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pápa 
Gregorius ab Oppido Sancti Antonii —» 

Szentantali Gergely 
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Győrffy 268 
Győrffy György 17, 18, 29, 267, 268, 404 
György Béla 504 
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Habsburgok 46, 47, 49, 61, 373 
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Hámos György 507 
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Háromszéki Pál 499 
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Hegedűs István 296 
Hegedűs József 216 
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Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 322, 415 
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Heinrich, Gustav 324, 325 
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363 
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Hellebrant Árpád 115, 258, 259 
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Heltai Gáspár 61, 123, 124, 135, 145, 498 
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Heltai Nándor 498 
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Herczeg Ferenc 485 
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Herner János 492 
Herpai Péter 497 
Hervay Ferenc 115, 135, 183, 265, 301 
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Hevenesi Gábor 4 
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Hieronymus, Frank 352, 379 
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Hildebrand —> Gergely, VIL, Szent pápa 
Hildegard, Marth 383 
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72,77,81 
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Holéczy Mihály 229 
Holko Mátyás 429 
Holl Béla 147, 183, 256, 301, 490, 493, 

495,496,507,510 
Holler László 101-112, 273-300, 294, 298 
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Hopp Lajos 44, 61,227 
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Horányi Károly 385 
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Horatius Flaccus, Quintus 245, 357 
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Horn Ede 194, 201, 328 
Hornyánszky Viktor 190 
Hornyánszky-nyomda 435 
Horovitz Jakab 435, 438 
Horthy Miklós 485 
Horvát István 417 
Horváth Antal, szentgyörgyi 217 
Horváth Cyrill 14, 406, 407 
Horváth Cz. János 500 
Horváth Endre 500 
Horváth János 28, 61, 65, 177, 207, 401, 

507 
Horváth József 504 
Horváth József Elek 424 
Horváth Magda 61 
Horváth Márton 39, 40 
Horváth Mihály 455, 459 
Horváth Sámuel 177 
Horváth Szaléz 456 
Horváth Zsigmond 210 
Hosszú Gábor 49 
Hoüel, Jules 382 
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Hőgye István 229 
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Hrabovszky Antal 351 
Hrabovszky Antónia 351 
Hrabovszky Ignác 351 
Hrabovszky István 180 
Hrabovszky János 351 
Hrabovszky Krisztina 351, 352 
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353,355 
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Hrabovszky Péter 351 
Hrabovszky Terézia 351 
Hubay Ilona 389, 390, 489, 492 
Hudi József 507 
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357 
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Hunyadi Ferenc 107-109, 277, 292, 295 
Hunyadi János 123, 147, 167 
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Huszár Gál 205 
Huszár Imre 62 
Huszár, báró-család 371 
Huszti-Szabó István 517 
Huszty István 123,352,354 
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Igaz Kálmán 116, 117 
Igaz Sámuel 229 
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Ignotus Pál 370 
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Illyés Gyula 507 
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Imre Mihály 227, 507 
Imre Sámuel 211 
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Imre, magyar király 267 
Imre, Szent, Arpádházi herceg 10, 100, 144, 

394, 399, 406 
Ince, III., pápa 394-396 
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István, L, Szent, magyar király 21, 24, 25, 

100, 118, 144, 145, 167, 226, 394, 395, 
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István, II., magyar király 28, 403 
István, III., magyar király 25 
Istvánffy Miklós 104, 108, 258, 275, 278, 

279, 286, 294, 296, 297, 352, 354 
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Iványi Béla 309, 489, 492, 508 
Iványi Emma 335, 336 
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Jacobinus János 449, 450, 452 
Jacobinus, Ioannes (!) 282 
Jacobinus, Jacobus (!) 282 
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Jacobus magister 50, 51 
Jakab György 353 
Jakó Zsigmond 77, 78, 151, 244 
Jambressich Antal 501 
Jancsó Elemér 176 
Janin, Jules-Gabriel 318, 319, 323, 324, 

331 
Jankovich Miklós 40, 41, 164 
Jankovics József 148, 489 
Jankóvits László 64, 176 
János, L, (Szapolyai), magyar király, 33, 34, 

36-39, 4 3 ^ 5 , 47-49, 53-56, 62, 63, 
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János, II., bizánci császár 409 
János István 507 
János vajda —• János L, (Szapolyai) magyar 

király 
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János, Szent Damaszkuszi 16 
János, Szent evangélista 105, 106 
János, Szent, Keresztelő 161 
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János, Thesszaloniki 6, 12 
János, XXL, pápa —* Petrus Hispanus 
János, zólyomi főesperes 205 
Jánoska Antal 499, 500 

Janssonius, Jan 70, 72, 79, 81 
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Jászay Pál 34, 39, 42-44, 62 
Jávor Egon 490 
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Jób hieromonach 345 
Johannes de Flandria 81 
Johannes de Thurocz —• Thuróczi János 
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Jozefic Ferenc 61 
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József nádor 220 
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Józsua főpap 23, 77, 405 
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Kárász József 438, 439 
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Kardos József 144, 145 
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Karner Károly 156, 157, 164 
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Károlyi Gáspár 116, 146, 147 
Károlyi György 250 
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Katona Csaba 500 
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Katona József 323 
Katona Tamás 63, 147 
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Katsányi Sándor 363-366, 505 
Kaufmann Dávid 383, 384 
Kazhdan, A.P. 409 
Kazinczy Ferenc 148, 149, 182, 183, 185, 

