázmány Péter hatására.35 Takáts Sándor 

írja nem kevés rosszallással: 

„Ki térítette őt a katholikus vallásra, nem tudjuk. Lehet, hogy ő is Pázmány hatal- 
mas szavára hagyta ott szülői hitvallását. Annyi bizonyos, hogy Pázmány Péter a túlzó 
hitbuzgóság útjára terelte őt … Igen ám, de a papok, a kik Batthyány Ádámot körül- 
fogták, nem elégedtek meg az áttérésével, hanem a protestánsok ellen való gyűlöletet 
is beléoltották. Nekik ugyanis nem türelmes hívőre, hanem erőszakos, kardos har- 
czosra volt szükségük.”36 

Kanizsai Pálfi János 1631-ben, egy Pathai Istvánnak írt levelében panaszkodik: 

„Megsirattam ifjú patrónusom hitehagyását, aki egy évvel ezelőtt sokak példájá- 
tól indítva a pápista vallásra állt … A németújvári eklézsiában igen bizonytalan az 
állásom, s tisztem megfelelő ellátására is alig alkalmas, marasztásom pedig bizonyta- 
lan itt. Félek ugyanis, hogy a patrónus hiánya vallásváltoztatást hozzon magával és 
vezessen be.”37 

 
31 Kötés: reneszánsz bőr, kapcsokkal. Poss.: 1) Emptus Viennae Austriae flor. 2 Hung. d. 28 1554 

mense Septemb.; 2) Johannis Paulide; Joh(annes) Paulid(es) Canisaeus; 3) Sum St(e)ph(an)i 
Beythe lapidani et amicor(um). Megj.: a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak. Mai lelőhelye: 
Turócszentmárton, Slovenská národná knižnica. Jelzete: IB 28312 – Említi: KISFALUDY: Kanizsai 
Pálfi (Paulides) János följegyzései …, i. h. (17. jegyzet) 454. 

32 Uo. 450. 
33 Uo. 450–454. 
34 Pecsét: Bibliotheca C. P. Esterházy No. Inv. 15,346 H/3. Poss.: 1) Emerici Beÿthe Magya- 

rokerekini comparatus. 1595. Jan. 10. (címlap r.); 2) Ioh(annes) P(aulides) Canisaeus (uo.) Mai 
lelőhelye: Moszkva, Idegennyelvű Könyvtár. Jelzete: Inv. 612755. 

35 KOLTAI: Batthyány Ádám …, i. m. (8. jegyzet) 2002. 27. 
36 TAKÁTS Sándor: Zrinyi Miklós nevelőanyja. = Budapesti Szemle 1916. 221. 
37 Heltai János fordítása latinból. In: Régi magyar levelestár, XVI–XVII. század. II. Vál., sajtó 

alá rend., bevezette és a jegyzeteket összeáll. HARGITTAY Emil. Bp. 1981. Magvető. /Magyar 
Hírmondó/ 15–16. – THURY Etele = MPEA (6. jegyzet) (3.) 1904. 70–76. Nr. 26. – MAGYAR, Arnold: 
Güssing: ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte des Südburgenlandes bis zur Gegenre- 
formation. Graz, 1976. 144. 
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Batthyány Ádám 1633-ban írta meg hírhedt levelét, amelyben felszólítja a protestáns prédiká- 

torokat, hogy hagyják el birtokait. Pálfinak is mennie kellett, ám amikor elhagyta Németújvárt, 

nem tudta elvinni személyes dolgait, később ment vissza azokért. Batthyány félreérthette Pálfi ké- 

sőbbi visszatértét, s egy durva hangú levélben szólította fel birtoka elhagyására. A megtört Pálfi is 

levélben válaszolt: 

„Hanem mintegy akkor, mikor Ujvárról a Nagyságod szárnya alul kibudostam, a nagy 
sietséggel való indulás és akkorbeli esős időnek alkalmatlansága miatt, portékámat, 
a mi volt, velem el nem vihettem, hanem itt együtt is, másutt is hagyni kényszeríttet- 
tem: mostani jó útnak alkalmatosságával, annak az én portékámnak meglátásaért és 
innét elvitetéséért jöttem ide a Nagyságod jószágába.”38 

Talán ekkor vitte magával a fentebb említett Funck- és Sokołowski-kötetet. 

Kanizsai Pálfi János lelkészként, esperesként, szuperintendensként leginkább teológiai, egy- 

háztörténeti, szervezeti kérdésekkel foglalkozott, mind hivatalból, mind a felekezetének író, alkotó 

magánember. Egyházvezetőként kiemelkedő jelentőségű volt az első protestáns presbitérium meg- 

szervezése Pápán. Ezen munkálataihoz talán összehasonlításként használta fel az esztergomi egy- 

házmegye rendjéről szóló művet: Ordo et ritus sanctae metropolitanae ecclesiae Strigoniensis 

(Bécs, 1560).39 

Korának legfontosabb teológiai kérdéseihez tartozott az úrvacsora tana. Ez volt az egyik olyan 

téma, amelyben leginkább elmélyült, amelyről ő is írt. Természetesen úgy, hogy ismerte mind tár- 

sainak, mind ellenfeleinek műveit. Nem véletlenül, hiszen a protestáns felekezeten belül a predesz- 

tináció és az ubiquitas mellett az egyik legvitatottabb téma volt. Annak ellenére, hogy a reformátorok 

már kezdetektől megegyezésre törekedtek az úrvacsora kérdésében, még a reformátusok is szembe 

kerültek egymással. A békességre törekvők azon munkálkodtak, hogy a protestáns felekezetek 

a fundamentumokban értsenek egyet40 – ami pedig nem tartozik ide, az nem lényegi kérdés. 

Pathai István (1555–1632) pápai, németújvári lelkész, majd szuperintendens, rendszeresen leve- 

lezett Pálfival.41 Az úrvacsora tanról szóló művét mindenképpen olvasta, s talán saját példánya is 

volt neki: Az sacramentomokról in genere és kiváldképpen az Úr vacsoráiáról való könivecske … 

(Sicz, 1592).42 

Pálfi munkájában és egész életében nagy szerepet játszottak heidelbergi tanulótársai, akiket a leg- 

jelentősebb irénikus írókként tartunk számon. Hazatérve is rendszeresen tartották a baráti és a hiva- 

talos kapcsolatot.43 Pécseli Király Imre (1590 k.–1641 k.)44 a heidelbergi diákközösség tagjaként, 

Szenci Molnár Albert németországi barátjaként valószínűleg segédkezett az Oppenheimi Biblia 

 
38 THURY: Kanizsai Pálfi János …, i. h. (5. jegyzet) 477. 
39 A kötet jelenleg nincs meg. Adatait Johann Harich 1937-es leírásából ismerjük: Kötés: vak- 

nyomásos bőr. Poss.: Johannis Paulidae Canisaei (címlap r.) Jelzete: Esterházy 15,467 J/2. 
40 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 1994. 54. 
41 Lásd a 6. jegyzetet! 
42 RMNy 705, RMK I. 266 – MPEA (6. jegyzet) (7.) 1908. 155–156: Komjáti, 1615. szeptem- 

ber 9. A reformátusok és az ágostai hitvallásúaknak az úrvacsora dolgában történt megegyezéséről 
fennmaradt egykorú magyar szöveg, aláírói: Patha István és Szenci Csene Péter. 

43 Lásd a 6. jegyzetet! 
44 ÚMIL (5. jegyzet) III. 1597. (VARGA Imre) – HELTAI János: Irénikus eszmék és vonások Pé- 

cseli Király Imre műveiben. In: Irodalom és ideológia a 16–17. században. Szerk. VARJAS Béla. 
Bp. 1987. Akadémiai Kiadó. /Memoria Saeculorum Hungariae 5./ 209–230. (A továbbiakban: 
HELTAI: Irénikus eszmék … ) 
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kiadásában (1612).45 A Consilium (Kassa, 1621)46 című hitvitázó műve a protestánsok megbéké- 

lésére buzdít. Pécseli vitte Veresmarti Mihály „vallásbeli akadékait” és Újfalvi Katona Imre Trac- 

tatus de patrum …(Francofurti, 1611)47 című munkáját Heidelbergbe Pareus számára.48 Pálfi biztosan 

ismerte és használta katekizmusát (Pápa, 1624).49 

Samarjai János (1585–1652)50 Kanizsai Pálfi heidelbergi tanulótársa, David Pareus tanítványa, 

később református püspök. Pareus fő művéből, az Irenicumból több részt is lefordított. Írásait az 

irénizmus gondolata hatja át, melyet a katolikusokra is kiterjesztett. Pálfi biztosan használta barátja 

műveit: Magyar harmónia, az az Augustana és az Helvetica Confessio articulussinak eggyező értel- 

me … Ez mellé Paraeus David d. Irenicumjából XVIII rágalmas articulusokra való feleletek és az 

egyességre kétféle inditó okok adattanak (Pápa, 1628);51 Az helvetiai valláson levő ecclesiáknak 

egyházi ceremóniájokról és rend tartásokról valo könyvetske … (Lőcse, 1636).52 

Szenci Molnár Albert (1574–1634)53 a magyar későreneszánsz művelődés egyik legkiemelkedőbb 

személye, még heidelbergi peregrinációja idején ismerkedett meg Kanizsai Pálfi Jánossal, s később is 

kapcsolatban maradtak. Pathai István 1612-ben zsinatot hívott össze Köreskútra, ahol több lel- 

kész felavatására került sor, többek között ekkor iktatták be pápai tisztébe Pálfit. A jegyzőkönyv 

tanúsága szerint ezen az ünnepségen Molnár is részt vett Robertus Novilius belga barátjával.54 

Molnárnak bármely műve szóba jöhet, hogy azt olvasta Kanizsai Pálfi, de talán legvalószínűbbek 

bibliakiadásai és a protestánsok uniójáról írt műve:55 Szent Biblia (Hanau, 1608; Oppenheim, 1612),56 

Idea Christianorum Ungarorum sub tyrnnide turcica (Oppenheim, 1616).57 

Vitapartnereinek művei 

Kanizsai Pálfi János egy-két fennmaradt könyvéből és megírt műveiből kiderül, hogy igen jól 

ismerte ellenfeleinek írásait, nézeteit is, legyenek azok katolikusok, evangélikusok vagy saját fe-

lekezete-béliek is. 

 
45 RMNy 1037, RMK I. 434, 435 – SZABÓ András: Szenci Molnár Albert és a magyar időmér- 

tékes vers. Egy frissen felfedezett alkalmi költemény margójára. In: UŐ: Respublica litteraria. 
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a késő humanizmus koráról. Bp. 1999. Balassi Ki- 
adó. /Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok 2./ 115. 

46 RMNy 1247, RMK II. 416 
47 APPONYI H 713 
48 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 83, 161–163. 
49 RMNy 1317 
50 ÚMIL (5. jegyzet) III. 1760. (KECSKEMÉTI Gábor) – KATHONA Géza: Samarjai János gyakor- 

lati teológiája. Debrecen, 1939. – HELTAI: Irénikus eszmék …, i. h. (44. jegyzet) 210–212. – HELTAI: 
Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 161–163. 

51 RMNy 1419, RMK I. 573 
52 RMNy 1654, RMK I. 662 
53 ÚMIL (5. jegyzet) III. 1948–1950. (IMRE Mihály) 
54 Kiad. THURY Etele. = MPEA (6. jegyzet) (7.) 1908. 121. 
55 P. VÁSÁRHELYI Judit: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai: előzmények és 

fogadtatás. Bp. 2006. Universitas. /Historia litteraria 21./ – IMRE Mihály: Szenci Molnár Albert 
„Idea Christianorum”-a. In: Irodalom és ideológia a 16–17. században. Szerk. VARJAS Béla. Bp. 
1987. Akadémiai Kiadó. /Memoria Saeculorum Hungariae 5./ 231–252. 

56 RMNy 971, RMK I. 41, 412 – RMNy 1037, RMK I. 434, 435 
57 RMK III. 1174 
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Silvestro Mazzolini (Prierias) (1456–1523) dominikánus teológus, inkvizítor. A 16. század ele- 

jének egyik legjelentősebb katolikus vitázója, Luther nagy vitapartnere. Szerepe volt Johannes 

Reuchlin elítélésében. Számos műve közül kiemelkedik a Sylvestrinae Summa, amelyet negyven- 

szer adtak ki. Pálfinak egy Plantin-kiadás volt meg (Antverpiae, 1569).58 

Pázmány Péter (1572–1637) művei közül többet is ismert. Két vitairata biztosan megvolt Pálfi- 

nak, ezekben possessorbejegyzése is szerepel: Az igazságnak győzedelme, mellyet az Alvinczi Péter tü- 

körében megmutatott Pázmány Péter (Pozsony, 1614);59 Rövid felelet két kálvinista könyvecskére, 

melyeknek egyke okát adgya, miért nem felelnek az kálvinista prédikátorok az Kalauzra, másika 

Itinerarium catholicumnak neveztetik (Bécs, 1620).60 

A 17. század első felének egyik legjelentősebb református írójának, Alvinczi Péternek (1570– 

1634)61 Pálfi volt az egyik leghevesebb bírálója. A reformátusok leginkább azért bírálták a kassai 

prédikátort, mert ostyával osztotta az úrvacsorát, amely még az irénikusok között is szokatlan 

volt. Pálfi úgy vélte, hogy habár Alvinczi az ubiquitas-tan ellen volt, de ostyát használt úrvacsora- 

osztásnál. Kaméleon természetűnek tartotta,62 akiről senki sem tudta, hogy vajon helvét vagy ágostai 

hitvallású. Az 1619. évi pozsonyi országgyűlésen Pálfi és Alvinczi tartotta meg a karácsonyi is- 

tentiszteletet a rendeknek. Pálfi feljegyzése szerint, amikor Alvinczi „kirakta a maga ostyáit”, csak 

tizenhét kommunikálója volt, azok is leginkább alacsony rangúak. Nála ezzel szemben ötször any- 

nyian úrvacsoráztak, többnyire főnemesek. Pálfi magatartása miatt Alvinczinak Bethlen Gábor 

parancsára ki kellett adnia egyik írását, amelyben az üdvösségre nézve közömbösnek, adiaforon- 

nak minősíti a kovászos vagy kovásztalan kenyér használatát:63 Az Úrnak szent vacsorájáról szóló 

rövid intés (Kassa, 1622).64 

1613-tól rendszeres viták folytak az úrvacsora-tanról a református Pálfi és az evangélikus tábor 

vezető prédikátorai között. A sárvári származású evangélikus prédikátor Zvonarics István (17. sz. 

első fele) munkájának címéből következik, hogy Pápai János prédikátor valamely táblát készített 

az úrvacsoratanról.65 Ez a prédikátor valószínűleg Kanizsai Pálfi János volt, Zvonarics az ő műve-

ire felelve írta meg cáfolatát: Az úr vacsorája dolgában különböző tudományokrúl Pápai János 

prédikátortúl formált táblának meghamisétása … (Csepreg, 1625).66 

 

 

 

 

 
58 1. köt.: Kötés: pergamen, zöld. Poss.: Johannis Paulidae Canisaei Emt. Posonii (…) Anno 

1620. (címlap r.) Superexlibris: I P C 1 6 [20] Pecsét: Zimmer III. Kasten L. Regal 7. Megj.: die 23. 
augusti 1571(?) (…) viennae pro talenis(?) duobus, 17 pro ligatura (…) 32. (előzéklap r.) Mai lelő- 
helye: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. 7. sor. – – 2. köt.: Kötés: pergamen, 
zöld. Poss.: Johannis P. Canisaei Emt. Posonii An(no) 1620. (címlap r.) Pecsét: Zimmer III. Kasten 
L. Regal 7. Mai lelőhelye: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer II. Kasten L. 7. sor. 

59 RMNy 1078, RMK I. 451 – Vö.: FÓRIŠOVÁ, Marta: 17. századi pozsonyi nyomtatványok pos- 
sessorai. = Magyar Könyvszemle 2000. 4. sz. 484. 

60 RMNy 1203, RMK I. 505 
61 ÚMIL (5. jegyzet) I. 31–32. (HELTAI János) – MAMŰL (1. jegyzet) I. 96–97. (TAMÁS Zsu- 

zsanna–CSILLAG István) – HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 95–155. 
62 MPEA (6. jegyzet) (9.) 1910. 36: „Petrus Alvincius ecclesiae Cassoviae pastor, homo cha- 

meleontis” – MAKÁR: Kanizsai Pálfi János …, i. m. (5. jegyzet) 56. 
63 HELTAI: Alvinczi Péter ..,. i. m. (7. jegyzet) 109. 
64 RMNy 1263, RMK I. 522 
65 RMNy 1316 
66 RMNy 1326 
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A sárvári lelkész, Nádasdy Pál udvari papja, majd püspök Zvonarics Mihálynak (1570–1625)67 

az úrvacsora tanról írott tanítását Pálfi biztosan olvasta: Az Úr vacsorája idvösséges tudományá- 

nak útába való rövid bemutatás … (Csepreg, 1643).68 A művel együtt jelent meg Lethenyei István 

írása: Ez sacramentomhoz tartozó egynéhány hasznos kérdésekkel és feleletekkel meg jobbíttatván 

(Csepreg, 1643).69 

A neves csepregi prédikátor, Lethenyei István (1580-as évek vége–1653)70 Zvonarics Mihállyal 

és Istvánnal együtt vitázott Pálfival és Pathai Istvánnal, leginkább az úrvacsoráról. Pálfi biztosan 

olvasta Lethenyei vitairatát: Az kálvinisták magyar harmóniájának … meghamisítása (Csepreg, 

1633).71 A munka azért is jelentős, mert Lethenyei ebben említi Kanizsai egyik elveszett művét: 

Sárvári konyhárul Lethenyei Istvántul Pápára némely csemege kivánóknak … küldetett nyúlhus- 

nak abálása … (1613). 

Külön kell szólni arról a két prédikátorról, akiknek ügye a református egyházon belül és kívül 

is nagy visszhangot kavart. Veresmarti Mihály (1572–1645) református prédikátor72 katolizálása 

szinte az egész országot lázban tartotta, ügyének híre külföldre is eljutott. Az ügy mind a katoli- 

kusok, mind a reformátusok számára presztízskérdésnek számított. Veresmarti írásba foglalt kéte- 

lyeit, „akadékait” Pálfi és két peregrinus társa, Pécseli és Samarjai vitték Heidelbergbe, hogy arra 

Pareus adjon választ.73 Biztosan olvasta Veresmarti vitairatát, amelyet Leonardus Lessius német- 

alföldi jezsuita művéből készített: Tanácskozás, melyiket kelljen az külömbözö vallások közzül vá- 

lasztani … (Pozsony, 1611).74 

Újfalvi Anderkó Imre (†1616 k.) református író és prédikátor75 a püspöki visszaélések miatt 

lépett fel a püspöki hivatalok ellen. Az ellene indított per (Újfalvi-per) az 1610-es években zajlott,76 

amelynek a Veresmarti-ügyhöz hasonlóan szintén eljutott a híre Európa más országaiba is. Elbo- 

csátották prédikátori állásából, tömlöcbe vetették, s halálra ítélték. Bethlen Gábor ítélete követ- 

keztében „csak” száműzetés lett a büntetése. Hodászi Lukács és Milotai Nyilas István, a tiszántúli 

egyházkerület püspökei eljárásuk igazolása érdekében kikérték David Pareus véleményét.77 Pathai 

István dunántúli püspök 1615-ben sürgette Pálfit, „hogy küldje el számára olvasásra Pareusnak egy 

közérdeklődésre számottartó levelét”. Valószínűleg Pareusnak 1614. augusztus 5-én az Újfalvi- 

ügyben írt első levele lehet a kért irat, s amely Pareus több magyar tanítványához is eljuthatott, 

így Pálfihoz is. Pálfi valószínűleg ismerte és használta az Újfalvi Imre által összeállított református 

egyházi és temetési énekeskönyvet: Keresztyéni énekek … (Debrecen, 1602).78 

 
67 ÚMIL (5. jegyzet) III. 2325. (KECSKEMÉTI Gábor) 
68 RMNy 1991 
69 RMNy 1991 
70 ÚMIL (5. jegyzet) II. 1219. (VARGA Imre) – MAMŰL VII. Lethenyei – műgyűjtemény. 

Főszerk. KŐSZEGHY Péter. Bp. 2007. Balassi Kiadó, 7. (BRETZ Annamária) 
71 RMNy 1560, RMK I. 626 
72 ÚMIL (5. jegyzet) III. 2242. (BITSKEY István) 
73 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 30. – Veresmarti Mihály megtérése históriája. 

Kiad., bev. IPOLYI Arnold. Bp. 1875. 263–274. – Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor megté- 
rése históriája. Sajtó alá rend. JANKOVICS József, NYERGES Judit. Bp. 1992. Argumentum. 

74 RMNy 1025, RMK I. 431 
75 ÚMIL (5. jegyzet) III. 2160. (VARGA Imre) 
76 KESERŰ Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. = ActaHistLittHung (VIII.) 1967. 

3–16. – KESERŰ Bálint: Újfalvi Imre és az európai későhumanista ellenzék. = ActaHistLittHung 
(IX.) 1969. 3–46. 

77 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 85–91. 
78 RMNy 886, RMK I. 376 
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Kanizsai Pálfi feltehetőleg a katolikus egyház, a pápaság ellen készült egy törté- 
neti munkát kiadni, mely munkálataihoz jeles középkori, kortárs katolikus és protestáns 
szerzők művét is igyekezett elolvasni, megszerezni. Fennmaradt könyvei közül több 
is ehhez a témához kapcsolható: Nicephori Callisti Xanthopuli, scriptoris vere catho- 
lici, ecclesiasticae historiae libri decem et octo … (Basileae, 1553);79 Fridericus 
Balduinnak, a wittenbergi egyetem neves tanárának a pápaságról írott munkája ké-
sőbb a pápai lelkészi és püspöki utódjáé, Ceglédi Szabó Pálé lett: Phosphorus veri 
catholicismi … (Wittebergae, 1626).80 

Gondolatait Szenci Csene Péterrel is megosztotta, aki levélben buzdította a további forrásgyűj- 

tésre: 

„Most igen értékes források vannak a kezemben erről a tárgyról. Én, kinek csak a té- 
máról beszéltem (mondják): folytasd, ha ezeket a forrásokat megszerezheted, mint 
Panvinus81 és Ciccarella,82 nem fog kárba veszni.”:83 – „Historia de vitis ac gestis 
Pontificum Romanorum … a D.N. Iesu Christo usque ad Paulum II. … emendatior 
… annotationum Onuphrii Panvinii accessione nunc illustrior reddita. Cui … acc. Supp- 
lementum … per eundem Onuphrium usque ad Pium V. et … per Antonium Cicarel- 
lam porro ad Paulum V. … Accesserunt … omnium pontificum verae effigies.” 

Kanizsai Pálfi János fennmaradt levelei arról tanúskodnak, hogy ha munkájához valamely köny- 

vet nem tudta megszerezni, társaitól kért segítséget. Egyik Pathai Istvánnak szóló levelében az 

Exodus tanulmányozásához kért kommentárokat. Pathai válasza is ismert (1615): 

„Semmiféle az Exodusra vonatkozó kommentárom nincs, kivéve Tremmelius és 
Franciscus Junius Annotatioi, mivel neked bőségesen elég a te kiváló tehetséged, 
nincs szükséged hosszú kommentárra. Gallust elküldöm hozzád.”84 

Másik levelében arról értesíti, hogy felső Vazul szolgájával el is küldte.85 Míg Immanuel Trem- 

meliust és Franciscus Juniust ismerjük, két kiváló teológus, addig még nem sikerült kideríteni, ki 

is ez a Gallus. 