220, 229, 346, 356, 357, 361, 414, 501, 
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Kecskés Katalin 500 
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Kégl János 384 
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Kégli Ferenc 502 
Kéki Béla 499 
Kelecsényi Ákos -* Kelecsényi Gábor 
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Kemény László 120 
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Kerny Terézia 229, 396, 402, 406, 408 
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Későy István 443 
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Keveházi László 502 
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Khamper, Georgius, de Scharfenek 160 
Khlosz Mátyás 351 
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Király András 217 
Király István 330 
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Király László 147 
Király Péter 490 
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Kis Bálint 214-216, 218 
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Kisbán Emil 264 
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Kiss Endre József 507 
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Kiss Gyula 434 
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Kiss József 490, 493 
Kiss Károly 428 
Kiss Péter 498 
Kiss Sámuel, N. A. 423, 428 
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Kisviczay Péter 136 
Klämpfl, Anselmus 266 
Klaniczay Gábor 28, 29, 31, 393^10, 393, 

395, 398, 402-404, 409 
Klaniczay Tibor 48, 62, 66, 102, 136, 177, 

227, 230, 332, 405, 449, 490, 493 
Klapka György 514 
Klára, Szent 101 
Klebelsberg Kuno 145, 146 
Klein János Sámuel 180, 181, 186, 187 
Klein, Julius Leopold 324 
Kleist, Heinrich von 357 
Klempa Kálmán 475 
Kleselius, Melchior 76 
Klieber, Joseph 228 
Klimó György 253 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 357 
Knapp Éva 65, 264-267, 301-317, 501, 

507,510 
Knapp Miksa 516 
Knauz Nándor 62, 507 

Kner Albert 499 
Kner Imre 264, 499, 515 
Kner Izidor 264 
Kniewald Károly 15 
Knoop, J. 116 
Kochmeister, Friedrich 191 
Kocsis Csaba 499 
Kodolányi János 385 
Kohn Sámuel 62 
Kókay György, /-//, 143, 252, 253, 385-

387, 488-489, 496, 508, 509-510 
Kol svéd király 397, 398 
Kolben György, dr. 95 
Kollányi Ferenc 204, 205 
Kollárová, Ivana 155, 160, 163, 205-206 
Kollartz, Franz 514 
Kollenicz, A[ndreas] 266 
Koller János 341 
Koller József 455, 458 
Kollwitz, J 6 
Kolozsvári G(randpierre) Endre —» Grand-

pierre Endre 
Koltai András 492 
Koltsar György —> Kultsar György 
Komáromi Csipkés György 147, 255 
Komjáthi Antal kanonok 204, 205 
Komjáti Benedek 118 
Komlós Aladár 370 
Komlós András, tipográfus 249, 497 
Komlósi József 507 
Komnénosz dinasztia 409 
Koncz Attila 501 
Koncz József 109, 278, 298 
Koncz Pál 443 
Konrád, II., német-római császár 24 
Konstantin, VIL, bizánci császár, a Bíbor

banszületett 25, 32, 225, 397 
Kont Ignác 62 
Kónyi János 136, 137 
Koppány Tibor 220 
Koppi Károly 253 
Koptik Odo 266 
Kordáné Nemes Júlia 117 
Koricsánszky István 217, 218 
Korkmazova, E. 115 
Kormos Béla 469 
Kormos László 218 
Kornely Ambrus 351 
Kornis Károly 503 
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Koroknay Éva 264 
Koroknay József 366 
Korompai Gáborné 506 
Korvin János —» Corvin János 
Korvin Mátyás —• Mátyás I., magyar király 
Kós Károly 245 
Kosa Csaba 503, 508 
Kosa László 211, 213, 218, 507, 514 
Kosáry Domokos 62, 197, 387, 467 
Kossuth Lajos 458, 461, 508 
Kostyál László 228 
Kosztolányi Dezső 245, 483 
Kottker, Dirk 265 
Kotzebue, August Friedrich von 357 
Kovách Péter 309, 310, 317 
Kovachich Márton György 128, 273-277, 

279,281,286,288-291,295 
Kovács Gábor 62 
Kovács I. Gábor 133 
Kovács Ilona 496, 506 
Kovács Imre 134 
Kovács József László 65, 502 
Kovács Péter 100 
Kovács Sándor 217 
Kovács Sándor Iván 297, 493, 498, 499 
Kovács Sándor, V. 332 
Kovacsóczy Ádám 416, 417 
Ko vásznai Sándor 148 
Kozina Sándor 232 
Kozma Vazul 454 
Kozocsa Sándor 387, 490 
Köblös Zoltán 102 
Kőhalmi Béla 363, 490 
Kölcsey Ferenc 357 
Köleséri Sámuel 122 
Kömlei János 126 
Köpeczi Béla 166-172, 508 
Körmendy Kinga 382, 497, 504 
Környei Lászlóné 506 
Körösi Csorna Sándor 500, 505, 507 
Körösi Georgius 301 
Körösi János 217 
Körtvélyes —> Kerznarich, János 
Kőszegfalvi Ferenc 431—433, 439, 446 
Kőszeghy Péter 340 
Krafft, Johann Peter 220-224, 229-232 
Kray István, dr. báró 84 
Kremmer Dezső 365 

Krenner Miklós 504 
Kristó Gyula 60, 225, 226, 267, 405, 406 
Krisztics Sándor 365, 366 
Krisztolovecz, Johannes 266 
Krisztus —» Jézus Krisztus 
Kriza Ildikó 62, 499 
Krizko Pál 163, 164 
Kromer, Marcin 352, 355 
Krötzl, Christian 400 
Kruppa Tamás 449^453 
Kruzslicz Károly 443 
Kubinyi András 62, 335 
Kubinyi Ferenc 228 
Kuh, Emil 320, 324 
Kuhn, Elmar L. 264 
Kuiper-Brusse, Loes 117 
Kujáni Gábor 62 
Kulcsár Kornélia 506 
Kulcsár Margit 61 
Kulcsár Péter 42, 44, 60-63, 81, 102, 104, 