 
79 Kötés: fatáblás, vaknyomásos bőr, egykor csatos. Poss.: Johannis P. Canisaei dono datus a cir- 

cumspect. Viro D. Stephano Czor Ginzii An(no) 1626. (elülső kötéstábla, belül). Superexlibris: 
K. N. 1533. Pecsét: 1) Bibliotheca C. P. Esterházy No. Inv. 15,839 N/2; 2) Helikon Kastélymú- 
zeum Könyvtár E 019 (E 20). Megj.: a kötetben aláhúzások, latin nyelvű jegyzetek vannak. Mai 
lelőhelye: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. középső szekrénysor, 4. oszlop 5. sor. 

80 Kötés: pergamen. Poss.: Johannis P. Canisaeus, Vener. Viro, D. Paulo Czegledi, Charissimo 
meo comp(at)ri syncero pector[…] donavi, Papae 4. […] An(no) 1634. (elülső kötéstábla, belül). 
Pecsét: Bibliotheca C. P. Esterházy No. Inv. 15,640 K/8 Megj.: a Thurzó Györgynek szóló aján- 
lásban aláhúzások, jegyzetek vannak. Mai lelőhelye: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. 
középső szekrénysor, 4. oszlop 5. sor. 

81 Panvinio, Onofrio (1530–1568) egyháztörténész, archeológus. Paolo Manuzio „antiquitatis hel- 
luo”-nak, Scaliger pedig „pater omnis historiae”-nak nevezte. A Vatikáni Könyvtárban dolgozott. 

82 Ciccarelli, Antonio (†1599): teológus, historiográfus. Írt Liviusról, a császárokról, a római 
pápákról, s a Vatikáni Könyvtárról. 

83 Szenci Csene Péter (1575 k.–1622) református lelkész levelei Kanizsaihoz (1622). Kiad. THURY 
Etele. = MPEA (6. jegyzet) (3.) 1904. 50–51. – MAKÁR: Kanizsai Pálfi János …, i. m. (5. jegyzet) 60. 

84 Kanizsai Pálfi János leveleskönyve, 1611–1638. Mai lelőhelye: Debreceni Református Egy- 
házkerület Nagykönyvtára (Pápa). Jelzete: DREL, 21/a. (01037.) (A továbbiakban: Kanizsai leve- 
leskönyve), itt: 120. – MAKÁR: Kanizsai Pálfi János …, i. m. (5. jegyzet) 60. 

85 Kanizsai leveleskönyve, 121. 
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Ismerte, olvasta az egyházatyák jeleseit is. A possessorbejegyzések szerint Ágostontól,86 Johan- 

nes Chrysostomustól87 és Joannes Damascenustól88 volt meg egy-egy kötete. 

Pálfi tulajdonosi bejegyzése szerepel még Keresztúri Pál katekizmusában, a Christianus lac- 

tensben (Gyulafehérvár, 1637).89 A Rákóczi-fiúk, majd Bethlen Miklós nevelőjének ezen pedagógiai 

munkája 1639-ben került Kanizsai Pálfihoz. 

* * * 

A 17. század első felében a magyarországi protestáns papság felső rétege azon személyekből 

került ki, akik valamely jeles európai egyetemen tanultak. Ezáltal művelt, széles látókörű személy 

lett belőlük, s rajtuk keresztül a magyarországi reformáció szoros, élő kapcsolatban maradt az új 

európai szellemi áramlatokkal.90 Kanizsai Pálfi János heidelbergi tanulóévei jó alapot adtak kép- 

zettségének, s nem véletlen hogy a korban a főurak kifejezetten a tanult prédikátorokat szerették 

volna meghívni udvarukba. Azon heidelbergi peregrinusok közé tartozott, aki hazatérve a legmaga- 

sabb egyházi tisztséget is betöltötte, szuperintendens lett. Egyházának, felekezetének élő, dolgozó 

személy volt. Egész életében olyan emberek vették körül, akik meghatározták korukat. 

 
86 AUGUSTINUS, Aurelius; Omnium operum… primus [-decimus] tomus … repurgatorum a men- 

dis innumeris … Ed Desiderius ERASMUS. Tom. 9. Basileae, Froben, 1529. 823 p. 2º – Kötés: 16. 
századi vaknyomásos, fatáblás bőr. Poss.: Johannis Paulidae Canisai Empt. K1 &50. (címlap r.) Pe- 
csét: Inv. 15,760 M/2 (címlap r.) Megj.: a kötetben latin nyelvű kézírásos bejegyzések vannak. 
Mai lelőhelye: Moszkva, Idegennyelvű Könyvtár. Jelzete: Inv. 628197. 

87 JOHANNES Chrysostomus; D. Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in omnes 
D. Pavli epistolas commentarii, quotquot apud Græcos extant latinitate donati, quorum bona 
pars quae hactenus desiderabatur … Interpr., trad.: Wolfgang MUSCULUS, Desiderius ERASMUS. 
Basileae, ex off. Joan. Hervag., 1536. [8], 619, [1] p. 2° – Kötés: 16. századi fatáblás, vaknyomásos 
bőr. Pecsét: Inv.: 15,733 L/7. Poss.: 1) Ex libris Joannis Turh (címlap); Sum Joannes Turh (elő-
zéklap); Ex libris Johannis Thurgh (első kötéstábla, belül); 2) Johannis Paulidae Canisai dono datum 
a Rvd. D. Francis. Pathy Anno 1626 (címlap r.); 3) Francisci Pathij et fratrum Christianorum (uo.); 
4) Altissimus Comitatis Cargitor (uo.) Mai lelőhelye: Moszkva, Idegennyelvű Könyvtár. Jelzete: 
Inv. 1603629. 

88 JOHANNES Damascenus; Joan. Damasceni viri suo tempore in divinis primatum tenentis, omnia 
quae hactenus … haberi potuerunt opera, ad uetustiora Graecorum exemplaria … emendata … 
De orthodoxa fide … Lib. IIII. Quantum bona opera viventium defunctis prosint … sermo. Prae- 
terea historia Josaphat et Barlaam, quam ferunt Trapezontium transtulisse. Eiusdem Damasceni 
vita … Interpr.: Jacques LEFEVRE D‟ETAPLES, Johannes OECOLOMPADIUS. Basileae, Petrus, 1535. 
[23], 140, 135, [1] p. 2° – Kötés: 17. századi(?), elszínesedett papír és bőr. Pecsét: Inv.: 15,687 L/4. 
Poss.: Iohan(nes) P(aulides) Canisaeus (címlap r.) Megj.: a kötet rossz állapotban van. Mai lelő- 
helye: Moszkva, Idegennyelvű Könyvtár. Jelzete: Inv. 612773. 

89 RMNy 1674, RMK II. 508 – Kötés: vaknyomásos bőr. Pecsét: Bibliotheca C. P. Esterházy 
No. Inv. 15,333 H/3. Poss.: 1) Johannes Paulides Ergo Radecki (hátsó kötéstábla, belül); 2) Anno 
D(omini) 1638. Clariss. ac Venerabilis D(omi)nus Joannes Paulidaes Canisaeus Ep(isco)pus ex 
munificentia Caelsiss(imi) Transyl(vaniae) Principis D. D. Georgij Rakoci hunc libellum cum 
alijs grati suscipiones Tyrnaviae, dum una in etermos Postyemensis pergeremus, donauit mihi 
Emerico Gal. Quem pro utilissimo viatico tibi fili Stephani Gál traditum velim. A(nn)o D. 1639. 
Septemb. 3. 9no die Wezpremio, itineri et studiorum gram. commisist nraq. limina reliquisti. 3) 
Clariss. ac venerabilis D(omi)nus Johannes Paulides Canisaeus Ep(isco)pus (…) (uo.) Supra- 
libros: S S P C C 1 6 3 9. Mai lelőhelye: Kismarton, Esterházy-könyvtár, Zimmer V. középső 
szekrénysor, 4. oszlop, 2. sor 

90 HELTAI: Alvinczi Péter …, i. m. (7. jegyzet) 12. 
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Annak ellenére, hogy nem maradt fenn túl sok könyve Kanizsai Pálfi Jánosnak, egyéb adatokból 

mégis csak egyfajta képet alkothatunk olvasmányműveltségéről. Egy olyan eruditív ember képe 

rajzolódik ki előttünk, aki egyaránt olvasta a kortárs s a közel kortárs szerzőket, igen képzett volt 

a korabeli teológiai hitvitákban. Ahhoz, hogy eredményes munkát tudjon végezni, hogy meggyő- 

zően tudjon fellépni vitapartnereivel, vallási ellenfeleivel szemben, erre szüksége is volt. Fennmaradt 

művei, alkotásai, levelezése alapján egy rendkívül impulzív, tevékeny emberrel ismerkedhetünk 

meg. 

ZVARA EDINA 

Nicolaus Müller, brassói könyvnyomtató kiadói programjához. 1681-ben Brassóban megjelent 

a 17. századi német kegyességi irodalom egyik kiemelkedő alkotása, a kor egyik legkedveltebb luthe- 

ránus prédikációírójának, Heinrich Müllernek elmélkedésgyűjteménye, a Geistliche Erquickstun- 

den.1 Ezzel az edícióval közel egy időben Lőcsén, év megjelölése nélkül, Samuel Brewer is kiadta 

a munka Szenci Fekete István által készített magyar fordítását.2 Erre a műre, illetve a brassói 

könyvnyomtató munkásságára szeretném ráirányítani a figyelmet. 

Az elmélkedésgyűjtemény szerzője a 17. századi lutheránus művelődés kiemelkedő alakja és 

elismert szerzője volt, Lübeckből származott, később Rostockban tevékenykedett. Prédikátori te- 

hetségét bizonyítja, hogy mindössze huszonkét évesen, 1653-ban kinevezték a rostocki Mária 

templomban archidiakónusának, 1671-től haláláig (1675-ig) pedig szuperintendens volt. Kegyes- 

ségi irodalmi alkotásai tették őt széles körben elismertté és közkedveltté, a legismertebbek ezek 

közül: Der Himmlische Liebes-Kuß (1659), Kreuz- Buß- und Bet-Schule (1661), Geistliche Erquick- 

stunden (1664-65). Két prédikációgyűjteménye, az Apostolische Schlußkette és az Evangelische 

Schlußkette a 19. századig folyamatosan megjelent újrakiadásokban is. Prédikációit gondolati 

gazdagság és képekben bővelkedő nyelv jellemzi, 1659-ben homiletikai munkát is megjelentetett 

(Orator ecclesiasticus). Az egyházi zene népszerűsítésében is szerepet vállalt, Geistliche Seelen- 

musik címmel négyszáz éneket tartalmazó gyűjteményt állított össze, amelyhez egy elmélkedést is 

illesztett a zenének az istentiszteleten betöltött szerepéről. 

Elsősorban mégis mint szenvedélyes prédikátor emelkedett ki kortársai közül. Retorikai tehet-

sége és belső elhivatottsága prédikációinak áttörő erőt adott. Nyíltan elutasította és írásaiban több 

helyütt is kárhoztatta a megmerevedett, külsőségekre adó ortodox vallásosságot,3 különösen osto- 

rozta azokat a lelki tanítókat, akik nem őszintén, nem szívből végzik hivatásukat.4 Stílusára jel- 

lemző, hogy példáival, megkapó képeivel, közérthető ábrázolásmódjával az azonosulás lehetőségét 

kínálja az olvasók/hallgatók számára, személyes vallásosságra ösztönözve őket. A kortárs elmél- 

kedő írásokra gyakran jellemző édességes szó-, és üres jelzőékítményekkel nem él, művei mind az 

intellektuális, mind az érzelmi túlfeszítettségtől mentesek. Munkásságával egyháza lelki életének 

megújítására törekedett, a pietizmus egyik előfutárának tekintik. 1675. május 5-én keltezett levelé- 

ben egyetértően ír Spenernek az Arndt Postilla előszavaként (Pia Desideria) megjelent reformter- 

 
1 RMK II. 1479 
2 RMK I. 1601 
3 Ismert volt az egyház négy néma bálványa elmélete, miszerint a mai keresztyéneknek négy 

néma templombéli bálványa van: a szószék, a keresztelőmedence, a gyóntatószék és az oltár. 
Ezekkel a külsőségekkel vigasztalják sokan magukat ahelyett, hogy igaz lelki életet élnének. 

4 »Was nicht von Herzen gehet, geht auch nicht zu Herzen«, mondja a Geistlichen Erquickungs- 
stunden 157-es elmélkedésében. 
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veiről. Müller úgy látja, a jobbításoknak elsősorban az egyetemekről kell kiindulniuk.5 Spener 

Müllernek erre a javaslatára később is többször hivatkozik.6 Otto Krabbe, eddigi egyetlen mo- 

nogárfusa véleménye szerint az evangélikus egyháznak nem volt Müllernél nagyobb szónoka Luther 

óta.7 Kedveltségéről tanúskodik, hogy a Pegnitzschäfertársaság8 gyűjteményt jelentetett meg fő- 

művéből, a Geistliche Erquickstundenből9 és hogy Johann Sebastian Bach kantátaszövegeinek is 

egyik inspirálója volt. 

A Geistliche Erquickstundent a német szakirodalom Andachtsbuchnak nevezi. Először Ros- 

tockban adták ki 1664-ben, ekkor még csak 150 elmélkedést tartalmazott, 1665-ben újabb százzal 

bővült (a két rész együtt jött ki 1665-ben összekötve) és a „Theologischen Bedencken von Abgöt- 

terey der heutigen Maulchristen” című elmélkedést, a „Von Brüderlicher Bestraffung und andern 

Stücken Durch. D. Heinrich Müllern” című írásokat, Müllerhez írt kortárs olvasói leveleket, vala- 

mint Müller arra adott válaszait is tartalmazta. 1666-tól Frankfurt am Mainban is kiadták – 1666 

és 1681 között még kilenc alkalommal –, ezek már háromszáz elmélkedést és az első kiadás egyéb 

részeit is tartalmazó kötetek. A kiadás nagyobb változtatáson ment keresztül, amikor 1679-ben az 

eddigi mutatók mellett egy Útmutatóval (Anweisung) is bővült: „Wie diese geistliche Erquick- 

stunden zu Sonn= und Festtägiger Andacht bey den Evangelien und Episteln können gebrauchet 

und angewendet werden.”10 Ez mind a brassói kiadásban, mind a kortárs Lőcseiben szerepel, 

egyik változat sem tartalmazza viszont a külön csatolt két elmélkedést és a leveleket. 

V. Ecsedy Judit nyomdászattörténeti monográfiájában foglalkozott a brassói nyomda 17. századi 

termésével,11 ennek tanulsága, hogy a nyomtatványok legnagyobb része alkalmi nyomtatvány, vala- 

mint hogy a műhely főként a helyi szászok számára dolgozott. Megemlíti továbbá, hogy „a nyomtat- 

ványok között evangélikus áhítatossági művek, énekeskönyvek, imádságok, és Luther német-latin 

kis katekizmusa szerepelt”.12 

A Geistliche Erquickstunden Brassóban való kinyomtatása Nicolaus Müllernek (latinosan Mo- 

litor) köszönhető. Müller figyelemreméltó személyisége volt a kora újkori erdélyi művelődéstör- 

ténetnek, sajnos személyéről kevés adat maradt fenn. Borsa Gedeon, mint Magyarország területén 

működő német nyomdászt említi, működésének éveit pedig 1666−1701 közé teszi,13 míg Ecsedy 

Judit 1666−1702 közé.14 Brassóban a nyomda ekkori újraindulása az udvari muzsikus és későbbi 

 
05 SPENER, Philipp Jakob: Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666–1686. Band 2. 1675–1676. Hg.: 

Johannes WALLMANN. Tübingen, 1996. Nr. 135. 
06 Uo. Band 3. Nr. 47, 71. 
07 Az említett monográfia: KRABBE, Otto: Heinrich Müller und seine Zeit. Rostock, 1866. 
08 Az 1644-ben alapított költőtársaság nevéhez köthető a 17. század egyik poétikai megújulása, 

a társaság céljának tekintette a német nyelv megreformálását, a költői nyelv továbbfejlesztését. 
09 Der Geistlichen Erquickstunden Doct. Heinrich Müllers Poetischer Andachtklang: von denen 

Pegnitz-Blumengenossen verfasset. Nürnberg, 1673. 
10 Szenci Fekete István fordításában Oktatás és Útmutatás, Miképpen kellessék embernek ezen 

Lelki nyugosztaló órákkal az vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokra és episztolákra célozni és 
azokból származó elmélkedésekkel élni címmel, melyet Szenci néhány helyütt, a már hivatkozott 
Bibliai locusokhoz továbbiakat gyűjtve, kiegészített. 

11 V. ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800. Bp. 
1999. 118. 

12 Uo. 
13 BORSA Gedeon: Német nyomdászok a 17. századi Magyarországon. In: Könyvtörténeti írások I. 

A hazai nyomdászat (15–17. század). Bp. 1996. Országos Széchényi Könyvtár, 391. 
14 V. ECSEDY: i. m. (11. jegyzet) 370. 



400 Közlemények  

[400] Ksz2010-3-05.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.27. 12:32:00 

bíró Michael Herrmann nevéhez fűződik,15 ő alkalmazta Müllert nyomdászként, aki példátlanul 

hosszú ideig maradt a műhelyben, a nyomda tulajdonosváltásai alatt is. Michael Herrmannt a kor- 

társ források egyaránt említik nyomdaalapítóként és nyomdászként is, de a Brassó város életében 

betöltött vezető szerepe miatt a nyomda konkrét irányítását inkább maga Müller látta el, még akkor 

is, amikor a Herrmann család egyéb tagjaira szállt a nyomda.16 

Az 1933-ban, a Honterus-nyomda 400 éves fennállásának tiszteletére megjelent kötet17 – főként 

Müller-korabeli forrásokra támaszkodva – szolgál a legtöbb információval a tipográfus személyével 

kapcsolatban. Blasius Seyberger feljegyzése szerint 1702. május 13-án halt meg, és 46 évig volt 

Brassó nyomdásza.18 Ezek szerint vagy az 1657-ik, vagy az 1656-ik év működésének kezdete a bras- 

sói műhelyben. Az első adatunk mindenestre 1657-ből származik, ekkor jelent meg ugyanis Müller 

jóvoltából egy nyomtatvány, amely az idősebb és ifjabb Michael Herrmann közös lakodalmára írott 

költeményeket tartalmaz.19 Származására az eddig ismert egyetlen utalás szintén egy kortárs napló- 

bejegyzéséből származik, Thomas Tartler úgy említi Müllert, mint akit Michael Herrmann Morva- 

országból hívott a nyomdájába.20 Kortársai nyomdászként elért érdemei mellett kiemelik buzgó 

vallásosságát (Hermann Tonsch itt azt is felveti, hogy ez esetleg arra utalna, hogy Müller eredetileg 

a Morva Testvérekhez tartozott) és a költészethez való tehetségét. Több alkalmi írás is bizonyítja, 

hogy Brassó ismert és kedvelt lokálpatriótája volt. Ránk maradt egy alkalmi költemény, amelyet 

Johannes Honterus (az egykori iskola- és nyomdaalapító ükunokája) városi prédikátorrá való kine- 

vezése alkalmával szerzett,21 valamint az 1689-es nagy brassói tűzvész után is megjelent egy 

nyomtatvány, amely a városi prédikátor, Johannes Honterus által szerzett imádság mellett Müller 

 
15 TRAUSCH, Josef: Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literärische Denkblätter der Sieben- 

bürger Deutschen. II. Band, Kronsradt, 1870. 130. alapján: Michael Herrmann 1602-ben született 
Murány várában és Brandenburgi Katalint követve érkezett Erdélybe. Brassóban házassága után 
1629-ben mint a város orgonistáját alkalmazták, karriere dinamikusan ívelt felfelé, 1641-ben már 
a belső városi tanács tagja és 1646-ban megválasztják a város bírójának, működése alatt nagy tekin- 
télyre és elismerésre tett szert, 1660-ban Brassóban halt meg pestisben. 

16 A brassói tipográfia 1638-tól 1693-ig a Herrmann család tulajdonában állt, 1693-ban a nyomda 
vezetését Lucas Seuler vette át rokonság révén. Valószínűleg Peter és Martha Pfannenschmidt is 
a családhoz tartozott, ők 1675–78 között szerepelnek a nyomtatványokban, mint a tipográfia tulaj- 
donosai. L. V. ECSEDY: i. m. (11. jegyzet) 118. 

17 TONSCH, Hermann: Die Honteruspresse in 400 Jahren. Kronstadt=Brasso, 1933. 
18 „13. Maii stirbt Nicolaus Müller , 46 jähriger Buchdrucker in Cronstadt.” In: Quellen zur Ge- 

schichte der Stadt Brassó. Band VII., Brassó, 1915. 448. 
19 RMK II., 876a. A nyomtatvány részletes megismeréséhez segítséget nyújtottak a készülő Régi 

Magyar Nyomtatványok 4. kötetének szerkesztői. Idézet a megjelenés alatt álló tételből: „Lako- 
dalmi versek. – – A ma már csak töredékesen ismert nyomtatvány idősebb Michael Herrmann 
nyomdásznak és városbírónak valamint fiának, ifjabb Michael Hermann-nak idősebb, illetve ifjabb 
Johannes Chrestels özvegyeivel közösen tartott esküvőjére készült. […] Az eskövőt 1657. decem- 
ber 4-én tartották Brassóban. A címlap hátán Conradus Gesnertől származő idézet olvasható, a férj 
kötelességeiről. A nyomtatványból csupán négy levél, az A1,A4, C1, C4 maradt fenn.” Ezeken Petrus 
Mederus, két ismeretlen szerző, Johannes Müllerus Rupensis, Mart. Herrmannus Coronensis és 
Nicolaus Müller köszöntései olvashatók. 

20 „19. April sturbe der Buchdrucker Michael Helzdörffer, der von dem Nicolaus Müller, den 
der Herr Mich. Herrmann in vorigen Säkulo aus Mähren an seine Thypohraphie berufen” In: 
Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. Band VII., Brassó, 1915. 223. 

21 RMK II. 1418. MÜLLER, (Nicolaus) Opus Unum, Operarii Plures. Das ist: Kurtzer und einfäl- 
tiger Bericht: Wie Gott der Himmlische Hausvater, dem Wein=berg der Kron=Städtischen Kirchen, 
mit getreuen Evangelischen Arbeitern versehen, und von den wilden Säuen, die ihn zuwühlt und 
verwüstet haben, (Psal. 80. v. 18) gefeget und Wohlgelahrte Herr Magister Johannes Honterus… 
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panaszversét is tartalmazta.22 Szinnyei József Müller-szócikkében csak öt munkáját említi, ezt je- 

lenlegi tudásunk szerint további három írással lehet kiegészíteni.23 Stefan Sienerth szerint Nicolaus 

Müller a 17. század egyik legtermékenyebb és az erdélyi német nyelvű írásbeliség fejlődéséért leg- 

többet tevő nyomdásza volt.24 Felhívja arra is a figyelmet, hogy Müller gyakran kísérte az általa 

kiadott munkákat egy „Zusatz”-cal, amiben saját álláspontját közvetítette az olvasóknak. 

Sok információval szolgálnak számunkra a Geistliche Erquickstunden paratextusai is a kiadás 

körülményeiről és a felhasználás kívánt módjáról. Nicolaus Müller az elmélkedésgyűjteményhez egy 

rövidebb „Erinnerung”-ot és egy hosszabb előszót is csatolt. A kötet dedikációval kezdődik, Müller 

a művet Martin Herrmann-nak25, Johann Herrmann-nak és Michael Herrmann-nak 26 ajánlja. 

A dedikáció után következik az előszó: 

„Olyan korban élünk (írja egy teológus) amiről Krisztus régen megjósolta Luc. 
18, 8: Ha az ember fia eljön, vélnéd, talál-e majd hitet a földön, igaz, üdvözítő hitet… 
Sajnos a keresztények tömegei számára a hit csupán képzelgés, látszat… Az emberek 
egyébként keveset gondolnak azzal, hogyan éljenek igaz keresztény hitben, és hogy 
Krisztusnak hű tanítványai és követői legyenek.”27 

 
22 RMK II. 1641 
Az esettel kapcsolatban Joseph Teutsch visszaemlékezését idézi TONSCH: i. m. (17. jegyzet) 46. 
„ist vermutlich der damalige Herr Pfarrer bei der Kathedralkirche [Stadtpfarrer] Herr. Mag. 

Joh. Honterus, der sich die Not der betrübten Bürger zu Herzen gehen ließ. Folget: Nicolaus 
Müllers Klag-Lied, in welchem von dem Verlauf dieser Feuers-Brunst gehandelt wird. Im Ton: O 
Welt, ich muß dich lassen, etc. Des frommen Buchdruckers Gedicht ward also für würdig befun- 
den den Veröffentlichung zusammen mit des gelehrten Stadtpfarrers Gebet!” 

23 A rövidség kedvéért álljanak itt csupán az RMK számok: RMK II. 876a, RMK II. 1418, RMK 
II. 1641, RMK II. 1643d, RMK II. 1707d, RMK II. 1821c, RMK II. 1821d, RMK II. 1916a 

24 SIENERTH, Stefan: Leseangebot und Buchzirkulation in Siebenbürgen. In: Buch- und Wissens- 
transfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Früher Neuzeit. Hg.: Detlef HABERLAND. München, 
2007. 290–291. 

25 SZABÓ Miklós–TONK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Szeged, 
1992. Nr. 1728. Martinus Hermannus Coronensis Altdorfban (1664), majd Padovában tanult és 
itt doktorált filozófiából és orvostudományból, peregrinációjából hazatérbe 1670 és 1692 között 
orvos Brassóban, 1681-től szenátor. 1692-ben halt meg. Michael, brassói bíró fia. Josef Trausch 
szintén Martint nevezi meg Michael fia ként. 

26 SZABÓ Miklós–TONK Sándor: i. m. (25. jegyzet) Nr. 2003. tételében szerepel egy ugyanilyen 
nevű diák, aki 1657. júl. 31-én iratkozott be Strasbourgban. Müller úgy említi Michaelt, mint az 
idősebb Michael egyetlen gyermekét. Az esküvői nyomtatvány alapján bizonyos, hogy volt Michael 
nevű fia. 

27 „Wir leben nunmehr in der Zeit, (schreibt ein Theologus) von welcher der Herr Christus 
längst zuvor hat geweissaget Luc 18/8. Wenn des Menschen Sohn kommen wird, meynest du, daß 
er auch werde Glauben finden auff Erden: verstehe einen wahren selig machenden Glauben,… 
wie die heutige Erfahrung gnugsam bezeuget… bey dem grössesten Hauffen der Christen die Re- 
ligion und der Glaube gar ein blosser Wahn, und nur ein Schein…Im übrigen bekümmert man 
sich wenig, wie einer in der wahren Christlichen Religion würdiglich wandeln, und ein rechtschaf- 
fener Jünger und Nachfolger Christi seyn möge.” In: Geistliche Erquickstunden. Brassó, 1681. 
Előszó, számozatlan. 
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Itt Georg Brasche (Braschius) útmutatókönyvének előszavára hivatkozik.28 Ezzel a helyzetmeg- 

ítéléssel a korszak teológiai irodalmában gyakran találkozunk, a 17. századi német spiritualizmus 

toposszá vált bibliai helyéről29 van szó. A hitetlenség, a kereszténység romlottsága hasonló kife- 

jezésekkel jelenik meg, többek között Arndtnál, majd Spenernél is, a Pia desideriában például 

Pál apostolról szólva: „Ha a megvilágosodott apostol közénk jönne, sok mindent nem értene”, de 

a jelen állapottal elégedetlen lenne Luther is: „ha üdvözült Lutherünk feltámadna…”30 

A továbbiakban Müller Németországra és más országokra is hivatkozik, mint mondja, minde- 

nütt nagy mennyiségben nyomtatnak olyan könyveket, amelyek a Sátán országának lerombolására 

és Isten országának építésére valók. Itt megidézi Heinrich Müllert és kitér munkáinak nagy számára 

és azok népszerűségére. Megemlíti továbbá a sziléziai születésű odera-frankfurti lelkészt, Johann 

Heermannt (1585−1647), akit főként énekszerzőként méltat a német irodalomtörténet, de kitűnő 

szónok és prédikációszerző is volt. Énekeiben Krisztus sebei metaforájával is gyakran él, akárcsak 

Heinrich Müller.31 Az Erquickstunden brassói előszavában Heinrich Müller istenes törekvését dicsérve 

Heermann Laborum sacrorum continuatio című postilláskötetéből idézi a kiadó az ugyancsak 

nagy múltú szólást: „sacerdotium non est otium, sed negotiorum negotium.”32 Utal még a könyvek 

behozatalának nehézségeire és a brassói kiadás indítékára is. Mint írja, 

„Ezekben az elszomorító időkben a példányok behozatala Németországból különö- 
sen nehéz (pápista országokon keresztül), ezért vettem a fáradtságot, hogy ezt a lelki 
könyvecskét, a jó Isten dicsőségére és kegyes emberek kívánsága szerint Jézus nevé- 
ben kiadjam.”33 

Az Előszó után egy rövid „Erinnerung” következik, ebben inkább a pragmatikus szempontok 

kerülnek előtérbe. Megtudjuk, már három éve gyötri a kétség, hogy nyilvánosan közreadhatja-e 

a nyomtatványt. Jól meg kellett fontolnia ugyanis, hogy milyen fáradsággal és költségekkel jár ebben 

az országban egy ilyen munka kiadása.34 A kiadó gyakorlati tanácsokkal látja el az olvasókat a könyv 

 

 

 

 

 
28 Az előszóban a névhez fűzött jegyzet: „M. Georg Braschius, in Praef. Sup. Man. Luneb.” 

A művet l. www.vd17.de BRASCHE, Georg: Lüneburgisches new wolverbessertes Handbuch/ Für 
Reisende zu Land und Wasser. Lüneburg, 1658. 

29 BENZ, Ernst: Wenn Christus heute wiederkäme… zur Eschatologie des deutschen Spiritua- 
lismus. = Zeitschrift für Kirchengeschichte 1934. 53. sz. 494–541. 

30 „… der so hocherleuchtete Apostel würde, wenn er jetzt zu uns käme, selbst vieles nicht 
verstehen”, „…ob unser seliger Luther, wenn er wieder aufstehen sollte…”. SPENER, Philipp Jakob: 
Pia desideria. Berlin, 1939. 27, 30. 

31 Erre utal BUNNERS, Christian: Mystik bei Heinrich Müller, Forschungsbeiträge und Forschungs- 
fragen. In: Zur Rezeption mystischer Traditionen im Protestantismus des 16. bis 19. Jahrhunderts. 
Hg.: Dietrich MEYER. Köln, 2002. 98. 

32 A Szent Bernáttól származó mondást sokan idézték a korban is. LIESS, Bernhard: Johann 
Heermann (1585–1647). Münster, 2003. 60. 

33 „die Exemplaria auß Teutschland diß hieher (bevorauß durch Bäpstische Länder) zu bringen 
sehr gefährlich, als hab ich die Mühe auff mich genommen / daß ich diß geistliche Büchlein / dem 
lieben Gott zu Ehren / und auff frommer Leuthe Begehren / in Jesu Namen auffgelegt” 

34 „Ich habe zwar gantzer 3 Jahr lang ein Bedencken getragen ob ichs auch wagen und im 
öffentlichen Druck dir mittheilen sol messen mir wohl bewust was es für Mühe und Vnkosten er- 
fordere ein solches Werck in diesem Lande zu verlegen.” 

http://www.vd17.de/
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használatával kapcsolatban, kitér arra az esetre is, ha esetleg hallgatója is akadna a műnek.35 Bár a pré- 

dikáció szót nem használja, tanácsaiból mégis egy helyes szónoki előadás képe rajzolódik ki. Az, 

hogy a tipográfus az elmélkedéseket prédikációra alkalmasnak találta, és az olvasókat ilyen jellegű 

használatra buzdította, pontosan összecseng a Szenci Fekete István által a lőcsei kiadás előszavában 

tett javaslatokkal.36 Nicolaus Müller kiadása regisztert is tartalmaz, amely az elmélkedések kulcs- 

szavainak ábécé-sorrendjét követi, így az olvasó tematikus alapon is választhatott az egyes fejezetek 

között. Végül annyit jegyez meg csupán, hogy a kiadás a frankfurti edíció alapján készült. 

Nehéz pontosan megállapítani, hogy általában milyen szerepe volt Nicolaus Müllernek a művek 

nyomtatásra való kiválasztásában, mindenesetre érdekes rajzolatot mutat a nyomda terméseinek 

impresszummegadási gyakorlata. Müller neve az impresszumban első alkalommal 1657-ben jelenik 

meg, mint közreadó. Korábban tárgyaltuk, hogy ebben a nyomtatványban saját munkája is szerepelt. 

Később nyomdászként Michael Herrmann neve van feltűntetve egészen 1666-ig, annak ellenére, 

hogy feltételezhetően a nyomdát valójában Müller vezette. Nevének következő felbukkanása éppen 

Franciscus Rhether, brassói születésű, rövid ideig Alsó-Sziléziában is élő, ismert kegyességi szerző 

énekeit tartalmazó kötet impresszumában található. Ez után megint sokáig, egészen 1675-ig kell 

várnunk nevének újbóli megjelenésére, amikor is a Pfannenschmied család irányítása alá került 

rövid ideig a nyomda. Az ebben az időben megjelent nyomtatványok nagy részén fel van tüntetve 

Müller, mint nyomdász, magyarázat lehet erre a nyomda tulajdonosváltása. 1679 után, amikor újra 

a Herrmann család van tulajdonosként megnevezve, Müller neve már ritkábban marad el az imp- 

resszumokból mint a legelső időszakban, bár így is haláláig csak körülbelül a nyomtatványok 

impresszumának felében jelölik meg. Ezt a megoszlást nem lehet magyarázni a nyomtatványok 

fajtáival sem, hiszen ez az arány ugyanúgy érvényben van az alkalmi nyomtatványok és a nagyobb 

művek esetében is. Nicolaus Müller kiváló szerkesztői érzékéről tanúskodik az 1684-ben megje- 

lentetett unikális darab, a páduai Julius Caesar kereskedelmi számtanának sokáig ismeretlenül maradt 

kétnyelvű kiadása is.37 

Mindezekkel csupán azt szeretném mondani, hogy azoknál a műveknél, amelyeknél Müller 

neve fel van tüntetve, a nyomdász személye talán hangsúlyosabb, jobban az övének tekinthetők, 

mint a többi esetben. Ilyenek többek közt az 1680-ben megjelenő Gebet és Gesangbuch,38 az alsó- 

szilézia prédikátor Martin Hyller elmélkedésgyűjteménye,39 valamint a tárgyalt Geistliche Erquick- 

stunden is, amelynek Nicolaus Müller által írt önálló kísérő szövegei megerősítenek bennünket 

a nyomdász-szerkesztő kvalitásairól és a mű önálló kiválasztásáról. 

Az elmélkedésgyűjtemény műfaja a 17. században Észak-Magyarországon már népszerű volt, 

ahogy arra Heltai János is rávilágított újonnan megjelent monográfiájában.40 A Geistliche Erquick- 

 

 
35 „Ich muß aber den einfältigen Leser erinnern wie er diß Büchlein mit Nutzen lesen sol 

sonderlich wenn ihm iemand zuhören wil ic. So muß er (wie den Gelehrten bekannt) auf die 
puncta interrogationis & eclamationis gute Achtung geben und wo ein solches Zeichen stehet da 
muß der Leser das Wort also aussprechen als wenn er iemanden umb etwas fragen wollte” 

36 SZENCI FEKETE István: Lelki nyugosztaló órák, avagy háromszáz házi és asztali elmélkedések. 
Lőcse,) (4 r. „Mivel a‟ mi Magyarinknak kevés Postillájok van, ezis egyik lehet, a‟ mellyel Postilla 
gyanánt élhetnek, kiválképpen az ollyatén helyeken, a‟ holott Lelki Tanittók nintsenek. Ebben pedig 
mint kellessék el-igazodni, meg-mutattya az arrul való jedtzés […] És igy mind háznál, mind uton, s‟ 
mind mezöben praedikatiot tarthat” 

37 Erről lásd bővebben: BORDA Lajos: Páduai Julius Caesar kereskedelmi számtanának isme- 
retlen kétnyelvű kiadása (Brassó, 1684). = Magyar Könyvszemle (118.) 2002. 1. sz. 46–55. 

38 RMK II. 1465 
39 RMK II. 1477 
40 HELTAI János: Műfajok és művek. Bp. 2008. 79–104. 
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stundenre érdemes külön figyelmet szentelni ezek kontextusában is, nem csupán a kora és utókora 

lutheránus művelődésében kiemelkedő szerepet betöltő szerzője, hanem a mű saját érdemei miatt 

is. Különös nyomatékkal érdemes utalni arra, hogy a szász lutheránus művelődésben a pietizmust 

megelőző évtizedek alkalmi, iskolai és praktikus egyházi kiadványai között a személyes kegyes- 

ség költői erővel megszólaló hangja, Heinrich Müller műve a kivételek közé tartozik. Ebbe a sorba 

illeszthető az angol puritanizmus egyik ikonikus munkája, amit két évvel később, 1683-ban adott 

ki. Ez a mű, mind a Magyarországon, mind a német lutheránusok körében is rendkívül népszerű 

Lewis Bayly Praxis Pietatisának német fordításából készült kivonata – a válogatás valószínűleg 

saját munkája.41 A művek erdélyi megjelentetője, a brassói nyomdász – a jelek szerint – a kortárs 

német kegyességi irodalomban kitűnően tájékozott volt. 

FAJT ANITA 

 

 
41 RMK II. 1516. Schrifftmessiger Weg=Waiser, zur seligen Sterbe=Kunst. Das ist: Nothwen- 

diger, und Gottes Wort wohlgegründeter Bericht, wie sich die krancken Leute in ihrer währenden 
Kranckheit verhalten, auch wie man ihnen auss Gottes Wort zusprechen und sie trösten solle, 
biss sie selig in Christo einschlaffen. Genommen aus dem schönen Büchlein Praxis Pietatis. Hn. 
D. Ludovici BAILI. 
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FIGYELŐ 

Jezsuitaellenes képi propaganda a kora újkorban. A kora újkori katolikus megújhodás egyik 

legfontosabb tényezőjének, a jezsuita rendnek a működését állandó támadások kísérték. A bambergi 

városi múzeum munkatársának, Michael Niemetznek a kötete ennek egy fontos szeletét, a jezsuita- 

ellenes képi ábrázolásokat tekintette át. Kutatásait az 1980-as évektől jelentkező, a röplapokat tema- 

tikai alapon megközelítő vizsgálatok (Wolfgang Harms, John Roger Paas) sorába illesztette, amelyek 

a nyomtatványokat egy jól körülhatárolható kommunikációs helyzet kontextusában vizsgálták. A vizs- 

gálat tematikai leszűkítése azonban széles forrásbázison alapuló, nagyobb időintervallumot átfogó 

vizsgálatot tett lehetővé. 

Ez valósult meg Niemetz munkája során is. Forrásait tekintve főként a német nyelvterületen 

megjelent illusztrált röplapokra támaszkodik, de érméket, röpiratokat, könyveket is bevont kutatá- 

saiba. A teljességre törekvő feltárás során a röplapok megjelenése szabta meg a vizsgálat időkereteit: 

az első 1568-ból való, az utolsó pedig a rend feloszlatását (1773) követően 1785-ből. Igaz, ez utóbbi 

egy korábbi, 1761-ben keletkezett francia kiadványra vezethető vissza, míg a ténylegesen német 

eredetűnek vehető utolsó ábrázolás 1775-ből származik. Az összegyűjtött forrásbázis így összesen 

mintegy 200 tételből áll, amelybe 169 röplapot, 20 könyvet, 10 röpiratot, 4 érmét és 1 festményt so- 

rolt a szerző. 

A korábbi szakirodalom sokáig egyoldalúan, felekezeti szemszögből kezelte ezt a forrásanyagot, 

mivel a 18. század végére, a felvilágosodás korára kialakult jezsuitaellenes kép a rend feloszlatása 

után is továbbélt. Ahogy Niemetz is rámutatott, ennek gyökerei a rend német területen történő leg- 

korábbi megtelepedéséig, és ezzel párhuzamosan az antijezsuita propaganda és vitairodalom meg- 

jelenéséig és megerősödéséig vezethetőek vissza. Ennek egyik legelső nyomai éppen az 1568-ban 

megjelent röplapok. 

A szerző jól áttekinthető tagolású szerkezetben mutatja be vizsgálatát. Elsőként a képi forráso- 

kat vizsgálta meg történeti ikonográfiai szempontból kronológiai beosztásban. Az első nagyobb 

korszak az első röpirat 1568. évi megjelenésétől 1618-ig, a híres prágai defenesztrációig tart. Erre 

az időszakra különösen jellemző, hogy még igen nagy hatással volt rá a gúnyirodalom, a vallási 

szatíra, és ezzel párhuzamosan, főként a franciaországi és németalföldi események hatására, poli- 

tikai tartalommal is jelentősen telítődött. Ez a két jelenség egyformán meghatározta a nyomtatványok 

tartalmi mondanivalóját. Niemetz ezért két nagyobb részre bontva vizsgálja az első korszakot. 

Először a vallási szatíra kerül górcső alá, méghozzá hármas csoportosításban: elsőként az egész kor- 

szakot jellemző felekezeti disputák nyomán keletkező nyomtatványokat elemzi. Ezekben a röp- 

iratokban a katolikus egyházi klérus állt a támadás középpontjában, míg a jezsuiták csak mint a pápá- 

 

 
 NIEMETZ, Michael: Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit. Geschichte, Ikonogra- 

phie und Ikonologie. Regensburg, 2008. Schnell & Steiner, 459 l. /Jesuitica. Quellen und Studien 
zu Geschichte, Kunst und Literatur der Gesellschaft Jesu im deutschsprachigen Raum 13./ 
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hoz szorosan kapcsolható tényezők tűntek fel. Csupán az időszak végére jelentkeztek olyan röp- 

lapok, amelyek már kizárólag a jezsuiták ellenében érveltek. De már az első röplapokon is egyér- 

telmű ábrázolásaira bukkanunk a jezsuitaellenességnek, így egy korai nyomtatványon a krisztusi 

szenvedés attributúmaival és a passióoszloppal szemben egy jezsuitakalapot viselő kígyótestű 

ember helyezkedik el, hasonlóan párhuzamba állítva az ugyancsak megjelenő pápai tiara és a tö- 

viskorona ellentételezésével. Egy másik nyomtatványon az egyház erkölcseit kifigurázva bukkan 

a pápa egy lámpás fényénél egy apáca és szerzetes szerelmespárra, akik számos tojást kiköltve 

hozták létre az egyház új nemzedékét – köztük egy aprócska kis jezsuitát. A szerzetes vállán pedig 

ott ül a mefisztói démon egy jezsuita kalappal, gonoszságokat sugdosva a fülekbe. Az általános, 

felekezeti polémiák tárgykörébe tartozó morális megközelítések gyakran nyúltak a nagy népszerű- 

ségnek örvendő erotikus ábrázolásmódhoz is. Ugyanakkor ez a példa is azt mutatja, hogy a harminc- 

éves háborúig terjedő időszakban a jezsuiták ugyan feltűnnek az illusztrációkon, azonban még ko- 

rántsem kapnak központi szerepet. 

A vallásos szatíra második csoportjába a jezsuitaellenes publicisztika kezdetére eső Nas–Fischart 

vita során keletkezett röpiratokat sorolta a szerző. Johann Fischart sógorával, Bernard Jobinnal, 

valamint Tobias Stimmerrel 1568-ban alapított Strassburgban kiadót. Velük szemben állt az a Johann 

Nas, aki ferences laikus testvérként tanult a jezsuitáknál Ingolstadtban 1571-ig, majd később Brixen 

püspöke lett. Nas Sex Centuriae című művével, melyet az evangélikus tanok megcáfolására írt, hamar 

a protestáns röplapok kereszttűzébe került, amelyből Fischart vezetésével a strassburgi műhely is 

kivette részét. Az 1560-as évek végén kipattanó vita természetesen az ingolstadti jezsuitákat sem 

kímélte. Nem csoda, hogy Fischarték egyik munkáján, amely különböző egyházi eszközökből és attri- 

bútumokból montázsolt pápaportrét ábrázolt, megjelent egy jezsuitasapkát viselő disznó is. 

A reformáció 1617. évi, a harmincéves háború előestéjén sorra kerülő centenáriumához sorol- 

ható röplapok még jól elkülöníthetőek a politikai tárgyú nyomtatványoktól, Niemetz így az erre 

vonatkozó forrásokat sorolta harmadik csoportként a vallásos szatíra tárgykörébe. Ennek során 

Luther mint a protestantizmus idealizált, egységes jelképe emelkedett ki Rómával, a katolikus hierar- 

chiával és ahhoz ekkora már a nyomtatványokban és közgondolkodásban is szorosan kapcsolt jezsui- 

tákkal szemben. Az is megfigyelhető, hogy ezek a nyomtatványok a jezsuitákat már mint a későbbi 

ellenségkép egyik fő kifejezőit mutatják be. 

A politikai tartalmú jezsuitaellenes nyomtatványok elsősorban a francia és németalföldi esemé- 

nyek kapcsán tűntek fel. A franciaországi jezsuitaellenesség gyökerei egészen a rend 1551. évi lete- 

lepedéséig nyúltak vissza, amely az 1580 után fokozatosan elmérgesedő helyzet, a váltakozó felekezeti 

erőviszonyok nyomán újra és újra felszínre tört. A IV. Henrik ellen elkövetett merénylet (1594, Jean 

Chastel), majd megölése (1610, François Ravaillac) szolgáltattak alkalmat a jezsuitaellenes véle- 

mények kifejtésére, és tudatosítására a közvélemény irányába – egyben összekapcsolva a spanyol 

jezsuita szerzetes, Juan Mariana által III. Fülöp spanyol uralkodó számára írt királytükörben kifejtett 

zsarnokölés tanával. Az 1594. évi merénylet, majd ezt követően a jezsuiták franciaországi kitiltása 

nyomán megjelenő röpiratokon a rend tagjai mint a merénylő felbujtói jelennek meg. 

A jezsuitaellenesség a németalföldi szabadságharc egyes eseményei kapcsán is megjelent a nyom- 

tatványokon. Ezek még 1579 előtt, vagyis a németalföldi tartományok szétszakadását megelőzően 

keletkeztek. Emellett Niemetz bevonta még vizsgálatába az 1610–1615 között zajló jülich-klevei 

örökösödési háború kapcsán kiadott jezsuitaellenes nyomtatványokat is, de további, kisebb-na- 

gyobb jelentőségű politikai események kapcsán készült egyedi röplapok elemzésére is sor került. 