111, 226, 273, 279, 280, 283-285, 289-
291,295-297 

Kulich Erzsébet 499 
Kulinyi Zsigmond 471 
Kulteber, indiai király 138 
Kultsár György 122 
Kultsár István 253, 426 
Kummer László 266 
Kumorowitz L. Bernát 40, 62 
Kun Béla (vésztői) 435, 438, 441, 445, 446 
Kun Ferenc 164 
Kun Tamás 421 
Kunkin Zsuzsanna 507 
Kurcz Ágnes 108 
Kurucz János 446 
Kusmicz, Stephanus 339 
Kuthfals, Joannes 76 
Kuthy Lajos 212 
Kuttner, Stephan 398, 399 
Kürtösi Katalin 517 
Küssel, Mattheus 224 
Kvassay Ede 322 
Kyriss, Ernst 387-389 

La Fontaine, Jean de 357 
Lábady Ádám 351 
Laborfalvi Róza 468 
Lactantius, Firmianus, Laelius Caecilius 106, 

352, 354 
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Laczó Katalin 506 
Ladányi Erzsébet 20-32, 22, 25, 393, 396-

398,401-408,410 
Ladislas, Saint —» László, L, Szent, magyar 

király 
Ladislas, St. —> László, L, Szent, magyar 

király 
Ladislaus Kasmiriensis rex 54 
Laertius, D. —» Diogenes Laertios 
Laet, Johannes de 72 
Laffert Antal 417 
Laffert Ignácz417 
Laffert Vincze 417 
Lajcsák Ferenc 211 
Lajos, I., Nagy, magyar király 167 
Lajos, II., magyar király 33-49, 51-52, 54-

59, 61-66, 167 
Lajos, IX., Szent, francia király 401 
Lajos, Jámbor, frank király, római császár 

397 
Lajos, VI., francia király 27 
Lakatos Éva 386, 387, 503 
Lakos Sándor 126 
Lamartine, Alphonse de 321, 323 
Lampe, Friedrich Adolph 154 
Lampérth Géza 62 
Lampl, Adam 76 
Láng Klára 381 
Lang, Helmut 374, 375 
Laskai Csókás Péter 183, 184 
László Csaba 220 
László Gyula 405 
László, I., Szent, magyar király 20-32, 100, 

101, 167, 224, 326, 393-399, 401^10 
Latius J. —• Laet, Johannes de 
Latzkovits Miklós 498 
Laurencius dux 53, 54 
Lavery, Gibson 86 
Lázár deák 500 
Lázár Dezső 444 
Lázár István 122 
Lazarus, fráter de Saray 100, 101 
Le Goff, Jacques 400, 401 
Lebrecht, Michael 501 
Léces Károly 496 
Leclerc, Jean 170 
Leew, Ger. von 69 
Leffen, Petrus 115 
Lefferts, Marian, dr. 247 

Lehmann, Paul 401 
Leleszy Béla 85 
Lempereur —*• Keyser, Martinus de 
Lenau, Nikolaus 320, 323 
Lengyel András 366-370, 471, 476-483, 

502-504 
Lengyel József 385 
Leo, Johannes Africanus 75 
Leó, I., (Nagy) pápa 407 
Leoncini, Claudia 248 
Leontios Byzantios 4, 7, 8 
Lepage Lajos 432 
Lessing, Gotthold Ephraim 325, 357 
Lesznyai Anna 515 
Leu, Urs 379 
Lévai (Klein) Fülöp 432 
Levárdy Ferenc 15 
Leyh,G. 68 
Lichtenberger, Johannes 227 
Lindorak, indiai bölcs 138 
Lipót, L, német-római császár, magyar ki

rály 168, 333 
Lippai János 135 
Lippay György 333, 334, 336 
Lipsius, Justus 141 
Lipszky János 500 
Lipták Dorottya 377-350 
Listius László 62, 63 
Listóczky László 142 
Liszkay József 335 
Lisztes László 496 
Livius, Titus Pataviensis 352, 354, 357 
Lombardus, Petrus 77 
Lónyay Menyhért 328, 470 
Lorm, Hieronymus 318 
Loire, Charles 98 
Losonczi József 443 
Losonczy Hányoki István 209 
Lothar, frank király 26, 27 402 
Lotharingiai Károly 170 
Louis, Saint —> Lajos, IX., Szent, francia ki

rály 
Lovász Imre 421 
Lovász Zsigmond 351 
Lökkös Antal 498 
Lőkös István 62 
Lőrinc herceg 56 
Lőrinczi Réka 253, 254, 255 
Lubomerszky, Stanislaus 355 
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Lucretius Carus, Titus 357 
Ludvigné Üveges Judit 505 
Ludwig, König —* Lajos IL, magyar király 
Lugossy József 276 
Lukács György 517 
Lukács, Ladislaus 337, 339 
Lukácsy Sándor 232 
Lukáts János 502 
Lukinich Imre 62, 102-104, 111, 112 
Lustig, Siegfried 201 
Luther, Martin 64, 153, 162, 352, 354 
Luther, Mott Frank 490 
Lück, Heiner 517 
Lükő Gábor 500 
Lyaeus, gladiátor 11 
Lysimachus, Macedóniáé rex 105 

Maár Judit 504 
Macarius, Josephus —» Pesti Macarius Jó

zsef 
Mácsai Pál 243 
Macsvánszky Maxim 468 
Madarász László 462 
MadasEdit9, 10, 13,489 
Mader Béla 506 
Maderspacher, Adam 375 
Madgearu, A. 267 
Madzsar Imre 10, 395 
Magyar Zoltán 406, 408 
Magyari Alajos 456 
Magyary-Kossa Gyula 308 
Maior, Georg 158, 162 
Majoros István 456 
Makai Károly 119 
Makk Ferenc 395,408 
Makkai László 278, 451 
Makó Pál 211 
Maksay Ferenc 406 
Malatyinszky József 499 
Maleczyhsky, Karol 402 
Mallarmé, Stéphane 504 
Malmesbury Vilmos 27 
Mályusz Elemér 404, 406 
Manardus, Joannes 258 
Mandelló, Károly 201, 202 
Mándi István 253 
Manilius, Marcus 71, 72, 75 
Manlius, Joannes 375 
Manning, Eugène 332 