Így többek között német birodalmi városokban kipattant felekezeti konfliktusok, vagy éppen a Bocs- 

kai-féle mozgalom kapcsán is jelentek meg jezsuitaellenes röplapok. Egyik például hét jezsuita 

atya történetét mutatja be, akik Bocskai intézkedéseinek következtében Kolozsvárról menekültek 

el. Az atyákra egy beteg asszony örökül hagyta minden pénzét, amiért az örökségtől elesett fiú né- 
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hány hajdúval üldözőbe vette őket. Végül egy szélmalomba elrejtőzve találtak rájuk, és négyüket 

a szélmalom szárnyaira kötözték. 

A harmincéves háború kitörésével a jezsuitaellenes nyomtatványok tematikája jelentős hang- 

súlyváltozáson ment keresztül. A röplapok ábrázolásmódja, szimbolikája erőteljesen átpolitizáló- 

dott, a korábbi, tisztán teológiai alapon megjelenő jezsuitaellenesség pedig háttérbe szorult. Ezzel 

párhuzamosan a vallásos műfaj korábbi tematikai sokszínűsége is leegyszerűsödött. Niemetz a har- 

mincéves háború publicisztikáját az 1618–1624 és az 1633–1636 közötti korszakokra bontva tárgyalja. 

Az első korszak szórványosan előforduló, a felekezeti viták tárgykörébe sorolható nyomtatványai 

között azonban már olyanokra is akadt a szerző, amelyek kizárólagosan a jezsuiták ellen irányul- 

tak. Emellett továbbélt a jezsuitaellenes publicisztika arra irányuló hagyománya is, amely a rendet 

mint az antikrisztusi pápaság és katolikus egyházi hierarchia részét mutatta be, Róma törekvéseit 

mindenben segítő, kiszolgáló mellékszereplőként. 

A politikai tárgyú nyomtatványokban, amelyek jelentős része a csehországi eseményekre kon- 

centrált, már egyértelműbb, előtérbe helyezett szerepet kapott a jezsuita rend. Tömegesen jelent 

meg a vád a jezsuiták háborús felelősségét firtatva, miközben erősödő gúnnyal tárgyalták a rend 

egyes területekről történő elűzését, kitiltását. 1619-ben a cseh korona tartományaiból (Csehország, 

Morvaország, Szilézia) és Magyarországról való kitiltásuk, elüldözésük jó alapot és témát nyújtott 

a jezsuitaellenes propagandának. Ezeknek a nyomtatványoknak szinte kivétel nélkül az a végső 

kicsengése, hogy a jezsuita rend elűzésével egy háborúpárti tényező szűnt meg. Másfelől a jezsuita 

ellenségkép megalkotásával igyekeztek legitimizálni Pfalzi Frigyes cseh királyságát az uralkodó- 

váltás módja miatt szkeptikus protestáns közvélemény előtt. Az ellenségkép közös alapot teremtett 

a felekezeti szolidaritás fenntartásához, ahogy a jezsuita rendet a trónt, és a császárt is befolyásoló 

tényezőként is ábrázolták. Magyar szempontból is érdekes az az illusztráció, amely a jezsuiták ki- 

űzését dicsőítve, és egyben a katolikus búcsújárás és ereklyetisztelet hagyományait parodizálva több, 

a Habsburg-területeken tevékenykedő jezsuita szerzetes között feltünteti Forró Györgyöt, Hajnal 

Mátyást és Káldi Györgyöt is, akiknek „búcsújárása” egy amszterdami börtönben végződik a röp- 

lap ábrázolásában. 

A protestáns egység képét más szempontból is erősíteni kellett. A cseh rendeket támogató, a Bécs 

irányába sikeresen előretörő Bethlen Gábor személyét a német közvélemény meglehetős fenntar- 

tással kezelte, lévén erdélyi fejedelemként a török vazallusa volt. Ezért jelennek meg vele együtt 

egy tizenegy jelenetből álló nyomtatványon a 16. század ismert protestáns fejedelmei, a protestáns 

egység mítoszát sugallva. 

Niemetz kiemelten vizsgálja Pfalzi Frigyes alakját, aki cseh királlyá történt megválasztását kö- 

vetően a cseh felkelés jelképe és reménye lett, így mint pozitív tényező tűnik fel a jezsuita renddel 

szemben. Ez a kép már a megválasztást követően azonnal megjelent a nyomtatványokon. Felesége 

Stuart Erzsébet alakja is megjelenik Husz Jánossal, Lutherral és Kálvinnal együtt az új cseh uralkodó 

mellett, élesen szembeállítva őket a jezsuitákkal, és más, a katolikus egyházat képviselő személyek- 

kel. A fehérhegyi csata után természetesen Frigyes alakja háttérbe szorult, a protestáns publicisztika 

pedig rákényszerült minden egyes, számára pozitív eset megragadására – ilyen volt például a neves 

jezsuita gyóntató, Johann Reihing evangélikus hitre való áttérése. Mások viszont újabb céltáblái 

lettek a jezsuitaellenes propagandának, így például a korábban Frigyes ellenében már szamárként 

ábrázolt Melchior Kles bíboros, aki bár Johann Nashoz hasonlóan nem volt jezsuita, de a rend be- 

folyására katolizált fiatalkorában, és a jezsuitáknál folytatott tanulmányait követően az ausztriai 

rekatolizáció és ellenreformáció egyik kiemelkedő figurája lett. Noha II. Ferdinánd uralkodása ele- 

jén háttérbe szorult, a jezsuitaellenes propaganda szemében a jezsuitákkal együtt egyik fő okozója 

lett a háborús konfliktusnak. 
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A németalföldi események kapcsán megjelenő nyomtatványokban is továbbélt a jezsuitaellenes 

kép, ami azonban annyi újdonságot hozott, hogy a radikális illetve a kiegyezésre hajlamosabb né- 

metalföldi protestánsok szembenállásában tűntek fel. Így lettek a röpiratokon a szigorú, ortodox 

református irányvonallal szemben fellépő remonstránsok tanácsadói a jezsuiták. Az 1620. évi, Velt- 

linben zajlott tömeges protestánsgyilkosságok után kirobbanó svájci felekezeti zavargások okaiként 

szintén a rend jelent meg. 

A következő kronológiai fejezet a svéd szakaszhoz kapcsolódó propagandát vizsgálja (1630–1633). 

Az eredmény hasonló a harmincéves háború cseh szakaszával: tisztán teológiai tárgykörű jezsuita- 

ellenes röplap csak szórványosan jelent meg, míg a politikai eseményekkel kapcsolatos tartalom 

sokkal inkább dominált. Utóbbiakat jól lehetett egyes hadi események, csaták (Breitenfeld, Rain am 

Lech) és hadvezérek (Gusztáv Adolf, Gustav Horn) személye köré csoportosítani, miközben az is 

jól látható, hogy ezt a rövidebb korszakot igen nagyszámú nyomtatvány megjelenése jellemezte. 

Gusztáv Adolf természetszerűleg válik dicsőséges alakjává a jezsuitaellenes publicisztikának, így 

egy alkalommal a gyónást parodizálva vallja meg rendje bűneit egy jezsuita atya a svéd uralkodó 

előtt térdelve, aki egy másik röplapon pedig „észak oroszlánjaként” száll szembe az „ördögi” je- 

zsuitákkal. 

A svéd uralkodó halála így jelentős törést is okozott a röplapok megjelenésében, tematikai sok- 

színűségében. A szerző jól megrajzolta azt a folyamatot, ahogy a 16. század második felében még 

a jezsuitaellenes röplapok közel felét kitevő vallásos szatíra a 17. század elejétől egyre inkább 

visszahúzódott, a harmincéves háború során pedig már csak szórványosan jelent meg a politikai 

tematika mellett. Az utolsó vizsgált, mintegy 150 éves korszakra (1636–1785), főként a vesztfáliai 

békekötéseket követően pedig szinte teljesen el is tűnt a vallási tárgyú nyomtatvány, helyét inkább 

a gúnyirodalom vette át. A politikai események kapcsán megjelenő jezsuitaellenesség is fokozato- 

san csökkent, a jezsuiták csupán marginális jelenségként szerepeltek inkább. 

Majd csak a rend 1773-ban bekövetkező feloszlatása idején támadt fel újra az ellenük irányuló 

publicisztika. Míg az 1750-es évektől kezdődő, a dél-európai államokból való kiűzésük szinte egy- 

általán nem jelent meg a nyomtatványokban, addig a teljes feloszlatás már nagyobb teret kapott. 

A röplapokon is megjelenik a jezsuita rend összeomló tornya, melynek kövei egy-egy rendtarto- 

mányt szimbolizálva temetik maguk alá a jezsuita atyákat. 

Niemetz a kronológiai tárgyalást követően a jezsuitaellenes ikonográfia rendszerezését tekintette 

át, ennek során mind a képi, mind a szöveges ábrázolás elemeit sorra vette. Ezzel lehetősége nyílt 

arra is, hogy az egyes részletek, típusok, motívumok kapcsolódását megvizsgálja, és a retorikai 

elemeket is részletesebben elemezze. Így külön áttekinti az állatábrázolásokat, hisz a jezsuitákat 

gyakorta ábrázolták a démonizálás érdekében rókaként, farkasként, kígyóként, vagy éppen a tisz- 

tátlanság jelképének tartott disznóként. Ha pedig parodizálni akarták őket, akkor bolha, vakond vagy 

éppen egy egér is megszemélyesíthette az atyákat. 

A jezsuiták démonizálásával kialakított ellenségkép egyébként is alapja volt az ellenük irányuló 

propagandának. A fantázia és a mitológia szülte démonok, szörnyek gyakran kapnak jezsuita bir- 

retumot, az ördög társaságában is gyakran ábrázolják az atyákat, máskor maga az ördög személye- 

síti meg őket. Az Antikrisztusként ábrázolt pápa segítőiként – sáska, kígyóalakú szörny vagy kos 

formájában – pedig az apokalipszis ígéretét is magukban hordozzák. 

A jezsuitaellenes propaganda számos más eszközt is felhasznál: próféciákat, csodákat, a páterek 

mint mágusok, varázslók ábrázolását. A röpiratok szívesen és gyakran élnek az ellentételezés, pro és 

kontra argumentáció eszközével, míg a feje tetejére állt világ, a káosz toposzával szintén a jezsuiták 

bűneit sugallják. Sok esetben a jezsuita atyák testbeszédének, gesztikulációjának kifinomult ábrá- 

zolása segíti a kívánt hatás elérését. Mindezek az eszközök megjelennek a képet kísérő szövegekben 
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is, ahol számos retorikai eszközzel segítenek rá a hatásfokozásra, közvetlen kapcsolatot teremtve 

a kép és a szöveg között. A dialógusok, énekek, anekdoták kedvelt formái ennek. 

Ez a széles eszköztár, amely megjelenik a jezsuitaellenes nyomtatványokon végeredményben 

egy bizonyos hatás elérésében érdekelt. Ebben a hatásban ragadható meg az a mögöttes tartalom, 

mondanivaló, amely a nyomtatványokon nem került közvetlen kifejezésre. Ennek érdekében Nie- 

metz végül egy ikonológiai szintézissel zárja vizsgálatát, amelyet alapvetően két pillére épített fel. 

Egyfelől vizsgálta a képi ábrázolások funkcionális aspektusait, melynek során rámutatott, hogy a po- 

litikai és vallásos szféra nem könnyen választható szét, főként a felekezetszerveződés korszakában, 

amikor az egyes felekezetek elhatárolódása többek között a propaganda eszköztárának felhaszná- 

lásával történt, nem egyszer politikai megfontolásokkal és politikai események kapcsán. Vagyis 

összességében a saját felekezeti identitás kialakítása is cél volt a katolikus-jezsuita ellenoldallal 

szemben. A harmincéves háború korszakától megerősödő politikai tárgyú jezsuitaellenesség azon- 

ban már a protestantizmus, a protestáns felekezet világképének legitimizálására törekedett, ennek 

érdekében a háború aktuális politikai sikereit, vagy majd a 18. században a jezsuita rend feloszla- 

tását használta fel propagandájában. 

Másfelől Niemetz igyekezett forrásait elhelyezni a koraújkori nyilvánosság keretein belül, így 

azokat mentalitástörténeti, szellemtörténeti összefüggésben is vizsgálta, hogy a nyomtatványok 

hatását és befogadását is feltárhassa. Levelezések kutatása révén megállapította, hogy a nyomtatvá- 

nyok körforgása, a társadalomhoz való eljutása nagyarányú volt. Ennek egyik oka, hogy a 16. szá- 

zadban a politikai elit saját érdekének megfelelően engedte a publicisztika széleskörű elterjedését. 

Azonban a nyomtatványok, illusztrációk kialakítása, megjelenítése a társadalom szélesebb rétegei- 

nek, az alattvalók elképzeléseihez mérten alakult ki – így került ábrázolásra démonok, ördögök és 

egyéb lények sokasága. Vagyis olyan középkori eredetű fogalmi rendszerekkel kellett a népet meg- 

győzni, hatást gyakorolni rá, amit a protestantizmus amúgy éppen elvetett. Ebben csak a harmincéves 

háború hozott változást, amely új típusú félelmeket ébresztett a társadalomban. Ugyanígy volt ez 

a félelmet legyőző nevetés, nevetségesség középkori eredetű jelképével, a karnevállal, a népi kultúra 

egyik legrégibb kifejezésmódjával, amely a harmincéves háború időszakában fokozatosan szorult 

háttérbe. Végtére is ez lett az egyik oka, hogy a vesztfáliai békekötéseket követően alig-alig akadt 

jezsuitaellenes röplap, és a rend betiltása idején rövid időre felélénkülő publicisztika már nem a régi, 

allegorikus ábrázolásmóddal jelentkezett. Másfelől 1648 után politikai szempontból teljesült az 

uralkodó rétegek várakozása és célja, miután lezárult a felekezet- és államszerveződés párhuzamos 

folyamata. Az abszolutizmus felé hajló új politikai irány pedig már nem szánt szerepet a szélesebb 

társadalmi rétegnek, így nem kényszerült már a népi gondolkodásmódhoz idomulva i llusztrálni 

a nyomtatványokat. 

Michael Niemetz gazdagon illusztrált könyvében egy jól körülhatárolható, két évszázadon keresz- 

tül megfogható jelenség, a jezsuitaellenes nyilvánosság kérdésében végzett mélyfúrásokat, és készí- 

tett alapvető tanulmányt. Módszere, forrásfelhasználása, vizsgálata ösztönzőleg hathat a későbbi 

– akár magyarországi –, hasonló indíttatású kutatásokra. 

MIHALIK BÉLA VILMOS 
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SZEMLE 

Kowalská, Eva: Uhorská rapsódia alebo 

tragicky príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. 

Bratislava, 2008. Veda, 256 l. 

A magyarországi felvilágosodás kiemelkedő 

alakja, a széles látókörű, európai színvonalú jogi 

műveltséggel rendelkező politikus, reformátor, 

emberbarát-szabadkőműves, a máig aktuális gon- 

dolkodó Hajnóczy József életműve – állítja a szer- 

ző – nem a tehetségéhez, jelentőségéhez méltó 

súllyal van jelen a magyar közgondolkodásban, 

és igen kevéssé ismert Szlovákiában, vagyis szü- 

lőföldjén. Ezt a hiányt eredményesen pótolja Eva 

Kowalská közelmúltban megjelent Magyaror- 

szági rapszódia, avagy a felvilágosult Hajnóczy 

József tragikus története c. monográfiája. A Szlo- 

vák Tudományos Akadémia Történettudományi 

Intézetének munkatársa eddig már számos pub- 

likációjával, valamint Az evangélikus társadalom 

a 18. században (2001) és Állami népiskolák 

Szlovákiában a 18/19. század fordulóján (1987) 

c. monográfiáival járult hozzá a szlovák–magyar 

közös múlt egy-egy fejezetének feldolgozásához. 

 A bevezetőben a szerző kifejti a korabeli tör- 

téneti nevek írásmódjával kapcsolatos felfogását, 

amely eltér a ma általában követett gyakorlattól, 

miszerint a történeti neveknél az egységesített 

akadémiai írásmódot alkalmazzák a szlovák he- 

lyesírás mai szabályai szerint. Kowalská állás- 

pontja, hogy azt a névformát kell használnia a tör- 

ténésznek, ahogy az egyes személyek maguk írták 

a nevüket, vagyis ahogy a családnevek a korabeli 

forrásokban szerepelnek, és meghagyni ezt az 

írásmódbeli sokféleséget, amit a mai, meglehe- 

tősen leegyszerűsítő norma sok tekintetben elho- 

mályosít. Ezért döntött úgy, hogy a Hajnóczy csa- 

lád különböző tagjai esetében is közli az összes 

előforduló névvariációt a maga írásmódbeli vál- 

tozatosságában. 

A könyvnek az első, a Hajnóczy család tör- 

ténetét bemutató, valójában inkább kinyomozó 

fejezete szinte teljesen Kowalská saját levéltári 

kutatásaira, tehát új forrásokra épül: Pozsony, 

Budapest, Bécs, Győr, Sopron, Ruszt, Nagybics- 

cse, Modor, Beszterce, Szakolca, Vsetín, Zágráb 

levéltáraiban nézte át a család eredetére, külön- 

böző ágaira, s a család azonosítható tagjaira vonat- 

kozó összes lehetséges forrást. Ennek megfelelően 

ez a fejezet alapvető újdonságokat tartalmaz a ma- 

gyar történészek számára is. A szerteágazó Haj- 

nóczy család, melynek a 17. századra visszanyúló 

történetében eddig sok fehér folt mutatkozott, Po- 

zsony, Nyitra, Trencsén és Sopron megye, vala- 

mint Kelet Morvaország helységeihez köthető: 

tkp. Vág-Beszterce (Považská Bystrica), Trencsén 

(Trenčín), Ruszt (Rust), Puhó (Púchov), Szakol- 

ca (Skalica), Lednic (Lednica), Modor (Modra), 

s az identitás megállapítását a földrajzi szétszórt- 

ság és a viszonylag gyakori vezetéknév igen kü- 

lönböző használata-írásmódja nehezíti meg: a szlo- 

vákos ‘Hajny’, ‘Hájnik’, a németes ‘Haynotzi’, 

a magyar ‘Hajnóczi’ ill ‘Hajnóczy’ és ezeknek 

számos változata. 

A 17. századi ősök ‘Hajny’ néven még jobbá- 

gyok voltak, Hajnóczy (Hajny) Tamás besztercei 

kereskedő fiai, Dániel és János azonban már be- 

kerülnek a magyarországi művelt elit soraiba. 

Hajnóczy Dániel (1690–1747) a magyar Ciceró, 

ahogy Wallaszky Pál nevezte a kiváló latin tudóst, 

a soproni gimnázium igazgatója és a jénai Latin 

Társaság tagja volt, aki 1718–1738 között szoros 

személyi és szakmai barátságban állt Bél Má- 
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tyással. (Jellemző példaként említi a szerző, hogy 

levelezésükben Bél némi humorral kb. 15−16 féle 

változatban használja a megszólításban a ‘Haj- 

nóczy’ nevet). A másik fiú, János (1678–1739), 

Hajnóczy József nagyapja a lutheránus városi 

középréteghez tartozó gazdatiszt (Joannes Haj- 

ny, Joannes Hajnóczi és Hajni Jánosként egyaránt 

előfordul a forrásokban), akinek a fia Modorban 

telepedik le, Hajnóczy József szülőhelyén. A Haj- 

nóczy család genealógiájával kapcsolatban a szer- 

ző rámutat arra − ami a történészek figyelmét 

eddig elkerülte –, hogy a 18. század elejéig több- 

nyire a ‘Hajny’ vezetéknevet használták, s Haj- 

nóczy Dánielnél fordul elő először a ‘Hajny– 

Hajnóczy’ elnevezés; egy ideig párhuzamosan, 

majd wittenbergi tanulmányai megkezdésekor 

tér át végleg a Hajnóczy alakra. 

Az evangélikus lelkész apa, Hajnóczi (Haj- 

ny, Hájnik) Sámuel (1719–1795) Pozsonyban, 

Sopronban majd a jénai és wittenbergi egyetemen 

tanult, s 1731-ben telepedett át a rekatolizáció 

elől Puhóbról Modorba. Itt született meg a Kis- 

Kárpátok déli lábánál található szőlőművelő és 

kézműves városkában Hajnóczy József, akit apja 

szigorú vallásos szellemben nevelt és a lelkészi 

hivatásra szánt. A jogi tanulmányok mellett dön- 

tő fiú a soproni evangélikus iskola után Pozsony- 

ban Benczur József tanítványa, aki már idejé- 

ben felismeri kitűnő képességeit, majd a rövid 

pesti jurátus gyakorlat után 1774–1778 között 

Forgách Miklós gróf szolgálatába szegődött, aki- 

nek a környezetében minden feltétele megvolt 

a fiatal titkár szakmai-szellemi fejlődésére. Haj- 

nóczy 1781-től 1786-ig Széchényi Ferenc gróf 

szolgálatában állt, ahol uradalmi ügyvédként fog- 

lalkozik a család jogi-és pénzügyeivel, titkárként 

a horpácsi kastély könyvtárának és levéltárának 

rendezését és katalogizálását végzi, intézi a gróf 

széles körű hazai és külföldi levelezését, s nagy 

lehetőséget kap a magyarországi történelem és 

jogtörténet tanulmányozására az itt található gaz- 

dag forrásanyaga alapján. Hajnóczy ebben az 

időben válik a magyar jog elsőrangú ismerőjévé, 

művelt elméleti jogtudóssá. Széchényi gróf és 

titkára kapcsolatának és barátságának bemuta- 

tása kapcsán a szerző részletes pályaképet ad 

 

a Nemzeti Múzeum és könyvtár majdani alapí- 

tójáról is. 

Széchényi gróf és titkára II. József reform- 

jainak nyomán együtt lépnek állami szolgálatba, 

kerülnek a jozefinus adminisztráció rendszerébe. 

Hajnóczy hét igen hasznos és aktív évet tölt 

a Monarchia déli részén: előbb két évig a hor- 

vát báni helytartóvá kinevezett Széchényi Ferenc 

mellett Zágrábban, 1785–86-ban Széchényi pécsi 

kerületi biztossá való kinevezése után a pécsi ke- 

rület titkáraként, majd 1786–1790 között Szerém 

megye alispánjaként Vukovárban. A szerző ele- 

mezve II. József magyarországi politikáját, hang- 

súlyozza annak ellentmondásosságát, amennyi- 

ben a nem katolikus származású városi középréteg 

társadalmi és politikai előmenetele szempont- 

jából pozitív előrelépést jelentett, mint Hajnóczy 

esetében is, ugyanakkor a magyar hagyományo- 

kat és törvényeket sértő intézkedései a nemesi- 

nemzeti ellenállást is felszították az országban. 

A jozefinus rendelkezések végrehajtásának ne- 

hézségeit Széchényi és Hajnóczy egyaránt ta- 

pasztalták. A szerző közli Hajnóczy Forgács 

Miklósnak írott levelét, amelyben válaszol annak 

szemrehányásaira, miszerint Széchényi gróf pat- 

riótaként olyan hivatalt vállalt, olyan törvénye- 

ket feladata végrehajtani, melyeket a magyar 

alkotmány nem ismer el. A levélben kifejtett 

állásfoglalás Hajnóczy politikai hitvallásaként 

is értelmezhető ebből az időből: elutasítja az ab- 

szolutizmus és patriotizmus ezt a fajta szembe- 

állítását, s ekkor még a jozefinus reformok fel- 

tétlen és bizakodó támogatójaként a közjót szolgáló 

felvilágosult abszolutizmus mellett tesz hitet. 