Manninger Olga 490 
Mano-Zisi, Katarina 346 
Mansion, C. 69 
Manuel, bizánci császár 409 
Márai Sándor 243, 503, 504, 507 
Máramarosi Gottlieb Antal 217 
Marcu, Grigorie T. 147 
Marczibányi István 232 
Marczibányi Lajos, puchói 232 
Marczinkay Elek 232 
Mare?, Alexandra 341, 345 
MargalitsEde41,42, 62 
Margit, Szent, Árpádhází, 394 
Mária Terézia, magyar királynő 133, 134, 

136, 146, 207, 209, 221 
Mária, magyar királyné 39-43, 45-48, 5 1 -

52, 63, 167 
Mária, Szűz 24, 342, 343, 355 
Marjay Frigyes 474 
Márki Sándor 108 
Markovitz Mátyás 209 
Marlianus, Ambrosius 354 
Marosi Ernő 224, 225 
Marosi Ildikó 371 
Marschik Jakab 432 
Marsina, R. 267 
Marsovszky Ivor 84 
Martin József 503 
Martin, Saint —» Márton, Szent 
Martinuzzi György 168 
Márton István 357 
Márton, Szent 25, 32 
Martonfalvay Imre 254 
Mârza, Eva 77, 147 
Mârza, lacob 67-82, 71-73, 77, 79, 80, 

147 
Massaro, Francesco 43 
Matheson, Anne, dr. 247 
Mátray Gábor 218 
Matthias Corvinus —• Mátyás, I., magyar ki

rály 
Matthiolus, Petrus Andraeus —• Mattioli, 

Pietro Andrea 
Mattioli, Pietro Andrea 309 
Matuska József 213 
Mátyás, L, magyar király 49-51, 62, 132, 

137, 145, 167, 207, 226, 227, 244, 264 
Mátyási József 497 
Mátyus István 357 
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Maupassant, Guy de 487 
Maurinus 502 
Mausz /könyvkereskedő Pesten?/123 
Maximianus császár 11 
Maximilianus Transylvanus 491 
Maximosz, Szent, Hitvalló 16 
Maxwell, Robert 380 
May Istvánné 490 
Mayer Gyula 443 
Mayer, Anton 337 
Mazal, Otto 264 
Mázi Béla 382 
McCready, William D. 399 
McMurtrie, Douglas C. 68 
Medgyesi Pál 315 
Mednyánszky Alajos 422, 423, 424 
Mehmed, lippai bég 109, 111 
Melachthon, Philipp 153-165, 205, 206 
Melchior, astrologus 51 
Melius Juhász Péter 154, 249 
Melo-Renault, J. 68 
Mencke-Glückert, E. 158 
Mertus Lászlóné 506 
Meskó Attila 245 
Messingham(us), Thomas 332, 338 
Mesterházy K. 14 
Mészáros István 144, 210, 211, 218, 219, 

414 
Metaphrasztesz Simeon 6, 14, 15 
Metternich, Klemens Lothar Wenzeslaus 462 
Meyer Ágoston 514 
Mezei Ottó 499 
Mezei Zsolt 505 
Mezeiné Kónya Terézia 506 
Mezey László 10, 13, 395, 405, 406, 488, 

491 
Michael de Hungária 258 
Michaelis, Georgius 517 
Micu, Samuil 152 
Micu-Klein, Inochentie 150 
Migazzi Kristóf, bíboros 77 
Mihály, havasalföldi vajda 168, 285, 290 
Mihály, Szent, arkangyal 30 
Miklós Andor 85 
Miklós mester, pécsi kanonok 39 
Miklós Ödön 116 
Miklós, Szent 342 
Miklóssy József 232 
Mikó Árpád 220, 227 

Mikolai Hegedűs János 116 
Mikoviny Sámuel 500 
Miksa, I., magyar király 168, 351 
Miksa, IL, magyar király 184 309 
Mikszáth Kálmán 468 
Mikulich Sándor 309 
Milkau, Fritz 68 
Milkó Izidor 507 
Miliőn, Philip 335 
Milloradovics Péter 517 
Milotay István 484 
Miskolci Csulyak István 182 
Miskolczy Ambrus 152, 501 
Misztótfalusi Kis Miklós 498 
Mitterpacher 130 
Modica, Marilena 400 
Mogyoróssy János 43, 45, 62, 211, 363 
Mojzer Miklós 229 
Molière 325, 330, 357 
Molnár —» Szenei Molnár Albert 
Molnár Aladár 323 
Molnár Albert —* Szenei Molnár Albert 
Molnár András 497 
Molnár Gergely 255 
Molnár József 498 
Molnár László Sándor 356-363 
Molnár László, V. 62 
Molnár Sára 215 
Molnos Lipót 490 
Monok István 104-106, 140-142, 146-148, 

161, 280, 282, 286, 295-298, 334, 363, 
489^94, 495, 507 

Monoki István 502 
Monostori László 261 
Montecuccoli, Raimondo 168 
Moore, R. I. 400 
Móra Ferenc 483, 497 
Moravcsik Gyula 4, 16, 17, 159, 408, 409 
Moreili Gusztáv 499 
Moretus, Jan 71, 72 
Mortier, P. 72 
Mourentorf, Jan, la veuve 72 
Mózes Huba 370-372 
Mózessy Gergely 506 
Mózsa Ernő 356, 360, 362 
Mrnavic Tomkó János 34 
Muckenhaupt Erzsébet 500 
Múcska, Vincent 267, 268 
Muiszer -* Mujszer 
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Muizer —» Mujszer 
Mujszer Ferenc 454 
Mujszer János 454 
Mujszer József 454-466 
Munkácsy Mihály 226 
Murányi Gábor 497, 504 
Muratori, Lodovico Antonio 252, 501 
Murvai András 216 
Muschinger, Vincentus 76 
Muth Ágota Gizella 501, 503 
Muyszer J. —* Mujszer 
Muzslay István 497 
Müller Dávid 85 
Müller Géza 434 
Müller Ignác 500 
Müller Pál 85 
Müller, Friedrich 162 
Müller, Richard 320, 323-325, 327 
Müllner Mátyás 179 
Münz Rudolf 440, 441 

Nachtgall, Ottomar 507 
Nacsády József 477 
Nadányi János 168 
Nádasdy család 158 
Nádasdy Ferenc 158, 336, 339 
Nádasdy Tamás 45,46, 154-156, 158, 

496,501,507 
Nagy Anikó, B. 500 
Nagy Balázs 393 
Nagy Bántzai Mattheus 123 
Nagy Béni 340 
Nagy Dávid, felsőbüki 353 
Nagy Gábor 335, 336 
Nagy Iván 139, 164 
Nagy Júlia 490, 507 
Nagy Kardos János 443 
Nagy Károly 98, 420, 485 
Nagy Lajos 102,449 
Nagy Miklós, Sz. 490 
Nagy Pál 225, 229 
Nagy Sámuel 120, 121 
Nagy Sándor 471 
Nagy Szabó Ferenc 109 
Nagy Tibor 7, 12 
Nagyfalvy Gergely 276, 295, 296 
Nagyváthy János 356, 357 
Naláczi József 182 
Nánási László 502 

Napóleon 222, 253 
Naszuhpasazáde 451 
Nauta, D. 113 
Neaga, Nicolae 147 
Nemes Ármin 441 
Nemeskürty István 47, 48, 63, 64, 147 
Németh Béla 507 
Németh G. Béla 197, 467, 504 
Németh György 504 
Németh Gyula 60 
Németh Lajos 224 
Németh László 180,245 
Németh S. Katalin 113, 498, 517 
Németh Sámuel 156 
Nemmersdorf, Franz 329 
Nero, császár 329 
Neusiedler Jenő 43, 45, 46, 63, 
Néveri Pál 217 
Névtelen 267, 268, 269 
Newton, Isaac 357 
Nicephorus —• Nikephoros Xantopulos 
Nicephorus Constantinapolitano —> Nike

phoros Xantopulos 
Nicius, Paul 163 
Nicolaus Grozanz 55 
Nicolaus de Zolyon 55 
Niemeyer, August Hermann 212, 413 
Niestus, Leon 72 
Nijhoft, W. 70 
Nikephoros Xantopulos 159, 160 
Nordaus, Max 326 
Noszlopy Gáspár 458 
Noszlopy Tivadar 48, 63 
Nóvák Antal 218 
Nóvák József 273, 278 
Nóvák László 432 
Nucius, M. —* Nutius, Martinus 
Nunkovich József 266 
Nussbächer, Gernot 103, 105 
Nutius, Martinus 69, 70, 77 

Nyerges Judit 148 
Nyíri Zoltán, dr. 90 
Nyomárkay István 501 
Nyulásziné Straub Éva 503 

Obál Béla 333 
Oechslin, Werner 379 
Oedt, Joannes Albertus ab 78 
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Oenus lovag 332, 337 
Oien —» Oenus 
Ojtozi Eszter 138-139 
Oláh Miklós 40, 63 
Olcsvári Melinda 372 
Olteanu, V. 68 
Oltványi Pál 505 
Opmeer, P. ab 71, 79 
Opritz Ferenc 216 
Orbán Antal 228 
Orbán V., pápa 145 
Orczy család 207, 346 
Orczy József 346, 347 
Orczy Lőrinc 207, 346, 347, 349 
Ordódy János 510 
Orlandi, Giovanni 514 
Orlovszky Géza 493 
Ormos Ede 438 
Ormos István 383 
Ormos Mária 456 
Orosz Ferenc 266 
Orosz Mihály 94 
Orsi, P. 12 
Országh László 490 
Ortelius, Abraham 74, 75 
Ortvay Tivadar 39, 40, 43, 44,63 
Osvát Ernő 504 
Oszkó Beatrix 497 
Osztern Salamon Pál 364 
Ottilien, Sankt 401 
Ottó, L,(Nagy), német császár 406 
Ovidius Naso, Publius 357 
Owein —* Oenus 
Őrhegyi 415 
Ötvös László 146 
Ötvös Péter 334 
Őze Sándor 63 

P. Howard —> Rejtő Jenő 
P. Mester 267 
Pach Zsigmond Pál 333 
Päcucariu, Mircea 147 
Paczolay Gyula 103 
Pafraet, Richardus 81 
Pagnino, Santés 73, 492 
Pagninus, S. —* Pagnino, Santés 
Pais Dezső 269 
Pál Lajos 455 
Pál Mátyás 456 

Pál, Szent, apostol 118, 397, 460 
Páldi Székely István 151, 152 
Pálffy Géza 335, 500 
Pálffy Miklós 285 
Pálfi Károly, 207 
Pálmány Béla 455 
Pálóczi Horváth Ádám 356, 357, 360, 361 
Paluska Julianna 351 
Pamhakel Mihály 351 
Pamhakel-család 351 
Pandula Attila 288 
Pannonius, Stephanus —* Szegedi Kis Ist

ván 
Paoli, Betty 329 
Paoli, Emore 393 
Pap József 431-448 
Pápai Páriz Ferenc 355, 498, 508 
Papavici, Petru 151, 152 
Pápayné Kemenczey Judit 501 
Papp Gábor Zsigmond 500 
Papp István 506 
Papp János 499 
Papp Júlia 220-232 
Papp-Váry Árpád 502 
Paracelsus, Theophrastus 308-311, 313, 