 Hajnóczy Szerém megye alispánjaként teljes 

lelkesedéssel vetette bele magát hivatali teen- 

dőibe, beutazta az egész vármegyét, s tevékeny- 

ségét elsősorban a gazdaságra, a közigazgatásra 

és a népiskolák ügyére összpontosította. Hiva- 

tali elfoglaltsága mellett itt is folytatta történeti 

jogi tanulmányait, kutatásait. Mivel a nemes- 

ség megszerzésére tett kísérlete nem járt siker- 

rel, az 1790-ben életbe lépő új közigazgatási 

törvény szerint, mint nem nemes és nem kato- 

likus nem viselhetett tovább hivatalt, így lemon- 

dott alispáni funkciójáról. 
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A monográfia elemzi Hajnóczy tevékenységét 

a magyar jogtörténet kutatójaként, megújítója- 

ként, hangsúlyozva, hogy ő volt az alkotmány- 

jogban legjáratosabb ember az akkori Magyar- 

országon, s alapvetően két fő területen fejtette 

ki jogi munkásságát: a magyarországi közjog tör- 

téneti fejlődésének kutatásával-elemzésével, va- 

lamint a magyar alkotmány reformjára vonatkozó 

elméleti-jogi, tudományos elvek kidolgozásával. 

 Az 1790-es évek elejétől Hajnóczy már a rendi 

törekvések szószólója, jóllehet a jozefinizmus 

bizonyos vívmányait akkor sem tagadja meg, 

s a rendekben ugyan a királyi hatalom ellensú- 

lyát látja, de a rendi társadalmat gyökeresen 

megreformálná Magyarországon. Az 1790-es 

sorsdöntő országgyűlés eseményeiről szólva 

a szerző ismerteti és elemzi Hajnóczynak azon 

közjogi munkáit, melyekben az ülésező ország- 

gyűlésnek tett javaslatait fejti ki, s hangsúlyozza, 

az itt megfogalmazott elvei, közjogi reformel- 

képzelései (az országgyűlés a nemzetet, ne a ren- 

deket képviselje, a birtokszerzési képesség és 

hivatalvállalás joga terjedjen ki minden állam- 

polgárra, a közteherviselés, a nemesi előjogok 

megszűntetése) már a liberalizmus jegyében fo- 

gantak. A monográfia kitér Hajnóczy politikai- 

publicisztikai tevékenységére is az 1791–92-es 

években a bécsi Realzeitung kiadójával, Konrad 

Dominik Bartschcsal való kapcsolatának köszön- 

hetően, és végigvezeti a szabadkőművesség sze- 

repét is életében a zágrábi, vukovári évektől 

kezdve, kiemelve, hogy annak emberbaráti-hu- 

manista szelleme fontos alappillére Hajnóczy 

társadalmi-szociális érzékenységének. 

„A forradalom jegyében” c. utolsó részt a ma- 

gyar jakobinus szövetkezés bemutatásának, fő- 

ként Martinovics és Hajnóczy kapcsolatának 

szenteli a szerző. 1793-ban a magyar királyi ka- 

mara titkáraként Budán ismerkedik meg Mar- 

tinoviccsal, aki 1794 májusában nyerte meg Haj- 

nóczyt a két jakobinus társaság igazgatójának. 

Jóllehet a Reformátorok Társasága kátéjának 

társadalmi programja mérsékeltebb a Hajnóczy 

vallotta felfogásnál, a Szabadság és Egyenlőség 

Társaságáé azonban radikálisabb annál, Kowals- 

ká hangsúlyozza, hogy Hajnóczy valójában nem 

gondolt forradalmi fordulatra, nyilvánosan kép- 

viselt reform javaslatainak lényege a törvényes 

keretek között végbemenő, békés, szerves átala- 

kulás Magyarországon. Elemezve a magyaror- 

szági jakobinus szövetkezés hátterét, bemutatja 

II. Lipót magyarországi politikáját, és kitér a bé- 

csi politikai helyzet elemzésére is, az ún. bécsi 

jakobinus szervezkedés rövid ismertetésére. Ben- 

da Kálmán forráskiadásából, A magyar jakobinu- 

sok irataiból sok dokumentumot közöl szlovák 

fordításban a szövetkezés leleplezésétől a pe- 

rekig: a rendőri jelentésekből, jegyzőkönyvek- 

ből, vallomásokból, védőiratokból, elsősorban 

a Martinovicsra és Hajnóczyra vonatkozókat, 

közli továbbá Hajnóczy búcsúleveleit, tkp. Szé- 

chényi Ferenchez, melyben azt „üzeni” a gróf- 

nak, hogy nyugodt lélekkel áll a sorsa elé, mert 

tudja, hogy valamivel hozzájárult az emberi tár- 

sadalom tökéletesítéséhez. Az 1795. május 20-i 

kivégzésekről Berzeviczy Gergelynek a Der Ma- 

jestätsprozess in Ungarn c. művéből idézi az 

idevágó részletet, majd a záró fejezetben röviden 

végigköveti a Monarchia börtöneibe elhurcolt 

jakobinusok, valamint Hajnóczy rokonainak sor- 

sát, vázolja az 1795 utáni általános helyzetet 

Magyarországon. Itt a 205. oldalon található 

egy nyilvánvalóan véletlen tévedés: Széchenyi 

István nem 1830-ban, hanem 1825-ben tette meg 

felajánlását a pozsonyi országgyűlésen a Ma- 

gyar Tudományos Akadémia alapítására. 

A szerző hangsúlyozza Hajnóczy életművének 

értékelésekor, hogy minden tekintetben magyar- 

országi patrióta volt (végig következetesen az 

‘uhorsky’ jelzővel illeti), akinek plebejussága 

és evangélikussága csak erősítette a nemzeti né- 

zőponton felülemelkedő szemléletét, aki a fel- 

világosodás emberbaráti felfogása jegyében kiállt 

minden társadalmi réteg, minden egyes ember 

jogai érdekében. Annak ellenére, hogy több ja- 

kobinus társával együtt szlovák lakosságú régió- 

ból származott, Hajnóczyt nem lehet szlováknak 

tartani, hisz nem volt a majd csak ez után ki- 

bontakozó szlovák nemzeti mozgalom részese. 

Ugyanakkor Kowalská cáfolja Daniel Rapant- 

nak A magyarizáció kezdetei c. művében kifej- 

tett, hosszú időn át elfogadott véleményét is, 

amely Hajnóczyt a magyar hivatalos nyelvként 

való bevezetésére vonatkozó nézetei miatt a ma- 
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gyarizációs politika képviselőjének tartotta. Épp 

ellenkezőleg – állítja, Hajnóczy a különböző 

etnikumok jogait egyaránt képviselte a Magyar- 

ország föderalizációjára vonatkozó tervében, 

s nevéhez fűződik pl. a „Marseillaise” szlovák 

fordítása is. 

Eva Kowalská monográfiája olyan pontos 

és elfogulatlan portrét rajzol Hajnóczy József- 

ről, amelyet a magyar és szlovák nemzet egy- 

aránt elfogadhat, magáénak vallhat, a magyar 

és szlovák történészek egyaránt elismerhetnek. 

Hajnóczy életének, eszméinek és sorsának a má- 

hoz is szóló tanulsága az, hogy mindig belső 

meggyőződésből és a közügy iránti elkötelezett- 

ségből cselekedett: akár a jozefinizmus híveként 

II. József hivatalnokaként, akár a magyar jog- 

történet kutatójaként-megújítójaként, akár az 

országgyűlés számára kidolgozott, a magyar al- 

kotmány módosítására tett javaslataival, majd 

a radikalizálódó politikai viszonyok nyomán 

a magyarországi jakobinus szövetkezés egyik 

vezetőjeként, s végül a per során az elveiért 

bátran és következetesen kiálló, halálra ítélt vád- 

lottként. 

A Hajnóczy család történetét feltáró új for- 

rásokra, emellett a magyar történeti irodalom 

és forráskiadások eredményeire támaszkodó ala- 

pos munka mind a szlovák, mind a magyar tör- 

ténettudománynak tud újat mondani. Ezen kívül 

jó és követendő példa a közös múlt egyes fejeze- 

tének, eseményének, alakjának komplex feldol- 

gozására, tehát nem vagy szlovák, vagy magyar 

szempontú megközelítésére. 

Az igen szép kiállítású kötetet Karol Kantek 

művészi fotói illusztrálják. 

DEÁK ESZTER 

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur 

deutschsprachigen Presse und Literatur im 

Pressburg des 18. Jahrhunderts. Bremen, 2008. 

Edition Lumière, 291 l. /Presse und Geschich- 

te – Neue Beiträge Bd. 32./ 

Az utóbbi években két jelentős munka látott 

napvilágot a pozsonyi tudós lapszerkesztő Karl 

Gottlieb Windischről: Briefwechsel des Karl 

Gottlieb Windisch Andrea Seidler kiadásában 

(a „Magyarországi tudósok levelezése” sorozat 

5. kötete, Bp. 2008. Universitas.) és Jozef Tan- 

cer pozsonyi germanista is fenti című kötetében, 

amely a brémai egyetemen szerkesztett sajtó- 

történeti sorozat 32. köteteként jelent meg, túlnyo- 

mórészt a pozsonyi 18. századi sajtó és irodalmi 

élet e kiemelkedő személyiségével foglalkozik. 

 A szerző, a 18−19. századi utazási irodalom 

jeles ismerője, művében sokoldalú és életszerű 

képet vázol Pozsony állapotáról az 1760−1780- 

as években. A Bécs árnyékában élő, hozzá nyel- 

vében, szokásaiban és divatjában is hasonlítani 

kívánó magyar főváros Mária Terézia-korabeli 

nagy építkezéseivel nyerte el barokk arculatát: 

szép épületeit az utazók is elismeréssel említet- 

ték. Lakosságának száma ebben az időben ug- 

rásszerűen emelkedett. A várost a német nyelv 

dominanciája ellenére etnikai sokféleség jelle- 

mezte, amelyhez külföldről jött iparosok, művé- 

szek is hozzájárultak. Az ekkortájt igen fejlett 

pozsonyi zenei és színházi életnek a magyar kor- 

mányszékhelyen élő arisztokrácia és nemesség 

volt spiritus movense, kedvező hatásait azon- 

ban a város jómódú polgársága is élvezte – mind- 

addig, míg a város nagy kárára a főkormányszé- 

kek el nem költöztek Budára. Tancer bemutatja 

Pozsony társas életének színhelyeit és a várost 

mint a magyarországi könyvnyomtatás és újság- 

kiadás elsőrangú centrumát. E bevezető „olvas- 

mány” kulturális háttér a mű következő nagy 

fejezeteihez, a Karl Gottlieb Windisch által ki- 

adott pozsonyi morális folyóiratok, ill. Windisch 

könyvtárának mélyreható irodalomtörténeti elem- 

zéséhez. 

Morális folyóiratok mindenütt a fejlődő vagy 

már virágzó polgári városi kultúrának voltak jelei: 

a pozsonyi lapok, a Freund der Tugend és Der 

vernünftige Zeitvertreiber is, bár e műfaj korai 

angol, német és más európai mintáihoz képest 

jókora késéssel jelentkeztek a magyarorszá- 

gi sajtóban. Magyarország első morális folyó- 

iratait Karl Gottlieb Windisch, az 1764-ben 

megalapított Pressburger Zeitung szerkesztő- 

je, korábban kereskedőként tevékenykedő városi 

tanácsos adta ki a pozsonyi német lap mellékle- 

teiként (1767−1770). Wolfgang Martens kutatásai 
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a 18. századi sajtónak e kedvelt műfaját fontos 

társadalom- és kultúrtörténeti forrásokká emel- 

ték; a felvilágosodás kutatása felől tekintve a mo- 

rális lapok legfőbb teljesítményét a polgárság 

vallásos világnézetének átformálásában állapí- 

totta meg. A népszerűvé vált kutatási téma Ma- 

gyarországon még kevés helyet kapott: Fenyves 

Katalin például a Freund der Tugendnek még 

csak egyetlen, általa ismert évfolyamáról írt rö- 

viden. Jelen munka tehát már a források felku- 

tatásával is újat tud nyújtani számunkra. Az iro- 

dalomtörténeti elemzés előtt Tancer Windisch 

személyét a Hungarus-értelmiség tipikus alak- 

jaként mutatja be, a pozsonyi tudós társaság 

alapítójaként és aktív tagjaként, akit kortársai 

annak ellenére igen nagyra becsültek, hogy kül- 

földi egyetemet nem végzett. 

Windisch a morális folyóiratok szellemében 

fiktív elbeszélő mögé bújva írta a Freund der 

Tugendet (1767−1769): az erény, a bölcsesség 

és a tudományok barátja nevében; célja az ol- 

vasók szórakoztatása és tanítása volt. Tancer 

a pozsonyi folyóirat számos részlete, illetve a lap- 

ról a Wienerisches Diariumban napvilágot látott 

levél-hirdetés alapján elemzi ezt a célkitűzést 

és a szerkesztő kommunikációs stratégiáját (kap- 

csolattartás a közönséggel fiktív olvasói levelek 

és válaszlevelek formájában). Windisch a műfaj 

követelményeinek megfelelően nagy figyelmet 

szentelt lapjaiban a hétköznapi élet témáinak, 

a felvilágosodás értékein alapuló polgári erények- 

nek; témái a felvilágosodás emberének radikáli- 

san megváltozott beállítódását tükrözték a ne- 

velés, a család, szórakozás, szerelem, a halál stb. 

kérdésében. Emellett a lapszerkesztő könyve- 

ket is ismertetett, teológiai-filozófiai, természet- 

tudományos, irodalmi és művészeti témában. 

Az aktuális politikai vonatkozásokat kerülte: 

ebben a tekintetben eltért a császárváros életét 

szatirikusan ábrázoló bécsi morális lapoktól. 

Vallásos témák szerepeltetése ugyancsak elvá- 

lasztotta a bécsiektől, és lapjait a műfaj észak- 

és közép-német (protestáns) hagyományaihoz 

kapcsolta. 

Mivel a morális folyóiratoknak fontos célkö- 

zönségét jelentették a nők, igényeiket a témavá- 

 

lasztásnál és az érthető nyelvezet kialakításakor 

is figyelembe vették. Tancer behatóan vizsgálja 

a Windisch lapjaiban megfogalmazódó nőideált: 

Nerine alakjában Windisch a 18. században ki- 

alakult kis család intim közösségét, az ideális 

házasságot mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a nő- 

nek – a gyermeknevelés miatt, és hogy jó társ 

legyen – fontos bizonyos ismeretekkel bírnia, 

amelyek akár a természettudományokig is ter- 

jedhetnek. Nőolvasók konkrét példáján kedvelt 

olvasmányaikra (Hagedorn, Haller, Uz, Gellert, 

Gessner, Steele, Pope, Richardson) hívta fel 

a figyelmet. A Freund der Tugendben erkölcsi, 

filozófiai elmélkedések és jellemportrék domi- 

náltak, a Zeitvertreibernek (amely bizonyos for- 

mai jegyei alapján már nem is sorolható egyér- 

telműen a morális lapokhoz) viszont már felét 

szépirodalmi közlemények tették ki. Windisch 

irodalomközvetítő szerepének Tancer külön fe- 

jezetet szentel. A szerkesztő előszeretettel közölt 

részleteket az angol felvilágosodás szerzőitől, 

de átvett olasz forrásokból is; átvételeit általá- 

ban megjelölte. Annak segítségével, hogy Win- 

disch korrekciókat végzett lapjaiban Pope „Essay 

on Man” és Thomson „Seasons” című tanköl- 

teményeinek Johann Jakob Dusch és a svájci 

Johann Tobler tollából készült prózafordításain 

(nyelvi változtatásokat főleg a nehézkes stílu- 

súnak tartott Toblernél), Tancer szemléletesen 

mutatja be Windisch irodalmi ízlését: úgy tűnik, 

hogy a morálfilozófia fontosabb volt számára, 

mint a költészet. Szövegjavításaival a felvilá- 

gosodás stílusideálját, az érthetőséget követte, 

és egyúttal a gottsched-i követelményeknek is 

eleget tett. 

Tancer tisztázta a két magyarországi morális 

lap mintáit: közvetlen impulzust számára való- 

színűleg a bécsi morális lapok adtak, de nem 

Klemm bécsi lapjai, hanem elsősorban angol és 

német morális folyóiratok voltak Windisch min- 

tái. A Spectator meg is volt könyvtárában angol 

és német nyelvű kiadásban, a Guardian pedig 

német fordításban, ezen kívül számos évfolyam 

az 1760-as évek kései német morális folyóira- 

taiból. Tancer, összehasonlítva a Windisch tulaj- 

donában lévő morális lapokat a pozsonyi ki- 
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adásúakkal, határozottan cáfolta Fritz Valjavec 

állítását, mely szerint Windisch lapjai közlemé- 

nyeit nagyrészt idegen folyóiratokból vette volna 

át. Tancer megállapítása szerint a legtöbb írás 

magától a pozsonyi lapszerkesztőtől származik. 

 Windischnek az utókorra részleteiben sem 

fennmaradt könyvtáráról eddig csak Gottfried 

von Rotenstein útleírása árulta el, hogy egykor 

tekintélyes volt: ma már ezt a brünni területi 

levéltárban (Brno, Moravsky zemsky archív) 

a szerző által felfedezett teljes könyvjegyzék 

megbízhatóan dokumentálja. Tancer könyvének 

függelékében adja ki (pontosított címekkel) az 

1792-ben készült kézírásos könyvtárjegyzéket, 

és az „Egy autodidakta könyvtára: Karl Gott- 

lieb Windisch mint olvasó és könyvtulajdonos” 

című fejezetben az 1271 kötetből álló könyvtár 

első elemzését is elvégzi. Legfőbb célkitűzése 

a polgári tudós intellektuális horizontjának fel- 

vázolása, vizsgálata azonban sokat elárul a ma- 

gyarországi polgári protestáns értelmiség kul- 

turális tájékozódásáról is. 

Windisch tudományos munkásságának, nép- 

szerű, sok kiadást megért magyarországi földrajzi 

műveinek teljes mértékben megfelel, hogy könyv- 

tárában a legnagyobb szakot a történelemtudo- 

mányok: a történetírás és földrajz tette ki 162 és 

61 kötettel, és ezek súlypontja Magyarország 

története és földrajza volt. Meglepetésre viszont 

170 tétellel a szépirodalom mondható a máso- 

dik legnagyobb szaknak. Ebben az osztrák felvi- 

lágosodás irodalmát szinte senki sem képvisel- 

te, a német protestáns felvilágosodás irodalmát 

viszont annál több alkotó: Windischnek számos 

német szerző összkiadása volt meg Schmieder 

karlsruhei nyomdász utánnyomásaiban. Lát- 

hatóan a szentimentalizmus irányát kedvelte 

legjobban, Gellertet, Klopstockot, Goethe ko- 

rai műveit, az angol felvilágosodás költői, írói 

közül Thomsont, Youngot, Richardsont, Sterne-t; 
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pítja meg: a korábban egyoldalúan hangsúlyo- 

zott osztrák-bécsi kötődés mellett az észak- és 

közép-német protestáns kultúrához való szoro- 

sabb kapcsolódást is. A kötet rövidebb bevezető 

fejezetében munkája elméleti kiindulópontjait 

tisztázza: rokonszenve a szűk nemzeti szemlé- 

letet egyre inkább leküzdő (vagy erre törekvő) 

szlovákiai történeti, irodalomtörténeti, kompa- 

rasztikai kutatásoké, de inkább a nyugat-euró- 

pai országokban megélénkülő kultúrtranszfer- 

kutatások és transzkulturális irodalomtudomány 

mellett kötelezi el magát. Hangsúlyozza, hogy 

a német nyelvű kultúra transzfer-folyamatai- 

nak elemzése éppen a történelmi Magyarorszá- 

gon izgalmas téma, ahol a német irodalomnak 

a 18. század utolsó harmadától közvetlen recep- 

ció, ill. fordítások által fontos közvetítő szerepe 

jutott az egyes nemzeti irodalmak fejlődésében. 

A magyarországi germanisztika, ill. sajtótörté- 

neti kutatás eredményeit példamutató módon 

hasznosítja művében. Noha a német nyelvű iro- 

dalom, Windisch német (angol) irodalmi tájé- 

kozódása a fő téma, számos esetben a magyar, 

ill. szlovák irodalmi fejlődés kapcsolódási pont- 

jait is felvázolja. A szép kiállítású, 17 illusztrá- 

cióval szemléltetett, a kötéstáblákon színezett 

Pozsony-metszettel megjelenő kötetről mind- 

össze két bíráló megjegyzést tehetünk. A kul- 

turális körkép-fejezet elején Tancer túlzottan 

Pozsony-centrikus, amikor az esztergomi érsekek 

költözésénél Pozsonyt igen, Nagyszombatot 

viszont nem említi. Pozsonyt a legnépesebb ma- 

gyarországi városként mutatja be, 1780-ban majd- 

nem 29 ezer lakossal; Selmecbánya és Komá- 

rom kivételével ugyanis a legtöbb város csak 

10 ezer fő alatti lakosságot számlált − írja. Itt 

Magyarországról beszél ugyan, de az adatok 

csak a mai szlovák területre érvényesek, a tör- 

ténelmi Magyarországra nem, mert ott Debre- 

cen, Buda, Pest, Miskolc, Kecskemét, Szeged, 

Temesvár és még más népes városokat is fi- 

gyelembe kellene venni. Végül egy megjegy- 

zés a kiadásról: mivel a kötetnek, különösen 

Windisch könyvtára miatt, nagy a névanyaga, 

a kötet használói számára hasznos lett volna név- 

mutatót készíteni. 

PAVERCSIK ILONA 

Liber oeconomicus… A könyveket válo-

gatta és a szöveget írta SZŐNYI Éva. Bp. 2008. 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv- 

tár, 69 l. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtára a közelmúltban új, pompás épület- 

be költözött és a bibliotéka nagy tudományos 

(valamint bibliofil) értéket képező muzeális gyűj- 

teménye is kedvezőbb körülmények között áll 

az érdeklődők rendelkezésére. A Kutatókönyv- 

tárban elhelyezett különgyűjtemény különleges- 

ségeiből válogatva tette közzé Szőnyi Éva a Liber 

oeconomicus… című szemet gyönyörködtető és 

sok hasznos tudnivalót tartalmazó képesköny- 

vet. A reprezentatív kiadvány megjelentetése 

egyébként az egyetem alapításának hatvanadik 

évfordulójához is kapcsolódott. 

A korábbi nevén Közgazdaságtudományi Egye- 

tem bár mint önálló univerzitás viszonylag fia- 

tal, az egyetem könyvtárába olvasztott jogelőd 

felsőoktatási intézmények, a Budapesti Keres- 

kedelmi és Iparkamara 1850-ben alapított és 

1948-ban már 70 000 kötetes gyűjteménye, to- 

vábbá néhány jeles gyűjtő – Navratil Ákos, Heller 

Farkas – kollekciója révén a régi gazdasági szak- 

irodalomnak és számos különlegességnek is 

a maga szakterületén páratlan hazai őrzőhelye. 