314,317 
Paraszkeva, Szent 342 
Parrott, Ursula 83, 84 
Pasié, Nikola 475 
Pásti Nóra 501 
Paszkál, III., ellenpápa 399 
Pászthory Sándor 127 
Pataki Ferenc 472, 473 
Pataki Mária, N. 84 
Páter János —» Vicarius, Johannes 
Patricius, Szt. —* Patrik, Szent 
Patrik, Szent 332, 333, 336-338, 340 
Paul, Jean 319 
Paulay Ede 322 
Paulsen, Friedrich 153 
Paulus Diaconus 407 
Pável Ágoston 508 
Pavercsik Ilona 256, 314, 315, 317, 489, 

493, 510-512 
Pázmándy Dénes 45, 46, 48 63 
Pázmány Péter 145, 147, 184, 354 
Pechata János 209 
Péczeli József 357 
Pecsevi 65 
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Pécsi Ferenc 489, 492 
Pedro Juliäo Rebello -* Petrus Hispanus 
Peéry Dezső 173, 174, 176-178 
Penyigey Dénes 126, 130 
Perényi János 118 
Perényi Péter 55, 118 
Pereszlényi Pál 255 
Perger Péter 495-508, 496 
Perjés Géza 43, 48, 63 
Perliczi János Dániel 312 
Persovits József 498, 501 
Pesceur, Pierre —• Halász Péter 
Peschky József 231 
Pesikan, Mitar 341 
Pestalozzi, Johann Heinrich 386, 412-414, 

416,418,420,425,430 
Pesti Gábor 118 
Pesti Macarius József 154 
Pesti Mihály 489, 492 
Péter Katalin 334 
Péter László 438, 501, 504, 508 
Péter, Blois-i 27 
Péter, Szent, apostol 21, 22, 24 
Petercsák Tivadar 227 
Péterffy Károly 333 
Péteri Takács József 228 
Peterka József 416 
Petersohn, Jürgen 395, 399 
Pethe Ferenc, kisszántói 213, 357 
Pethő Sándor 484 
Pethő Tibor 504 
Peths, Martinus, Bischof 76 
Petik Ambrus 209, 218, 219 
Petőcz András 504 
Petőfi Sándor 197, 318, 320, 326, 330, 

502 
Petrarca, Francesco 327 
PetrikGéza 139 
Petró András 502 
Petrovay György 207 
Petrus Cluniacensis, abbas —•. Petrus vene-

rabilis 
Petrus Hispanus 312 
Petrus Venerabilis 400 
Pfeiffer János 454, 458 
Philippart, Guy 393 
Phótiosz pátriárka 5 
Pienták Attila 504 
Pierre le Vénérable —* Petrus Venerabilis 

Pilinszky János 245 
Pilinyi Péter 497, 498, 500, 501, 508 
Pillich András 444-446 
Pintér Ferenc 366 
Pintér Jenő 63 
Pintér László 506 
Pintér Szilvia 504 
Piroska-Eiréné, Árpádházi 409 
Piskolti Fabricius Mátyás 299 
Piti Ferenc 395 
Pitroff Pál 133, 134, 138 
Pius, VIL, pápa 9 
Plantin, Christophe 67, 69-74, 77, 81 
Platon 161, 357 
Plezia, Marian 402 
Plihál Katalin 500 
Plinius, Caius Secundus 157, 166, 167 
Pócs Éva 396 
Podhradczky József 45, 63 
Pogány Bernadett 504 
Pogányné Rózsa Gabriella 508 
Pohánka Margit 239 
Pompéry János 194 
Ponson du Terrail 318,331 
Poole,D.N. J. 113 
Popovic, Vladislav8, 17, 18 
Poprády Géza 508 
Pór Edit 497 
Pósa Lajos 508 
Postma, Ferenc 113, 114, 116, 117 
Pothus, David -> Roth(e), David 
Potoránszky György 355 
Potyondi László 180 
Pozzi, Henry 474 
Pozsgai Péter 500 
Pozsonyi Erzsébet 332, 333, 338 
Pöckl, Erhard 375 
Pray György 273, 276, 296 
Prazák, Richard 149, 150, 409 
Praznovszky Mihály 507 
Prévost, N. 166 
Prini, Petrus 54 
Priorato, Gualdo, 168 
Priscos rhetor 123 
Prohászka Lajos 63 
Prokopiosz, Szent 17 
Prokopp Gyula 39-41, 63 
Prottmann, Polizeidirektor 191, 193 
Prou, M. 30 
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PröhleEva381 
Prőhle Jenő 173-175, 180, 181 
Prutz, Robert 324 
Ptolemaiosz 70 
Puder Sándor 314 
Puffendorf, Samuel 354 
Pukánszky Béla 63 
Pulszky Ferenc 328, 381 
Putz, Robert 324 

Quirin, Mark 229 

Rabenau, Konrad von 387, 388 
Ráby Sámuel 352, 355 
Rácz István 63 
Raczkovi, Petrus 76 
Ráczné Mojzes Katalin 506 
Radaeus, Aeg. —» Rade, Gilles van den 
Ráday Eszter 117 
Ráday Gedeon (1780-as évek) 231 
Ráday Gedeon 117 
Ráday Gedeon ifj. 119, 125 
Ráday Gedeon, szegedi királyi biztos 467 
Ráday IV. Gedeon (a Nemzeti Színház igaz

gatója), 468 
Ráday V. Gedeon 468-473 
Rádayak 468 
Rade, Gilles van den 72 
Radimská, Jitka491 
Radó Polikárp 3,16, 489, 490, 492 
Radu Mariuca 500 
Râdulescu, Al. 77 
Radvánszky Béla 312 
Radway, Janet 378 
Rahl, Kari 222 
Raich Péter 175 
Rákóczi Erzsébet 510 
Rákóczi Ferenc, L, 168, 169, 510 
Rákóczi Ferenc, II., 172, 490, 492, 510, 