Nem volt könnyű dolga Szőnyi Évának a gaz- 

dag irodalomból úgy válogatni, hogy felvillantsa 

a bemutatott könyvekkel a gazdaságelméleti teó- 

riák fejlődését, ugyanakkor a szemnek is tetsze- 

tős albumot állítson össze. Harminc oldalpáron 

29, 1488 és 1874 között megjelent, illetve kelet- 

kezett nyomtatvány vagy kéziratos kötet leírását 

tartalmazza szemléletes hasonmásokkal a ki- 

advány; az utolsó, 30. oldalpáron (66–67.) pedig 

az egyetem professzora, Bekker Zsuzsa szerkesz- 

tésében 2001-ben induló „Magyar közgazdasági 

klasszikusok” eddigi kilenc kötetének címlapja 

látható. 

A bemutatott tomusok – ahogyan egy csepp 

az óceánból képes megidézni a végtelen tenge- 

reket – jól reprezentálják a könyvtár ritkaságait 

és a gazdaságtudományi elméletek változását, 

illetve azt, hogy az ökonómia tanulásához és 

műveléséhez régen is milyen sokféle ismeretre 



416 Szemle  

[416] Ksz2010-3-07.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 

pítja meg: a korábban egyoldalúan hangsúlyo- 

zott osztrák-bécsi kötődés mellett az észak- és 

közép-német protestáns kultúrához való szoro- 

sabb kapcsolódást is. A kötet rövidebb bevezető 

fejezetében munkája elméleti kiindulópontjait 

tisztázza: rokonszenve a szűk nemzeti szemlé- 

letet egyre inkább leküzdő (vagy erre törekvő) 

szlovákiai történeti, irodalomtörténeti, kompa- 

rasztikai kutatásoké, de inkább a nyugat-euró- 

pai országokban megélénkülő kultúrtranszfer- 

kutatások és transzkulturális irodalomtudomány 

mellett kötelezi el magát. Hangsúlyozza, hogy 

a német nyelvű kultúra transzfer-folyamatai- 

nak elemzése éppen a történelmi Magyarorszá- 

gon izgalmas téma, ahol a német irodalomnak 

a 18. század utolsó harmadától közvetlen recep- 

ció, ill. fordítások által fontos közvetítő szerepe 

jutott az egyes nemzeti irodalmak fejlődésében. 

A magyarországi germanisztika, ill. sajtótörté- 

neti kutatás eredményeit példamutató módon 

hasznosítja művében. Noha a német nyelvű iro- 

dalom, Windisch német (angol) irodalmi tájé- 

kozódása a fő téma, számos esetben a magyar, 

ill. szlovák irodalmi fejlődés kapcsolódási pont- 

jait is felvázolja. A szép kiállítású, 17 illusztrá- 

cióval szemléltetett, a kötéstáblákon színezett 

Pozsony-metszettel megjelenő kötetről mind- 

össze két bíráló megjegyzést tehetünk. A kul- 

turális körkép-fejezet elején Tancer túlzottan 

Pozsony-centrikus, amikor az esztergomi érsekek 

költözésénél Pozsonyt igen, Nagyszombatot 

viszont nem említi. Pozsonyt a legnépesebb ma- 

gyarországi városként mutatja be, 1780-ban majd- 

nem 29 ezer lakossal; Selmecbánya és Komá- 

rom kivételével ugyanis a legtöbb város csak 

10 ezer fő alatti lakosságot számlált − írja. Itt 

Magyarországról beszél ugyan, de az adatok 

csak a mai szlovák területre érvényesek, a tör- 

ténelmi Magyarországra nem, mert ott Debre- 

cen, Buda, Pest, Miskolc, Kecskemét, Szeged, 

Temesvár és még más népes városokat is fi- 

gyelembe kellene venni. Végül egy megjegy- 

zés a kiadásról: mivel a kötetnek, különösen 

Windisch könyvtára miatt, nagy a névanyaga, 

a kötet használói számára hasznos lett volna név- 

mutatót készíteni. 

PAVERCSIK ILONA 

Liber oeconomicus… A könyveket válo-

gatta és a szöveget írta SZŐNYI Éva. Bp. 2008. 

Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv- 

tár, 69 l. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi 

Könyvtára a közelmúltban új, pompás épület- 

be költözött és a bibliotéka nagy tudományos 

(valamint bibliofil) értéket képező muzeális gyűj- 

teménye is kedvezőbb körülmények között áll 

az érdeklődők rendelkezésére. A Kutatókönyv- 

tárban elhelyezett különgyűjtemény különleges- 

ségeiből válogatva tette közzé Szőnyi Éva a Liber 

oeconomicus… című szemet gyönyörködtető és 

sok hasznos tudnivalót tartalmazó képesköny- 

vet. A reprezentatív kiadvány megjelentetése 

egyébként az egyetem alapításának hatvanadik 

évfordulójához is kapcsolódott. 

A korábbi nevén Közgazdaságtudományi Egye- 

tem bár mint önálló univerzitás viszonylag fia- 

tal, az egyetem könyvtárába olvasztott jogelőd 

felsőoktatási intézmények, a Budapesti Keres- 

kedelmi és Iparkamara 1850-ben alapított és 

1948-ban már 70 000 kötetes gyűjteménye, to- 

vábbá néhány jeles gyűjtő – Navratil Ákos, Heller 

Farkas – kollekciója révén a régi gazdasági szak- 

irodalomnak és számos különlegességnek is 

a maga szakterületén páratlan hazai őrzőhelye. 

Nem volt könnyű dolga Szőnyi Évának a gaz- 

dag irodalomból úgy válogatni, hogy felvillantsa 

a bemutatott könyvekkel a gazdaságelméleti teó- 

riák fejlődését, ugyanakkor a szemnek is tetsze- 

tős albumot állítson össze. Harminc oldalpáron 

29, 1488 és 1874 között megjelent, illetve kelet- 

kezett nyomtatvány vagy kéziratos kötet leírását 

tartalmazza szemléletes hasonmásokkal a ki- 

advány; az utolsó, 30. oldalpáron (66–67.) pedig 

az egyetem professzora, Bekker Zsuzsa szerkesz- 

tésében 2001-ben induló „Magyar közgazdasági 

klasszikusok” eddigi kilenc kötetének címlapja 

látható. 

A bemutatott tomusok – ahogyan egy csepp 

az óceánból képes megidézni a végtelen tenge- 

reket – jól reprezentálják a könyvtár ritkaságait 

és a gazdaságtudományi elméletek változását, 

illetve azt, hogy az ökonómia tanulásához és 

műveléséhez régen is milyen sokféle ismeretre 



 Szemle 417 

Ksz2010-3-07.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 [417] 

volt szükség. Hiszen az albumban szereplő ré- 

giségek között akad térkép, szótár, jogi könyv, 

történeti szakmunka vagy éppen filozófiai ér- 

tekezés. És jelzi azt is, hogy egykori elődeink 

bizony nem mindig törődtek azzal, hogy a régi 

könyv – főleg ha neves tulajdonos tékájából szár- 

mazik – kulturális ereklye, amit nem lenne sza- 

bad leselejtezni, eladni. Némi rezignáltsággal 

– hiszen nem először találkoztam ilyen esettel – 

fedeztem fel Tomka Szászky János 1748-as kö- 

tetén gróf Széchényi Ferenc ex librisét és nem- 

zeti könyvtárunk törlési bélyegzőjének szövegét, 

miszerint „Másodlat a M.N. Muzeumi Széch. 

Orsz. Könyvtárból”. Ha már selejtezni kény- 

szerültek a régiek, talán mégsem az alapító gyűj- 

teményéből származó példányt kellett volna el- 

adni. De legalább vigasztalódjunk, hogy némi 

kerülővel ugyan, de jó helyre került a könyv. 

 A reprodukciók és a kötet tipográfiai meg- 

formálása Dáva Iván munkája, az oldalpárokhoz 

kapcsolódó magyar és angol nyelvű informatív 

ismertetőt Szőnyi Éva írta és ő jegyzi a kötet 

bevezető írását. A két rövid előszó szerzője Mé- 

száros Tamás rektor és Alföldiné Dán Gabriella 

főigazgató. 

POGÁNY GYÖRGY 

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely 

Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. I. (1498–

1710.) Csíkszereda, 2009. Csíki Székely Mú- 

zeum, 146 l. /A Csíki Székely Múzeum Gyűj- 

teményei 1. Sorozatszerk. Botár István [et al]./ 

Napjainkban örvendetesen megszaporodott 

azon kiadványok száma, amelyek az eddig ne- 

hezen hozzáférhető, vagy esetenként feltáratlan 

régikönyves állománnyal rendelkező gyűjtemé- 

nyek anyagát a legkorszerűbb szakmai szem- 

pontok figyelembe vételével dolgozza fel, és 

nyomtatásban az érdeklődők, kutatók számára 

közzé teszi. Újabban ezen értékes állományt őrző 

erdélyi gyűjtemények jelentetik meg egymás 

után nyomtatott katalógusaikat, ezzel is segítve 

a 16–18. századi régi magyar könyves kultúra 

teljesebb megismerését. 

 

Ezúttal a nyolcvan éves múltra visszatekintő 

Csíki Székely Múzeum tette közzé gyűjtemé- 

nyei közül elsőként a legértékesebbet, az 1710-ig 

kiadott „Régi Magyar Könyvtár”-a (RMK) ka- 

talóguskötetét. Ez magában foglalja a jelzett 

időhatárig bárhol megjelent magyar nyelvű, bár- 

mely nyelven Magyarországon kinyomtatott ki- 

adványokat, továbbá azokat az idegen nyelven, 

külföldön publikált munkákat, amelyek teljes 

egészében, vagy részben magyar szerzők mű- 

vei. Közöttük öt ősnyomtatvány, negyvenhárom 

16. századi, nyolcvanhat 17. századi könyv, va- 

lamint a 18. század első tíz évében megjelent 

tizennyolc darab nyomtatvány található. Az igen 

értékes ritkaságokat is tartalmazó gyűjtemény 

legnagyobb része az egykori somlyói Ferences 

Kolostor, a Gimnázium és a Mária Társulat könyv- 

tárából származik Ez az állomány bővült az el- 

múlt harminc esztendő során vásárlás, illetve ado- 

mányozás útján tizenkilenc nyomtatvánnyal. 

 Székelyföld, közelebbről Csíkszék könyv- 

kultúrájának, művelődéstörténetének alakításá- 

ban fontos szerepet játszottak a 13. század óta 

jelenlévő, Assisi Szent Ferenc reguláját követő 

szerzetesek. A 15. században nagy gonddal és 

igényességgel alapították meg Erdély egyik leg- 

értékesebb katolikus könyvgyűjteményét. A fe- 

rences rend feloszlatását követően, 1951 után 

a könyvtár eredeti őrzési helyén, a csíksomlyói 

kolostorban maradt, majd e gyűjteményt 1961- 

ben a jelenlegi helyére a Csíkszeredai Múzeum- 

ba szállították át. Egykori állományát megis- 

merhetjük az 1727. és az 1734. évi legrégebbi 

fennmaradt leltárjegyzékekből. Ebben „Libri Hun- 

garici communes” címen már 25 magyar köny- 

vet írtak le. A nyomtatott magyar emlékek ösz- 

szegyűjtését magára vállaló Szabó Károly, majd 

Hellebrant Árpád is személyesen kutatta a kolos- 

tor magyar könyveit, hogy teljessé tegyék a Régi 

Magyar Könyvtár című nemzeti bibliográfiát. 

Ennek megjelenését követően a ferences könyv- 

tár követve a többi régikönyves gyűjtemény pél- 

dáját, maga is elkülönítette az állományában 

meglévő régi magyar könyveket. Ennek a ma 

is tanulmányozható cédulakatalógusát a gim- 

názium tudós tanára, Glósz Miksa készítette el. 
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tetén gróf Széchényi Ferenc ex librisét és nem- 

zeti könyvtárunk törlési bélyegzőjének szövegét, 

miszerint „Másodlat a M.N. Muzeumi Széch. 

Orsz. Könyvtárból”. Ha már selejtezni kény- 

szerültek a régiek, talán mégsem az alapító gyűj- 

teményéből származó példányt kellett volna el- 

adni. De legalább vigasztalódjunk, hogy némi 

kerülővel ugyan, de jó helyre került a könyv. 

 A reprodukciók és a kötet tipográfiai meg- 

formálása Dáva Iván munkája, az oldalpárokhoz 

kapcsolódó magyar és angol nyelvű informatív 

ismertetőt Szőnyi Éva írta és ő jegyzi a kötet 

bevezető írását. A két rövid előszó szerzője Mé- 

száros Tamás rektor és Alföldiné Dán Gabriella 

főigazgató. 

POGÁNY GYÖRGY 

Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely 

Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. I. (1498–

1710.) Csíkszereda, 2009. Csíki Székely Mú- 

zeum, 146 l. /A Csíki Székely Múzeum Gyűj- 

teményei 1. Sorozatszerk. Botár István [et al]./ 

Napjainkban örvendetesen megszaporodott 

azon kiadványok száma, amelyek az eddig ne- 

hezen hozzáférhető, vagy esetenként feltáratlan 

régikönyves állománnyal rendelkező gyűjtemé- 

nyek anyagát a legkorszerűbb szakmai szem- 

pontok figyelembe vételével dolgozza fel, és 

nyomtatásban az érdeklődők, kutatók számára 

közzé teszi. Újabban ezen értékes állományt őrző 

erdélyi gyűjtemények jelentetik meg egymás 

után nyomtatott katalógusaikat, ezzel is segítve 

a 16–18. századi régi magyar könyves kultúra 

teljesebb megismerését. 

 

Ezúttal a nyolcvan éves múltra visszatekintő 

Csíki Székely Múzeum tette közzé gyűjtemé- 

nyei közül elsőként a legértékesebbet, az 1710-ig 

kiadott „Régi Magyar Könyvtár”-a (RMK) ka- 

talóguskötetét. Ez magában foglalja a jelzett 

időhatárig bárhol megjelent magyar nyelvű, bár- 

mely nyelven Magyarországon kinyomtatott ki- 

adványokat, továbbá azokat az idegen nyelven, 

külföldön publikált munkákat, amelyek teljes 

egészében, vagy részben magyar szerzők mű- 

vei. Közöttük öt ősnyomtatvány, negyvenhárom 

16. századi, nyolcvanhat 17. századi könyv, va- 

lamint a 18. század első tíz évében megjelent 

tizennyolc darab nyomtatvány található. Az igen 

értékes ritkaságokat is tartalmazó gyűjtemény 

legnagyobb része az egykori somlyói Ferences 

Kolostor, a Gimnázium és a Mária Társulat könyv- 

tárából származik Ez az állomány bővült az el- 

múlt harminc esztendő során vásárlás, illetve ado- 

mányozás útján tizenkilenc nyomtatvánnyal. 

 Székelyföld, közelebbről Csíkszék könyv- 

kultúrájának, művelődéstörténetének alakításá- 

ban fontos szerepet játszottak a 13. század óta 

jelenlévő, Assisi Szent Ferenc reguláját követő 

szerzetesek. A 15. században nagy gonddal és 

igényességgel alapították meg Erdély egyik leg- 

értékesebb katolikus könyvgyűjteményét. A fe- 

rences rend feloszlatását követően, 1951 után 

a könyvtár eredeti őrzési helyén, a csíksomlyói 

kolostorban maradt, majd e gyűjteményt 1961- 

ben a jelenlegi helyére a Csíkszeredai Múzeum- 

ba szállították át. Egykori állományát megis- 

merhetjük az 1727. és az 1734. évi legrégebbi 

fennmaradt leltárjegyzékekből. Ebben „Libri Hun- 

garici communes” címen már 25 magyar köny- 

vet írtak le. A nyomtatott magyar emlékek ösz- 

szegyűjtését magára vállaló Szabó Károly, majd 

Hellebrant Árpád is személyesen kutatta a kolos- 

tor magyar könyveit, hogy teljessé tegyék a Régi 

Magyar Könyvtár című nemzeti bibliográfiát. 

Ennek megjelenését követően a ferences könyv- 

tár követve a többi régikönyves gyűjtemény pél- 

dáját, maga is elkülönítette az állományában 

meglévő régi magyar könyveket. Ennek a ma 

is tanulmányozható cédulakatalógusát a gim- 

názium tudós tanára, Glósz Miksa készítette el. 
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Párhuzamosan összeállította a somlyói tipog- 

ráfiában nyomtatott művek jegyzékével, amelyet 

1884-ban megjelentetett. A következő eszten- 

dőben pedig a ferences könyvtár régi magyar 

könyveinek jegyzékét nyomtatta ki, hivatkozva 

az egyes tételeknél Szabó Károly bibliográfiá- 

jának tételszámára. A csíksomlyói gyűjtemény 

RMK-inak (12 magyar könyv) első tudományos 

leírását a 19. század második felében kutatási 

jelentésében Ábel Jenő készítette el, amelyet 

a kötetekben található bejegyzések részletezésé- 

vel is kiegészített. Őt Fejérpataky László követte, 

aki 1908-ban behatóan kutatta a Somlyón őrzött 

kéziratokat és nyomtatványokat. A fentebb em- 

lített kutatókon kívül az értékes gyűjtemény egy- 

egy felbecsülhetetlen darabját kutatta Ballagi 

Aladár, Dézsi Lajos és Lukinich Imre is. 1961 

után Jakó Zsigmond segítette a városi könyv- 

tárba átszállított kolostori könyvanyag szakszerű 

újrarendezését. Ennek során a megtalált régi ma- 

gyar könyvek leírását az akkor készülő Régi 

Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) című 

retrospektív magyar nemzeti bibliográfia készí- 

tőihez is eljuttatta. Dankanits Ádám, aki a posz- 

szesszorok bejegyzéseit tanulmányozta, több is- 

meretlen 16–18. századi erdélyi nyomtatványra 

bukkant e ferences állományban. Eredményeit 

1963-ban publikálta. 

A ferences könyvtárral együtt átszállították 

ide a 19. század második felében létesített Csík- 

somlyói Római Katolikus Gimnázium Tanári 

Könyvtárának tizenhárom nyomtatványát, va- 

lamint a csíksomlyói Mária Társulat könyvtá- 

rához tartozó kilenc kiadványt is. Az 1730-as 

években alapított Szeplőtelenül fogantatott Sar- 

lós Boldogasszony Társaságának könyvtára a diá- 

kok és mecénások adományából jött létre. 660 

kötete ugyancsak 1961-ben került be a Csíksze- 

redai Múzeum állományába. 

Az 1980-as években kezdődött meg az egy- 

begyűjtött múzeumi állomány tudományos fel- 

tárása, amelynek során az azonosított könyvek 

szakszerű leírásával együtt megtörtént azok tör- 

téneti kötésének és posszesszorainak meghatá- 

rozása is. A feldolgozó munka során jegyzéket 

készítettek mindazon kötetekről, amelyek kö- 

 

tésében kézirat- és nyomtatványtöredékeket fe- 

deztek fel. Ezt követően megindult ezeknek 

a fontossági sorrendbe állított kötéseknek szak- 

szerű megbontása és restaurálása. E munkálatok 

eredményeként a kiáztatott kötésekből elveszett- 

nek hitt, illetve eddig nem ismert magyarországi 

nyomtatványok töredékei kerültek elő. Így buk- 

kant elő például a strassburgi és bázeli ősnyom- 

tatványokat tartalmazó 1590-es feliratú, CH- 

monogramos kötéscsoportba tartozó jellegzetes 

nagyszombati kötéstáblából a nagyszombati 

nyomda 1590. évre szóló kalendáriumának négy- 

leveles töredéke. Ennek a nagyszombati ka- 

lendáriumnak létezését az RMNy (631) addig, 

mint a naptársorozat többi tagját, csupán csak 

feltételezte. A legnagyobb számban előkerült 

fragmentum az Andreas Wechel-féle párizsi ki- 

adású, 1566-os Clanadus görög nyelvkönyv 

16. századi, valószínűleg Debrecenben készített 

kötésében várta felfedezését. A kiáztatott nagy- 

számú, igen ritkának számító tizennégy külön- 

böző nyomtatvány töredéke (többsége ugyancsak 

a cívisváros nyomdájában készült) közül öt is- 

meretlen, unikális példány volt (CsSzM RMK- 

Kat 22, 29, 31, 34, 38. sz. tételei). 

A Csíkszeredai Múzeum állományát gyara- 

pító, irodalom-, könyv és nyomdászattörténeti 

szempontból jelentős értékű töredékek mellett 

a szakszerű feldolgozás az RMK-kötetek kö- 

zött két bibliográfiai szempontból ismeretlen 

újdonságot is feltárt. Leonard Stöckel, a bártfai 

iskola rektora tiszteletére a barátai által írt bú- 

csúzó versgyűjteményt, amelyet Matthaeus We- 

lack jelentetett meg 1578-ban Wittenbergben 

(CsSzM RMK-Kat 32. sz. tétel). Továbbá a rozs- 

nyói Carolus Abrahamus verses művét, amelyet 

jótevői – Martin Sturm lőcsei tanító, Antonius 

Platner lőcsei lelkész, Carolus Valentinus rozs- 

nyói nagybátyja és tanára és Johannes Egranus 

– köszöntésére írt (CsSzM RMK-Kat 47. sz. 

tétel). Ezt a művet Nicolaus Woltzius nyomtat- 

ta ki Frankfurtban 1598-ban. Mellettük külön 

figyelmet érdemel annak a három, ugyancsak 

unikális példánynak az említése, amelyek szin- 

tén a szakszerű feldolgozómunka eredményeként 

kerültek elő: az 1537-ben Velencében megjelent 
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pálos szerzetesi szabályzat Gregorius Coelius 

Pannonius perjel fordításában (RMNy 20), Ci- 

ceró családi leveleinek 1581. évi kolozsvári pél- 

dánya (RMNy 488), valamint a ferences szerze- 

tesi regula magyarázatát tartalmazó 1699. évi 

somlyói nyomtatvány (CsSzM RMK-Kat 124. sz. 

tétel). 

A Csíkszeredai Múzeum régikönyves gyűj- 

teményének szakszerű, példányleíró katalógusát 

az a Muckenhaupt Erzsébet művelődéstörténész 

állította össze, aki maga is oroszlánrészt vállalt 

az állományt feltáró többszempontú, tudomá- 

nyos igényű munkálatokban. 

A katalógus 152 nyomtatványának tételle- 

írása két részből tevődik össze: az adott művet 

azonosító bibliográfiai leírásból, amely a mun- 

kára vonatkozó összes adatot közli, illetve a mú- 

zeumi gyűjtemény saját példányának részletes 

leírásából. A katalógustételek a kiadás időrend- 

jében, az azonos éveken belül pedig a nyomdák 

betűrendjében követik egymást. Az év nélküli 

kiadványokat a katalógus összeállítója – Szabó 

Károly módszerét alkalmazva – a század végére 

helyezte el. 

A nemzetközi szabályzatnak megfelelő igényű 

bibliográfiai számbavételt követő, saját példány- 

leírás kiterjed az egyedi jellemzőkre: csonka 

példány esetében a hiányok pontos közlésére; 

a kötés részletes és szakszerű jellemzésére (kö- 

tés anyaga, díszítése, színe, stílusa, állapota, ké- 

szítésének időpontja, a vonatkozó szakirodalom); 

a proveniencia adataira (posszesszorbejegyzé- 

sek, tulajdonbélyegzők, tulajdonoshoz köthető 

régi jelzetek az előfordulási hely feltüntetésével) 

és a köteten belül található további bejegyzé- 

sekre (a széljegyzetek keletkezési ideje, nyelve, 

kézi díszítések, rubrikálás, egyéb megjegyzések). 