514 
Rákóczi György, IL, 149, 168, 452 
Rákóczi György, I. 168, 451, 452 
Rákóczy Rozália 496 
Ransanus, Petrus 282 
Rát Mátyás 126, 253, 508 
Ratdolt, Erhard 263 
Ráth György 381 
Ráth Mór 502 
Rátkai Balázs 214-217 

Razvan István 285 
Rázsó Gyula 62, 63 
Rectanus, Mark 377, 378 
Redelius, Augustus Casimiri 355 
Rédey Tivadar 63 
Redl Károly 505 
Reizner János 471 
Rejtő Jenő 86 
Reményi József 516 
Renatus, FI. Veg. —> Vegetius Renatus, Pub-

lius 
Renius György 301 
Rennauer, J.Ph. 266 
Réva, Petrus de —* Révai Péter, koronaőr 
Révai Miklós 207, 252, 346, 347, 349, 357, 

417,499,501,507 
Révai Péter, koronaőr (1568-1622) 352, 

354 
Révai testvérek 515, 516 
Revei, Jacques 401 
Révész Emese 496 
Révész Imre 63, 154, 184-186 
Reyser, Georg 388 
Réz Bálint 85 
Ribini, Johannes 154, 155 
Rickhes, Susanna 337 
Rimai János 357 
Rimely Mihály 457 
Ring, Max 326, 331 
Ritoókné Szalay Ágnes 154, 157, 165 
Rivière, H. De 330 
Róbert Péter 503 
Roberts, Fred 86 
Rockenbauer Zoltán 243 
Rodenberg, Julius 327, 329 
Rogger, Louis Lucien 85 
Rohner, Ludwig 135, 136 
Romer Flóris 311 
Róna Judit, M. 370 
Rooses, M. 69 
Rosegger, Peter 327, 329, 331 
Rosti János 347, 349 
Roterdami Remánk —> Erasmus, Desiderius 
Róth Antal 434, 435, 438, 439, 441 
Roth, David, ossory püspök 338 
Roth, Paul 63 
Rotharides 274, 275 
Rothfeld, S. 193, 194, 202 
Rottenbiller Lipót 190 
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Rousseau, Jean-Jacques 209, 253, 357, 419, 
420 

Rousselle, Aline 400 
Rozmán Erik 63 
Rozs Kálmán, vitéz 485 
Rózsa György 220, 222, 224, 231, 232, 500, 

513 
Rózsa Izidor 434, 435 
Rózsa Mária 197 
Rózsa Sándor 468, 471 
Rozsondai Béla 243-245, 383 
Rozsondai Marianne 244, 245, 381, 387-

390, 500 
Rozsondai Rita 132-138 
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125 éves a Magyar Könyvszemle 

A kiegyezés utáni évtizedekben nemcsak a magyar gazdaság indult nagy fej
lődésnek, hanem a hazai társadalomtudományok különböző ága is. Ennek ered
ményeként szinte egymás után jelentek meg azok a folyóiratok, amelyek nagy 
része ma is él. Ezek sorában, a legelsők között volt az 1876-ban indult Magyar 
Könyvszemle, amelyet csak a Magyar Történelmi Társulat lapja, az 1867-ben 
megindított Századok és a magyar nyelvtudomány szaklapja, az 1872-től meg
jelenő Magyar Nyelvőr előzött meg. Irodalomtörténeti folyóirataink megalapí
tására csak később (1877, 1891, 1912) került sor. 

Folyóiratunknak e viszonylag korai megjelenése mellett talán még figyelemre
méltóbb a lap tekintélyes ideig, egy és negyed évszázadig tartó fennállása, ami 
a sajtótörténetben is ritka jelenség. Hogy az említett és a következő években ke
letkezettfolyóiratokkal mindmáig versenyben tudott maradni és nem jutott számos, 
rövid életű lapvállalkozás sorsára, annak bizonyára több oka is van. A leg
fontosabbnak azonban azt az olvasói és kutatói igényt érezzük, amely a politikai és 
szellemtörténeti irányzatok és divatok változásai között is szinte változatlanul 
megőrződött. Ha nem is mindig ellenkezések és gáncsolások nélkül - különösen 
azok részéről, akik a magyar kultúra történetét nem hiteles források, hanem 
előre gyártott elméletek illusztrációiként kívánták feltárni - de sikerült négy-öt 
emberöltőn keresztül a tudomány tárgyilagos szellemét folyamatosan biztosíta
ni. Folyóiratunk, amelynek egy-egy új száma bizonyára nem kelt olyan széles
körűfeltűnést mint valamely divatos lapé, de ha azt vizsgálná vagy mérné meg 
egyszer valaki, hogy e 125 esztendő korábbi köteteit hányan emelik le ma is a 
könyvtárak polcairól, bizonyára nem tudnának versenyezni folyóiratunkkal a 
felhasználtság terén. 

A Magyar Könyvszemle egy és negyed évszázadnyi fennállása és példány
számánakfokozatos emelkedése a jövőre nézve is némi optimizmussal töltheti el 
a könyv- és sajtótörténet kutatóit, kedvelőit. Ehhez nyújt alapot az a körülmény 
is, hogy a folyóirat egyik kiadótulajdonosa - mintegy három évtizedes szünet 
után - ismét az Országos Széchényi Könyvtár lett. így - akárcsak indulásakor -
a lap újra a Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak Irodalomtudományi 
Intézete és a Nemzeti Könyvtár közös kiadásában jelenik meg. Ezzel végleg 
lezártnak tekinthetjük a korábbi könyvtárpolitikának azt a tévedését, amely a 
könyvtárosok számára fölöslegesnek hirdette a könyv- és sajtótörténettel való 
foglalkozást. 