Kolligátumok esetében az eligazodást segítendő 

utalás történik az első tag tételszámára, az első 

tagnál pedig a kötetben található összes mű té- 

teles felsorolására; a leírt példánnyal kapcsola- 

tos szakirodalomra, legvégül a példány jelenlegi 

őrzési helyét azonosító leltári számra. Az ál- 

lományt értékében és példányszámában tovább 

gyarapító töredékek esetében pedig a hordozó- 

 

 

kötettel kapcsolatos adatokról is tájékoztatást 

kap az olvasó. 

Külön kell szólnunk a Muckenhaupt Erzsébet 

által jegyzett történeti bevezetőről (11–38.), amely- 

ben a szerző nemcsak a gyűjtemény egyes állo- 

mányrészeinek történeti kialakulását, tudomány- 

történeti és bibliográfiai feldolgozását vázolta 

fel, hanem saját kutatásainak eredményeként, 

hiszen maga is jeles könyvtörténész, átfogó ké- 

pet rajzolt a gyűjtemény egészének kötéstörté- 

netéről. Ezt kiegészíti az egyes értékes kötetek 

használóiról, egykori tulajdonosi köréről beszá- 

moló aprólékos leírás. Mindezen adatoknak bir- 

tokában átfogó képet kapunk a 15–18. századi 

Csíkszék művelődéstörténetéről, ezen belül ennek 

a területnek egykori könyves kultúrájáról, hasz- 

nálóinak köréről. Itt kell szólnunk a katalógus- 

kötet függelékében közzétett Szabó Károly és 

Hellebrant Árpád levelekről, amelyek értékes 

adalékkal szolgálnak többek között a nagy bib- 

liográfus nemzedék emberi kvalitásáról és szak- 

mai igényességéről. 

A Csíki Székely Múzeum régi magyar köny- 

vei katalógusának használatát nyolcféle mutató: 

nyomdamutató (helységek és nyomdászok mu- 

tatója), névmutató, posszesszormutató, helynév- 

mutató, címmutató, töredékmutató, a kötések 

mutatója és a vonatkozó bibliográfiák konkor- 

danciái –, valamint a nevezetesebb kötéseknek, 

illetve nyomtatványoknak színes címlapfotói se- 

gítik. A magyarul nem tudó érdeklődőket, ku- 

tatókat a kötet végén található angol és román 

nyelvű rezümé igazítja el. 

Külön dicséret illeti a tipográfiai kivitele- 

zésben igényes kötetet megjelentető Gutenberg 

Grafikai Műhely és Nyomda munkatársait. A Jakó 

Zsigmond emlékének ajánlott Csíki Székely Mú- 

zeum „Régi Magyar Könyvtár”-a megjeleníté- 

sében és tartalmában egyformán színvonalas 

katalóguskötet, amelyet nagy haszonnal ajánlunk 

a régi magyar irodalommal, egyház-, nyomdá- 

szat-, könyvkötés- és művelődéstörténettel fog- 

lalkozó szakemberek részére. 

BÁNFI SZILVIA 
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Gömöri György: Kultúránk követei a ré- 

gi Európában. Bp. 2009. Editio Princeps, 215 

[5] l. 

Mint a régi hungarika nyomtatványok bib- 

liográfusa és a régi magyar irodalom kutatója 

mindig nagy izgalommal és kíváncsisággal ol- 

vasom Gömöri György újabb és újabb felfedezé- 

seit. Ő önmagát – nagyon találóan − „hungari- 

kum-vadásznak” tekinti (192.). Saját bevallása 

szerint életében 110 könyvtárban járt már, és 

ahogyan írásait olvassa az ember, meg kell ál- 

lapítani, hogy vadászterülete igen széles, sőt 

a kisebb-nagyobb európai gyűjtemények után 

újabban már amerikai könyvtárakra is kiterjed 

figyelme, és ott sem jár sikertelenül. Így bukkant 

rá a Yale Egyetem régi könyvei között Szenci 

Molnár Albert Hanaui Bibliájának arra a példá- 

nyára, amelyet az mecénásának, Móric hesseni 

fejedelemnek ajánlott a fejedelem leányának szü- 

letését ünneplő, latin vers keretében. S ugyan- 

csak az Újvilágban, a washingtoni Folger Libra- 

ryban került a kezébe az angol nyelvű Florus 

Hungaricusnak (London, 1664) az a példánya, 

amelybe egykori használója érdekes képet ra- 

gasztott Zrínyi Miklósról egy másik nyomtat- 

ványból (Marsh, Henry: A New Survey of the 

Turkish Empire. London, 1664). 

Különös érzéke van ahhoz, hogy eddig isme- 

retlen művekre, adatokra bukkanjon. Szerencsére 

felfedezéseit nem tartja meg magának, hanem 

sietve publikálja. Az utóbbi 10 év 22 tanulmá- 

nyát adja közre most az Editio Princeps kiadásá- 

ban. A tanulmányok kronológiai rendben követik 

egymást, és a kötet borítóján látható három jeles 

költőnk: Balassi Bálint, Szenci Molnár Albert 

és Zrínyi Miklós köré csoportosíthatók. Rajtuk 

kívül még sok olyan magyar peregrinus – tu- 

dós és literátor – válik a tanulmányok fő- vagy 

mellékszereplőjévé, akik a hazai (magyarorszá- 

gi, erdélyi) és az európai művelődés között vál- 

laltak közvetítői szerepet. 

Balassi Bálinttal négy írás is foglalkozik. Ezek 

olvastán újra megbizonyosodhat az ember arról, 

milyen hihetetlenül tájékozott Gömöri György 

a régi lengyel irodalomban is. Képet kapunk töb- 

bek között a Balassival egy időben alkotó lengyel 

költőkről, közelebb kerülünk Campianus-fordí- 

tásának geneziséhez, sőt a lengyel nyelv segít 

megfejteni a „Friss szép fehér póka/, Édes szűrő 

móka/, Porcogós Annóka” kezdetű Hanuska Bu- 

dowskionkáról szerzett vers rejtélyes „póka” 

szavát is. Ezt az eddigi kutatás a ‘pulyká’-val 

azonosította. Kiderül azonban, hogy a ‘fehér fő- 

kötő’-ről pars pro totóként a „fehér főkötőt viselő 

fehérszemély”, vagyis ‘ifjú nő ’ennek a szónak 

a jelentése, aki ráadásul lengyel, azaz ‘polka’ is. 

Lassan kezdjük megérteni e pár sor értelmét, hi- 

szen azt is csak újabban tudjuk, hogy a ‘porco- 

gós’ annyit jelent, hogy ‘kuncogós’. Egy Páz- 

mány-hely kapcsán jött erre rá Hargittay Emil 

(Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány 

Péter életművében. Bp. 2009. 176). 

A lengyel és magyar irodalmi kapcsolatok 

története a tanulmányokban a 30 évig Németor- 

szágban élő és alkotó Szenci Molnár Albert kap- 

csán érdekesen tágul ki a németországi perspek- 

tívával. Az ő munkássága köré csoportosítha- 

tó tanulmányok eddig felfedezetlen latin nyel- 

vű alkalmi költeményeit mutatják be. Közülük 

különösen érdekes, hogy 1608-ban a legneve- 

sebb marburgi professzorok (Johannes Hartmann, 

a két Goclenius, Hermann Vultejus, Raphael 

Eglinus, Johann Combach és Georgius Schön- 

feld) társaságában jelent meg köszöntő verse 

Marburgban 1608-ban annak a lengyel Jan Tur- 

nowski, frissen doktorált tudós teológusnak 

a tiszteletére, akinél Thorunban több mint más- 

fél évtizeddel később, 1624-ben több napot töl- 

tött. Gömöritől azt is megtudhatja az olvasó, hogy 
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nűsíthető. Mindenesetre az biztos, hogy a két 
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erdélyi fejedelem kapcsolatfelvételében is. Az 

újonnan felfedezett, Turnovius tiszteletére készí- 
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1634). Remek áttekintést kapunk a 17. században 

Angliában letelepedett magyar tanáremberekről 
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jus–júniusa), de értesülhetünk Samarjai Sámuel, 

Almási Péter kinti pedagógiai pályafutásáról is, 
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Angliában és a kensingtoni iskola latintanárá- 
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 A másik, Gömöri György szemében méltán 
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jelent a filológusoknak, ugyanakkor mind a be- 

jegyzők, mind a tulajdonosok szempontjából 

rengeteg információval szolgálnak. Érdekes Gö- 

möri György megfigyelése, hogy peregrinusaink, 

akik mások albumába írtak, a Bocskai szabad- 

ságharc után kezdtek el nagyobb számban magyar 

bejegyzéseket írni a címzetteknek. A magyar 

öntudat ettől fogva erősebben munkált honfi- 

társainkban, illetve a külföldiek is a Bocskai-fel- 

kelés hatására mutattak különösebb érdeklődést 

a magyarok ügye iránt. 

Az „Oldenburg, Lubieniecki meg a »tudós 

erdélyiek«” című tanulmányban Gömöri György 

Henry Oldenburg levelezésének áttanulmányo- 

zásából jut el érdekes összefüggésekre, és tisztáz 

olyan kérdéseket, amelyek e hatalmas levelezés 
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német származású, Londonban élő Oldenburg, 

a Royal Society első titkára milyen erőfeszíté- 

seket tett annak érdekében, hogy legyen az an- 

gol akadémiának informátora a magyarországi 

és erdélyi bányákra és melegforrásokra vonat- 

kozóan. A magyar Jászberényi P. Pál segítségé- 

vel került kapcsolatba az üstököskutató Stanis- 

ław Lubienieckivel, aki lengyel ariánus lévén, 

száműzetésben Hamburgban élt. Ott állította ösz- 

sze Theatrum Cometicumát 1666 és 1668 között, 

és adta ki Amsterdamban. Ebben igyekezett ösz- 

szegyűjteni minden információt az Európában 

látott üstökösök tekintetében. Amsterdamban 

e könyv megjelenésén – mint curator – érdekes 

módon az erdélyi szász unitárius, Adam Franck 
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fáradozott. A londoni Society végül is az Európa- 

utazó Edward Browne-tól kapta meg az adato- 

kat a magyarországi és erdélyi kőzetek, bányák 

és források tekintetében. 

A tanulmányok – minthogy szerzőjük köl- 

tőember is – lendületes, olvasmányos stílusban 

íródtak, és olyan érdekes és új összefüggésekre 

irányítják rá figyelmünket, amelyek által köze- 

lebb jutunk múltunk jobb megismeréséhez és 

az igazsághoz. 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 

„Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlé-

kek a kezdetektől a 16. század elejéig. Szerk.: 

MADAS Edit. Bp. 2009. Országos Széchényi 

Könyvtár, 400 l. 

Az elmúlt években az Országos Széchényi 

Könyvtár több nagyszabású kiállítást is rende- 

zett, egyfelől országos alkalmakhoz kapcsolódva, 

másfelől önálló elképzelések alapján. A hazai 

kultúrát képviselő intézmények egyik legfon- 

tosabbjaként bemutatóihoz azokra a környező 

nemzeti gyűjteményekre is támaszkodott, ame- 

lyek tulajdonosai, létrehozói egykor a magyarság- 

gal közös vagy részben közös történelmi-civili- 

zációs egységet alkottak, másképpen: amelyekkel 

a magyarság művelődési érintkezésben volt. 

A 2009 októberének végén nyílt új kiállítás azon- 

ban elsősorban nem a határokon túl terjedő kap- 

csolatok, hatások és érintkezések vonalán haladt, 

éppen ellenkezőleg: a Magyar Nyelv éve prog- 

ramsorozat részeként a magyar nyelvű írásbeliség 

első ötszáz éves emlékeit mutatta be az összeg- 

zés szándékával, olyan gazdagságban és válto- 

zatosságban, amire eddig még nem volt példa 

a hazai művelődés történetében. A fennmaradt 

magyar nyelvemlékek teljességre törekvő, rend- 

szeres bemutatására itt került sor először. Ennek 

ellenére a megnyitóra elkészült reprezentatív 

tárlatvezető előszavából mintha az érződne, hogy 

a rendezők aggódtak kissé egy ilyen jellegű vál- 

lalkozással szemben támasztott érdeklődés mér- 

téke miatt – úgy tűnik azonban, kellemesen 

csalódniuk kellett. Októbertől február végéig 

 

11.500-an váltottak jegyet – a kedvezményes 

látogatási jogosultsággal rendelkezők mellett –, 

s ami igen bíztató és megnyugtató: az ország 

távoli településeiből is szervezetten érkeztek 

kíváncsi diákok tanári kísérettel a megtekinté- 

sére. Mellettük természetesen az egyéni fogé- 

konyság is folyamatos és jelentős volt, amit az 

is alátámaszt, hogy a nagyvonalúan és magas 

szinten illusztrált katalógus, amely 1000 példány- 

ban jelent meg, teljesen elfogyott, második ki- 

adása megjelenés előtt áll; ez a szokatlan tény 

önmagában mutatja a kísérlet eredményességét. 

S bár a kiállítás nagyjából e sorok írásával egy 

időben bezárt ugyan, de ki lehet jelenteni, hogy 

a Madas Edit által szerkesztett kötetet még so- 

káig e témakör egyik igen fontos forrásaként hasz- 

nálják majd a kutatók és a laikusok. A rendezvény 

tárgyi valósága mellett az emlékév eseményeihez 

kapcsolódva az Országos Széchényi Könyvtár 

honlapján a Nyugat-évforduló linkjéhez hason- 

lóan feltűnt egy virtuális Nyelvemlék kapcsoló- 

dási pont is, amely tudományos és ismeretter- 

jesztő jelleggel áll a tudni vágyó felhasználók 

rendelkezésére. Létrehozásához a helyt adó in- 

tézményen kívül többek között hozzájárult az 

MTA Nyelvtudományi Intézete, valamint szak- 

mai segítségükkel a tudományegyetemek nyelvé- 

szeti tanszékei is. E honlapnak a már közreadott 

gazdag, a kiadásokat, illetve a szakirodalmat egy- 

aránt tartalmazó, elektronikus és multimédiás 

anyaga mellett további céljai között szerepel 

az is, hogy fokozatosan hozzáférhetővé tegye 

digitális változatban az összes nyelvemlék (illet- 

ve nyelvemléket tartalmazó kódex) teljes szö- 

vegét. Az alkalomhoz kapcsolódó maradandó 

eredmények közé tartozik még az Apor-kódex 

teljes restaurálása, Tóth Zsuzsanna munkája. 

 Az igen gazdag fotóanyaggal kiegészített, 

szép kiállítású vezető, amelynek képeit Hapák 

József készítette, szerkezetileg két részből áll. 

Az első felében a nyelvemlékeket különféle lá- 

tószögből tárgyaló tanulmányok olvashatók né- 

met összefoglalókkal, ezt követően a második 

rész a tulajdonképpeni katalógus: a kiállítás há- 

rom termének rendjében sorakoznak a nyelvem- 

lékekre vonatkozó egyedi és speciális ismere- 
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tek. A tizenegy értekezés, amelyek közül egyet 

két szerző jegyez, felfogásában és tárgyalás- 

módjában igen változatos. Megközelítésmódjuk 

általános vagy egy emlékre szabott, nyelvészeti, 

irodalom-, kötés- valamint gyűjteménytörténeti, 

illetve ikonográfiai. Több szerző támaszkodik 

saját témájában a komparatisztika segítségére. 

Az azonos tematika mellett az első és második 

részt összefűzi az a szerkesztési sajátosság is, 

amely hivatkozásokkal egymáshoz rendeli az 

egyikben tárgyalt és a másikban ismertetett nyelv- 

emlék(ek)et. 

Hoffmann István a hazai magyar nyelvű szór- 

ványemlékeket tekinti át, feltárva az idegen 

nyelvi környezetben előforduló magyar szavak, 

nyelvi elemek okait, a lejegyzési és olvasási ne- 

hézségeket, az eredetiséggel kapcsolatos kérdé- 

seket. Korompay Klára nyelvészeti nézőpontból 

közeledik a szórványemlékekhez, a rövidebb, 

egybefüggő és a hosszabb terjedelmű magyar 

szövegekhez, kéziratokhoz. Vizsgálati szempont- 

jai a hangrendszer, a helyesírás, a szótövek és 

toldalékok, a szófajok rendszere, a szókészleti 

változások és a szintaxis kérdéseit ölelik fel. 

Haader Lea a több évszázada ránk maradt nyel- 

vi jelekből következtet létrehozóik, másolóik 

személyiségére; az utókor rendelkezésére álló 

sovány ismereteket új perspektívák vonalán 

fűzi érdekes és meggyőző írássá. Az első anya- 

nyelvi töredékek, összefüggő szövegemlékek 

keletkezése idején a magyarság a német szóbe- 

liség és a latin írásbeliség közelében élt. Nagy- 

jából a 19. század végéig, hatásukban fölerő- 

södve, majd elhalva e két nyelv fontos szerepet 

játszott mind a nyelvtani jelenségek változásá- 

ban, mind az anyanyelvi gondolkodás alakulá- 

sában. Vizkelety András tanulmánya a magyar 

nyelv és irodalom kezdeteit a párhuzamos német 

jelenségek fényében vizsgálja, rámutatva azo- 

nosságokra és különbségekre, nagy anyag- és 

forrásismeret birtokában, az elődök hasonló szak- 

mai munkálkodását folytatva. Tóth Péter a Kö- 

nigsbergi Töredék és Szalagjai értelmezéséhez 

járul új összefüggések felmutatásával: az utó- 

korra maradt szöveg hiányosságai és – feltehe- 

tően, részben végleges – pusztulása ellenére sok 

 

szempontra tekintő, tág értelemben vett filoló- 

giai elemzéssel bizonyítva be a töredék, a sza- 

lagok és az őrzőkódex szoros kapcsolatát. Lázs 
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A kötet második, a tényleges katalógus sze- 

repét betöltő része időrendben, tételről tételre 

tartalmazza a kiállított nyelvemlékeket és igen 

szerencsésen, az általuk keltett hangulat elmé- 

lyítésére melléjük helyezett tárgyakat, illetve 

helyszíneket is. A nyelvemlékek leírása egysé- 

ges és következetes. Minden ismertetés három 

nagyobb elemből áll, amelyek tipográfiailag is 

különböznek egymástól. Az első egység a meg- 

írás/másolás helyét, idejét, a fizikai jellemzőket, 

a mai lelőhelyet és az illusztáció(k)ra vonatko- 

zó utalást tartalmazza. Ezt követően a kiállított 

emlékek keletkezésének, elkészülésének törté- 

nete, körülményei, a mai lelőhelyre kerülésének 

útja olvasható, annyiban, amennyiben az erre vo- 

natkozó adatok ismertek, feltártak. Tudományos 

szempontból ezek a sorok nevezhetők a legfon- 

tosabbaknak, hiszen mindaz, ami itt található, 

lehet az eztán folytatódó tudományos megkö- 

zelítések kiindulópontja. A tételleírások befe- 

jezéseként a legfontosabb szövegkiadások, vala- 

mint az egyes nyelvemlékekre vonatkozó releváns 

szakirodalmi utalások szerepelnek. Lehetőség 

szerint ezt a sémát követik a tárgyi emlékek le- 

írásai is. A második kötetrész értékét különösen 

emelik az egyes nyelvemlékek jellemző lapjait 

bemutató illusztrációk, amelyek között még 

a szakember is találkozhat számára ismeretlen 

oldalakkal. 

E néhány sor írója 1882-ben, az első nagysza- 

bású, hasonló hazai kiállítás megrendezésekor 

természetesen még nem élt, de az 1985 novem- 

bere és 1986 februárja között ugyancsak az Or- 

szágos Széchényi Könyvtárban megrendezett 

kódexkiállítást már látta. Bár annak válogatási 

és kiállítási elve részben bővebb, részben szű- 

kebb volt a mainál, hiszen az a kódexekre, a ma- 

gyarországi középkori könyvkultúra egészére, 

ez pedig „csak” a nyelvemlékekre koncentrált, 

katalógusa – amelynek szintén szerzői voltak: 

Madas Edit, Rozsondai Marianne, Vizkelety 

András és Wehli Tünde – már támaszkodhatott 

az 1882-es kiállításra, ahogy e mostani is, a ne- 

gyedszázaddal ezelőttire. Remélhetjük tehát, hogy 

a szerzők, a rendezők és a nyelvemlékek talál- 

kozása csak egy, bár fontos állomás (volt/lett) 

a magyar nemzeti múlt megismerésében és fel- 

tárásában, az új eredmények és összefüggések 

pedig egyaránt termékenyítő hatással lesznek 

a következő évtizedek laikus és szaktudós kö- 

zönségére. 

BUDA ATTILA 

Biblia Hungarica Philologica. Magyaror- 

szági bibliák a filológiai tudományokban. Az 

Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra 

Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” (2008. 

november 21.–2009. március 29.) című kiállítás 

alkalmából 2009. január 30-án tartott konfe- 

rencia előadásai. Szerk.: HELTAI János. Bp. 

2009. Argumentum Kiadó, 216 l. /A Magyar 

Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füze- 

tei 3./ 

Az Országos Széchényi Könyvtár nagysikerű 

kiállításához („Biblia Sacra Hungarica  A könyv, 

„mely örök életet ád”, 2008. november 21. 2009. 

március 29.”) csatlakoztatva 2009. január 30-án 

konferenciát rendezett, az előadások szerkesz- 

tett változatait tartalmazza a kötet. A Biblia Éve 

sok rendezvénye közt a kiállítás a Biblia ma- 

gyarországi ezeréves jelenlétét, annak hatá- 

sát kívánta bemutatni, arról szép kivitelű, ta- 

nulmányokkal bővített katalógus jelent meg 

(Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök 

életet ád”. Szerk. HELTAI János, GÁBORJÁNI SZA- 

BÓ Botond. Bp. 2008. OSzK, 283 [3] l.). A ki- 

állításon a bőséges témakört csak részleteivel 

lehetett bemutatni, a csatlakozó konferencián 

részletek alapos vizsgálatára és újabb részletek 

tárgyalására is sor került. A konferencia egy- 

házi és világi résztvevői a magyarországi filo- 

lógiai kutatások helyzetét vizsgálták, amely egy- 

úttal a Biblia sokirányú szerepének és hatásának 

bemutatása a régi könyvek korszakában. 

A kötet élén álló gondolatokban („Biblia és 

liturgia”) Dobszay László a Biblia liturgiába be- 

épített rendszerét vizsgálja, a bibliai éneklés sze- 

repét és módját méltatja. Rozsondai Marianne 

(„Bibliai képek, gondolatok és reformátorok 

XVI. századi könyvkötéseken”) illusztrált ta- 

nulmánya a bibliakiadások külső megjelenését 

mutatja be. Bartók István „Sylvester János Új- 



424 Szemle  

[424] Ksz2010-3-07.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 

A kötet második, a tényleges katalógus sze- 

repét betöltő része időrendben, tételről tételre 

tartalmazza a kiállított nyelvemlékeket és igen 

szerencsésen, az általuk keltett hangulat elmé- 

lyítésére melléjük helyezett tárgyakat, illetve 

helyszíneket is. A nyelvemlékek leírása egysé- 

ges és következetes. Minden ismertetés három 

nagyobb elemből áll, amelyek tipográfiailag is 

különböznek egymástól. Az első egység a meg- 

írás/másolás helyét, idejét, a fizikai jellemzőket, 

a mai lelőhelyet és az illusztáció(k)ra vonatko- 

zó utalást tartalmazza. Ezt követően a kiállított 

emlékek keletkezésének, elkészülésének törté- 

nete, körülményei, a mai lelőhelyre kerülésének 

útja olvasható, annyiban, amennyiben az erre vo- 

natkozó adatok ismertek, feltártak. Tudományos 

szempontból ezek a sorok nevezhetők a legfon- 

tosabbaknak, hiszen mindaz, ami itt található, 

lehet az eztán folytatódó tudományos megkö- 

zelítések kiindulópontja. A tételleírások befe- 

jezéseként a legfontosabb szövegkiadások, vala- 

mint az egyes nyelvemlékekre vonatkozó releváns 

szakirodalmi utalások szerepelnek. Lehetőség 

szerint ezt a sémát követik a tárgyi emlékek le- 

írásai is. A második kötetrész értékét különösen 

emelik az egyes nyelvemlékek jellemző lapjait 

bemutató illusztrációk, amelyek között még 

a szakember is találkozhat számára ismeretlen 

oldalakkal. 

E néhány sor írója 1882-ben, az első nagysza- 

bású, hasonló hazai kiállítás megrendezésekor 

természetesen még nem élt, de az 1985 novem- 

bere és 1986 februárja között ugyancsak az Or- 

szágos Széchényi Könyvtárban megrendezett 

kódexkiállítást már látta. Bár annak válogatási 

és kiállítási elve részben bővebb, részben szű- 

kebb volt a mainál, hiszen az a kódexekre, a ma- 

gyarországi középkori könyvkultúra egészére, 

ez pedig „csak” a nyelvemlékekre koncentrált, 

katalógusa – amelynek szintén szerzői voltak: 

Madas Edit, Rozsondai Marianne, Vizkelety 

András és Wehli Tünde – már támaszkodhatott 

az 1882-es kiállításra, ahogy e mostani is, a ne- 

gyedszázaddal ezelőttire. Remélhetjük tehát, hogy 

a szerzők, a rendezők és a nyelvemlékek talál- 

kozása csak egy, bár fontos állomás (volt/lett) 

a magyar nemzeti múlt megismerésében és fel- 

tárásában, az új eredmények és összefüggések 

pedig egyaránt termékenyítő hatással lesznek 

a következő évtizedek laikus és szaktudós kö- 

zönségére. 

BUDA ATTILA 

Biblia Hungarica Philologica. Magyaror- 

szági bibliák a filológiai tudományokban. Az 

Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra 

Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád” (2008. 

november 21.–2009. március 29.) című kiállítás 

alkalmából 2009. január 30-án tartott konfe- 

rencia előadásai. Szerk.: HELTAI János. Bp. 

2009. Argumentum Kiadó, 216 l. /A Magyar 

Könyvszemle és a MOKKA–R Egyesület füze- 

tei 3./ 

Az Országos Széchényi Könyvtár nagysikerű 

kiállításához („Biblia Sacra Hungarica  A könyv, 

„mely örök életet ád”, 2008. november 21. 2009. 

március 29.”) csatlakoztatva 2009. január 30-án 

konferenciát rendezett, az előadások szerkesz- 

tett változatait tartalmazza a kötet. A Biblia Éve 

sok rendezvénye közt a kiállítás a Biblia ma- 

gyarországi ezeréves jelenlétét, annak hatá- 

sát kívánta bemutatni, arról szép kivitelű, ta- 

nulmányokkal bővített katalógus jelent meg 

(Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök 

életet ád”. Szerk. HELTAI János, GÁBORJÁNI SZA- 

BÓ Botond. Bp. 2008. OSzK, 283 [3] l.). A ki- 

állításon a bőséges témakört csak részleteivel 

lehetett bemutatni, a csatlakozó konferencián 

részletek alapos vizsgálatára és újabb részletek 

tárgyalására is sor került. A konferencia egy- 

házi és világi résztvevői a magyarországi filo- 

lógiai kutatások helyzetét vizsgálták, amely egy- 

úttal a Biblia sokirányú szerepének és hatásának 

bemutatása a régi könyvek korszakában. 

A kötet élén álló gondolatokban („Biblia és 

liturgia”) Dobszay László a Biblia liturgiába be- 

épített rendszerét vizsgálja, a bibliai éneklés sze- 

repét és módját méltatja. Rozsondai Marianne 

(„Bibliai képek, gondolatok és reformátorok 

XVI. századi könyvkötéseken”) illusztrált ta- 

nulmánya a bibliakiadások külső megjelenését 

mutatja be. Bartók István „Sylvester János Új- 



 Szemle 425 

Ksz2010-3-07.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 [425] 

szövetség-fordításának utóéletéből” alcímmel 

tárja elénk a Sylvester János-kutatások 18. szá- 

zadi történetét („»Nem tudom micsoda madár«”), 

Balázs Mihály pedig „Heltai Gáspár zsoltárfor- 

dításáról” adja közre megállapításait, a fordítá- 

sokat Heltai életművében, bibliakiadási vállal- 

kozásában helyezi el. Vásárhelyi Judit a híres 

bibliafilológus, „Robert Estienne magyarországi 

hatásá”-t mutatja ki Szenci Molnár Albertnél 

és az őt követő 17. századi bibliakiadásokban. 

Imre Mihály „A Vizsolyi Biblia egyik lehetsé- 

ges forrásáról”, egy ma Debrecenben őrzött 

kolligátum tulajdonosairól és a kolligátum má- 

sodik tagjának (Petrus Martyr: In duos libros 

Samuelis prophetae. Tiguri, 1564.) glosszáiról 

ír, az utóbbiak és a Vizsolyi Biblia szövegének 

azonossága alapján annak Károli Gáspár kiadá- 

sába kerülésének lehetséges módjáról ad izgal- 

mas áttekintést. Varga Bernadett tanulmánya 

(„Keresztúri Pál Mennyei társalkodása és a Bib- 

lia”) a Biblia imádságokban és elmélkedésekben 

való használati módját vizsgálja, Heltai János 

(„Hitvita a bibliai konzekvenciáról 1665 1666- 

ban”) a hitvitákban való szerepét. A Váradi Bib- 

liáról Petrőczi Éva és Pénzes Tibor Szabolcs 

írt közös tanulmányt („Új szempontok a Váradi 

Biblia kutatásához”). Csepregi Zoltán szembe- 

síti egymással a magyar evangélikusok 18. szá- 

zadi bibliafordítási és -kiadási tevékenységéről 

fennmaradt adatokat és kiadásokat („Evangélikus 

bibliafordítások a XVIII. században”). V. Ecse- 

dy Judit eddig a szakirodalomban sem ismert 

kísérletről számol be („Kézben hordozható ka- 

tolikus Biblia tervezete a XVIII. századból”), 

fordításban olvashatjuk a Batthyány Ignác szán- 

dékait közlő Erdélyi Püspöki Nyomda 1787. évi 

előfizetői felhívását is. Nagy Levente és Käfer 

István tanulmányai a magyarországi nem ma- 

gyar anyanyelvű Bibliák világába vezetnek el 

bennünket, előbbi („A gyulafehérvári román Új- 

szövetség /1648/ és Zsoltároskönyv /1649/”) 

a fordítókról és a fordítás „protestáns és nem 

protestáns vonásairól” mond véleményt, utóbbi 

(„A Biblia a szlovák nemzeti művelődésben”) 

arról az izgalmas kérdésről szól, hogy a szlo- 

vák ajkú hívek cseh nyelvű Bibliát használtak, 

az első szlovák nyelvű bibliafordítás (Swaté 

Biblia Slowénské, 1756 1759) kéziratban ma- 

radt, nyomtatott szlovák Biblia csak a 19. század 

első felében jelent meg. 

A kötet tanulmányai egységes témájukkal im- 

már a harmadik olyan kötetet töltik meg, ame- 

lyeknek tanulmányai a Magyar Könyvszemle 

profiljába tartoznak. Jó gondolat volt a tematikus 

számok helyett önálló, témát megjelölő című 

kötetben megjelentetni e tanulmányokat, hogy 

így a kutató és érdeklődő olvasó önálló kötetben 

találjon egy csokrot a címben jelzett témáról, 

ebben a kötetben a magyarországi bibliafordí- 

tásokról, bibliakiadásokról. A kötet igényes szer- 

kesztésű, szép kivitelű, névmutatóval ellátott. 

 

SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

Athanase Kircher, le dernier des huma- 

nistes. Exposition présentée á la bibliothèque 

Abbé-Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 fév- 

rier 2010. Textes rédigés par Bruno GUIGNARD, 

Thierry LECLAIR. Blois, 2010. Amis de la Bib- 

liothèque de Blois, 32 l. 

Blois a magyar olvasóknak a Loire menti kas- 

télyok egyikét jelenti, a protestánsoknak talán 

eszébe jut az is, hogy a Szent Bertalan-éjt meg- 

előzően az első gyilkosságok itt történtek. Akko- 

riban Batthyány Boldizsár is éppen ezen a kör- 

nyéken járt. 

A francia forradalom a francia könyvtártörté- 

netben sokkal határozottabb korszakhatár, mint 

a magyarországiban II. József abolíciós rende- 

lete, vagy akár az 1948 és 1952 közti időszak. 

A környék arisztokrata családjainak elkobzott 

könyveit (már ami nem pusztult el a helyszínen) 

Blois-ba szállították, ahol az akkori püspök Abbé 

Henri Grégoire (1750–1831) azt javasolta, hogy 

gyűjtsék össze a püspöki palotában, és nyilvá- 

nos könyvtárként álljon a polgárok rendelkezé- 

sére. A gyűjteményt 1999-ben nyitották meg 

a közönség előtt, és azután dinamikusan növe- 

kedett az állománya. A napóleoni állam külön 

adományokkal gyarapította (az egyiptomi had- 

járat eredményeként kiadott nagyszámú köny- 

vet is elküldték ide), de folyamatosan kerültek 
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liáról Petrőczi Éva és Pénzes Tibor Szabolcs 

írt közös tanulmányt („Új szempontok a Váradi 

Biblia kutatásához”). Csepregi Zoltán szembe- 

síti egymással a magyar evangélikusok 18. szá- 

zadi bibliafordítási és -kiadási tevékenységéről 

fennmaradt adatokat és kiadásokat („Evangélikus 

bibliafordítások a XVIII. században”). V. Ecse- 

dy Judit eddig a szakirodalomban sem ismert 

kísérletről számol be („Kézben hordozható ka- 

tolikus Biblia tervezete a XVIII. századból”), 

fordításban olvashatjuk a Batthyány Ignác szán- 

dékait közlő Erdélyi Püspöki Nyomda 1787. évi 

előfizetői felhívását is. Nagy Levente és Käfer 

István tanulmányai a magyarországi nem ma- 

gyar anyanyelvű Bibliák világába vezetnek el 

bennünket, előbbi („A gyulafehérvári román Új- 

szövetség /1648/ és Zsoltároskönyv /1649/”) 

a fordítókról és a fordítás „protestáns és nem 

protestáns vonásairól” mond véleményt, utóbbi 

(„A Biblia a szlovák nemzeti művelődésben”) 

arról az izgalmas kérdésről szól, hogy a szlo- 

vák ajkú hívek cseh nyelvű Bibliát használtak, 

az első szlovák nyelvű bibliafordítás (Swaté 

Biblia Slowénské, 1756 1759) kéziratban ma- 

radt, nyomtatott szlovák Biblia csak a 19. század 

első felében jelent meg. 

A kötet tanulmányai egységes témájukkal im- 

már a harmadik olyan kötetet töltik meg, ame- 

lyeknek tanulmányai a Magyar Könyvszemle 

profiljába tartoznak. Jó gondolat volt a tematikus 

számok helyett önálló, témát megjelölő című 

kötetben megjelentetni e tanulmányokat, hogy 

így a kutató és érdeklődő olvasó önálló kötetben 

találjon egy csokrot a címben jelzett témáról, 

ebben a kötetben a magyarországi bibliafordí- 

tásokról, bibliakiadásokról. A kötet igényes szer- 

kesztésű, szép kivitelű, névmutatóval ellátott. 

 

SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

Athanase Kircher, le dernier des huma- 

nistes. Exposition présentée á la bibliothèque 

Abbé-Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 fév- 

rier 2010. Textes rédigés par Bruno GUIGNARD, 

Thierry LECLAIR. Blois, 2010. Amis de la Bib- 

liothèque de Blois, 32 l. 

Blois a magyar olvasóknak a Loire menti kas- 

télyok egyikét jelenti, a protestánsoknak talán 

eszébe jut az is, hogy a Szent Bertalan-éjt meg- 

előzően az első gyilkosságok itt történtek. Akko- 

riban Batthyány Boldizsár is éppen ezen a kör- 

nyéken járt. 

A francia forradalom a francia könyvtártörté- 

netben sokkal határozottabb korszakhatár, mint 

a magyarországiban II. József abolíciós rende- 

lete, vagy akár az 1948 és 1952 közti időszak. 

A környék arisztokrata családjainak elkobzott 

könyveit (már ami nem pusztult el a helyszínen) 

Blois-ba szállították, ahol az akkori püspök Abbé 

Henri Grégoire (1750–1831) azt javasolta, hogy 

gyűjtsék össze a püspöki palotában, és nyilvá- 

nos könyvtárként álljon a polgárok rendelkezé- 

sére. A gyűjteményt 1999-ben nyitották meg 

a közönség előtt, és azután dinamikusan növe- 

kedett az állománya. A napóleoni állam külön 

adományokkal gyarapította (az egyiptomi had- 

járat eredményeként kiadott nagyszámú köny- 

vet is elküldték ide), de folyamatosan kerültek 
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hagyatékok is a könyvtárba. 1830-ban kinőtte 

eredeti helyét, és a Városháza épületébe került, 

onnan 1888-ban a híres blois-i kastélyba, ahol 

az 1997-ben átadott modern épület átadásáig mű- 

ködött a könyvtár. 

A régi könyvek gyűjteményének vezetője, 

Bruno Guignard rendezte azt a kis kiállítást, 

amely Athanasius Kirchernek (1602–1680) állít 

emléket. Sok ilyen kiállítást rendeztek, ez a címé- 

vel hívta fel magára a figyelmet: Kircher, a huma- 

nisták közül az utolsó. Megszokhattuk, hogy 

a Fulda mellett született jezsuitát, aki Francia- 

országban csak Avignonban (akkor nem volt 

Franciaország, hiszen a pápai állam része volt) 

töltött hosszabb időt (1631–1634), mindenütt 

barokk polihisztorként ünneplik. Valóban, jog- 

gal, hiszen a 41 alapvető munkájának több száz 

kiadása a kortárs könyvtáraknak is megbecsült 

darabjai voltak. A legtöbb kiadás gazdagon il- 

lusztrált, tematikájában érdekes volt, így min- 

den korszak gyűjtői törekedtek megszerzésükre. 

Ráadásul a római Museum Kircherianum ala- 

pítója (1651) a gyűjtés történetében is előkelő 

helyen szerepel, a kora újkori és a későbbi mú- 

zeumok kicsit az ő gyűjteménye mintájára ala- 

kultak. 

A blois-i kiállítás kis katalógusát végiglapozva 

megállapíthatjuk, hogy a koncepció nagyon ra- 

vasz módon alakította az anyag elrendezését. 

A kronologikus vonal Kircher alapművei első 

megjelenését követi, és ez tűnik első pillantásra 

a rendező elvnek. Alaposabban tanulmányozva 

azonban ennél komolyabb az anyag elrende- 

zettsége. Köszönhető ez annak is, hogy Kircher 

tudatosan, egyetlen gondolati ívet követve fog- 

lalkozott az egyes kérdésekkel, tudományos 

problémákkal. 

Az első nagy mű, a mágnesességről szól (Ars 

magnesia, 1631), és ez a téma uralta a Rómá- 

ban töltött első éveket is (Magnes, sive de arte 

magnetica, 1654), majd egy-egy más szakterü- 

leten megírt eredményei tanulságát visszalépve 

az alapvető témához, beépítette koncepciójába 

(Magneticum naturae regnum, 1667). A mágne- 

sesség Kircher számára ugyanis nem egyszerű- 

en földtani, asztrológiai, vagy fizikai jelenség. 

A mágnesesség maga az isteni alapelv (ars Dei), 

amely megnyilvánul a makrokozmosz jelensé- 

geiben, a természetben, és az emberben is. 

Avignonban kezdett foglalkozni a fénytan 

kérdéseivel, napórája ma is látható a városi könyv- 

tárként használt egykori jezsuita rendházban. 

Rendtársa, Christophorus Clavius éppen ez idő- 

ben fedezte fel a teleszkópot, amely megenged- 

te a csillagvilág hatékonyabb tanulmányozását, 

és Kircher 1636-ban tett (amúgy nagyon ritka) 

utazása Máltára, a forgó asztronómiai tükör kí- 

sérleteinek is teret engedett. A fény és árnyék, 

az üstökösök mozgásának tanulmányozása ered- 

ményeként írta meg Ars magna lucis et umbrae 

(1646) című munkáját. Kircher 1634-től lénye- 

gében élete végéig a Collegium Romanum tanára, 

majd hivatásos kutatója volt, annak az Orazio 

Grassinak kortársa, barátja, aki az üstökösök 

természetéről máig érvényes alapvető megál- 

lapításokat tett. 

A csillagrendszer mozgása fordította figyel- 

mét a harmonia tanulmányozása felé, és így 

került kapcsolatba Marin Mersenne-nel, illetve 

ismerte meg az ő zeneelméletét. Ő maga is 

megírta e tárgyú alapművét, 1650-ben: Musur- 

gia universalis címmel. A mágnesesség, a vi- 

lágmindenség harmonikus mozgása, az isteni 

alapelv működése lenyűgözte Kirchert, aki Jan 

Kopernik, Johann Kepler, Tycho Brache és Ga- 

lileo Galilei tanításait is megvizsgálva, saját ku- 

tatásaira alapozva megírta az Iter extaticum 

kettős művét (1656). Egy angyal vezeti (isteni 

sugallatra) Theodidactust égi utazásra (Iter ex- 

taticum coeleste), illetve a Föld belsejébe (Iter 

extaticum secundum, qui et mundi subterranei 

prodromus dicitur, 1657). Ezt a második utazást 

azután alaposabban is kidolgozta, és meg is jelent 

1665-ben: Mundus subterraneus. A második uta- 

zás megjelenhetett 1657-ben, de a heliocentrikus 

világnézetet igazoló első nem kapta meg az „imp- 

rimatur” engedélyt. Több éves vita után 1660-ban 

megjelent, de ez a kiadás nagyon ritka, bizonyára 

elenyésző számban nyomtathatták. Kircher ta- 

nítványa Caspar Schott adta ki a teljes művet, 

még a mester életében, Nürnbergben, 1671- 

ben. 

Kircher számos keleti nyelvet ismert. Már 

Avignonban Claude Fabri de Peiresc inspiráció- 
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jára komolyabban foglalkozott a kopt feliratok- 

kal, kezdő római tanárként ki is adta Prodromus 

Coptus sive Aegyptiacus (1636) című munkáját, 

majd figyelme az egyiptomi kultúrára irányult. 

Ő ugyan már tudta, hogy a Corpus Hermetico- 

rum nem olyan ősi, mint azt Raimundus Lullus 

a 14. század elején, vagy a firenzei humanisták 

a 15. században hitték (Isaacus Casaubonus 

a 17. század elején több alapvető filológiai mun- 

kában írt erről). Kircher számára azonban Egyip- 

tom nem egyszerűen az ősi bölcsesség, a zsidó 

kultúra születésének, és a teljes ókori tudás 

megőrzésének és áthagyományozásának az or- 

szága. Ekkor már az a kérdés is izgatta, hogy 

milyen egyiptomi nyomai vannak egy vízözön 

előtti földi civilizációnak. Az Oedipus Aegyp- 

tiaticus (1652−54) köteteiben már az összeha- 

sonlító képeket is látjuk: Egyiptom, Mexico, 

Kína. Kína (China monumentis, 1667), de az 

itáliai archeológia (Latium, 1671) ebben az ösz- 

szefüggésben is érdekelte. 

Kelettől nyugatig (Kína, Közel-Kelet, Dél- 

Amerika), összehasonlító vallástudomány, össze- 

hasonlító nyelvészet, a világegyetem harmóniája 

végül egy ‘sciencia universalis’ bemutatásának 

a lehetősége volt számára. Ebben, ahogy az egész 

mindenségben az isteni elv (fundamentum prin- 

cipale) működik. Az Ars magna sciendi (1669) 

egy kísérlet az isteni vezérelv tudományos le- 

írására, matematikai megfogalmazására. Idős- 

kori munkáiban ez az univerzális tudás egy-egy 

területre koncentrálva jelenik meg: Arca Noe 

(1675), Turris Babel (1679). 

Kircher, Descartes-tól eltérően nem a szak- 

tudományos elmélyülésben vélte megtalálni 

a „cogito ergo sum” elv következményeit a ma- 

ga számára. Ő másként akart méltó lenni ahhoz 

a gondolathoz, amelyet Lorenzo Valla hangoz- 

tatott két évszázaddal korábban: Isten a saját 

képére formálta az embert. Erasmus ‘dignitas 

humana’ elvéhez hasonló az ő magatartása. Tet- 

ten érhető ez az Principis christianae archety- 

pon című emblematikus munkájában (1672). Ez, 

elveiben inkább Erasmusra és Justus Lipsiusra 

megy vissza, semmint a kortárs modern politi- 

kaelméletekhez hasonlítana. 

A blois-i kiállítás címe, noha nem beszél- 

tem a rendezőkkel, és lehet, hogy ők erre nem 

gondoltak, ezért találó nekem: a humanisták kö- 

zül az utolsó („le dernier des humanistes”). Igaz: 

barokk polihisztor. 

MONOK ISTVÁN 
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Szerzőinkhez 

Kérjük folyóiratunk szerzőit, hogy a jövőben a szerkesztőségünkhöz eljuttatott kéziratokkal 

kapcsolatban szíveskedjenek az alábbi formai megoldásokra figyelni: 

1. A közlésre szánt, szövegszerkesztővel készített kéziratot (tanulmányt, cikket, recenziót) ki- 

nyomtatva és elektronikus úton is juttassák el szerkesztőségükhöz. 

2. Csak végleges szöveget küldjenek, ügyelve arra, hogy a kinyomtatott és a digitális szöveg tel- 

jesen azonos legyen, ugyanis nyomban tördelt szerzői korrektúra készül, ennek következtében 

már nincs lehetőség jelentősebb szövegváltoztatásra. 

3. A kézirat elkészítésekor mellőzzék a tipografizálást, kiemelést (pl. aláhúzás, kurziválás, fél- 

kövér betűtípus alkalmazása stb.). 

4. A jegyzetek formai leírásakor törekedjenek arra, hogy folyóiratunk gyakorlatát kövessék, a ko- 

rábbi számok példái alapján. 

5. A tanulmányok kéziratához mindenkor mellékeljenek egy kb. fél oldalnyi tartalmi kivonatot 

(ún. rezümét), akár magyarul megfogalmazva (amely szöveget általában francia nyelvre fordít- 

tatunk), akár angol, francia, vagy német nyelven. 

6. A beküldött kézirathoz kérjük, ne mulasszák el csatolni a szerző elérhetőségi adatait (név, lak- 

cím, telefon-/mobil-, esetleg fax-szám, e-mail cím), amely feltétlenül szükséges a szerzői kor- 

rektúra eljuttatásához és a kapcsolattartáshoz. 

7. A fentiekben jelzett formaságok mellőzése jelentősen hátráltatja a kézirat megjelentetését. 

A Magyar Könyvszemle szerkesztősége 
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