Ahogy a középkor egyes, valóban sötét évszázadaiban a kolostorok őrizték 
meg - Noé bárkájához hasonlóan - az ókor nagy alkotásait, úgy folyóiratunkra 
is hasonló hivatás vár. A magyar kultúra - amely az emberiség kultúrájának is 
része - értékeinek feltárása és tudományos feldolgozása egyszersmind azoknak 
az értékeknek a megmentését is jelenti, amelyek a régi magyar századokban 
születtek Ezek nélkül nemcsak szegényebbek, hanem gyökértelenek is lennénk. 
Ezt az értékmentést azért is folytatni kell, mert a szellemi kincseket semmibe 
vevő technokrata szemlélet hegemóniája és eufóriája a természetben és a tár
sadalomban egyaránt jelentkező riasztó jelenségek ellenére még mindig töret
lennek látszik. 

KÓKAY GYÖRGY 



TOTH PETER 
Egy bizánci szent Magyarországon, 

egy magyar szent Bizáncban 
Szent Demeter magyarországi kultuszáról 

A magyarországi liturgikus könyvek naptáraiban október 26-tal kapcsolatban 
érdekes, csakis a magyar anyagra jellemző adatra bukkanunk. A magyarok ugyanis 
ekkor ünnepelték Szent Demeter nagyvértanú ünnepét, mégpedig különös tisz
telettel, ún. duplex, azaz a többihez képest hosszabb szertartással. 

Ha megvizsgáljuk más nyugati országok szerkönyveit, azt találjuk, hogy a ró
mai-itáliai, a frank vagy német jellegű egyházakban sem volt Szent Demeternek 
jelentős kultusza.2 A szertartáskönyvek általában nem tudnak a szent offíciumá-
ról, s ha meg is találjuk a nevét egy-egy naptárban, akkor sem a Magyarorszá
gon szokásos október 26, hanem mindig október 8. alatt.3 

Egészen másként van ez ortodox országokban, ahol Szent Demeter az egyik 
legtiszteltebb vértanú, s ünnepét mindig október 26-án tartják.4 Görög területe
ken mint Szaloniki városának megmentőjét és harcos védelmezőjét tisztelik. Sőt 
Thesszalonikiben már október 25-től kezdve egy hetes városi mulatságot és 
vásárt tartanak a szent tiszteletére. Nincs ez másként a szlávoknál sem, akik bár 
ugyancsak Szaloniki Szent Demeterként ismerik, kultusza mégsem pusztán a 
görög vértanú tiszteletének átvételét jelenti, hanem az évszázadok során szerves 

1 A magyar anyag ezen megkülönböztető jellegű sajátosságáról 1. RADÓ P.: Libri liturgici 
manuscripti bibliothecarum Hungáriáé et limitopharum regionum. Bp. 1973. 17. 

2 A korai Sacramentariumokban, (pl. Liber Sacramentorum Gellonensis (ed. DUMAS, A.). Bre-
pols, 1981. /Corpus Christianorum Séries Latina 149A/) nem találjuk Demeter nevét, s ugyanígy 
nincs nyoma a különböző nyugati breviáriumokban sem. Sőt még a szentek életét összefoglaló 
egyik legnagyobb és leghíresebb munka Jacobus de Voragine Legenda Aureája sem ismeri: Jaco-
bi a Voragine Legenda Aurea vulgo História Lombardica dicta (ed. GRAESSE, Th.). Osnabrück, 
1969. V-X. (Index). Ezért helyesbítésre szorul Török József nemrégiben megjelent könyvében ta
lálható azon megjegyzése, miszerint „a középkori Európában a Legenda Aurea biztosított neki 
(t. i. Demeternek) folyamatos tiszteletet". TÖRÖK J.: A magyar föld szentjei. Kecskemét, 1997. 27. 
Szent Demeter ikonográfiájának története ugyanezt a képet mutatja: míg keleten se szeri se száma 
a különböző Szent Demeter-témáknak, a nyugati művészet szinte egyáltalán nem ismeri a vérta
nút. Vö. Lexikon der christlichen Ikonographie 6. 41—46. 

3 így például két későbbi martyrologium, a Martyrologium Usuardi Patrologia Latina (Migne), 
/a továbbiakban: PL/123, 551-552; ill. Martyrologium Adonis PL 123, 171-172. ünnepei közt. 

4 Tiszteletének elterjedtségét bizonyítja a számtalan dicsőítő beszéd és prédikáció, amit az év
századok során írtak róla. Vö. HALKIN, F. (ed.) Bibliotheca Hagiographica Graeca I. Bruxelles, 
1957. 154-165, num. 499-547z. Az ünnep dátumához vö. alább 23. jegyz. 
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része lett a szláv egyházi hagyományoknak is.5 Olyannyira, hogy szláv egyhá
zakban a Demeter-napot megelőző szombaton szokás megemlékezni a halottakról. 
A szláv irodalomban ugyanezt látjuk, amely amellett, hogy egyik első darabja 
már egy Szent Demeter tiszteletére írott kánon,6 számos önálló, népies jellegű 
irodalmi alkotást is megőrzött, amelyek Szent Demeter személyével állnak kap
csolatban.7 

Láthatjuk tehát, hogy a magyar liturgia Demeter-napja megegyezik az orto
dox hagyomány szerinti ünnep dátumával, ezért - ahogyan azt már Moravcsik 
Gyula is hangsúlyozta - a magyar liturgia ezen speciális vonását az ortodoxia 
hatásának kell tulajdonítanunk. Ha azonban tovább vizsgáljuk a magyar anyag 
Demeterre vonatkozó adatait, azt találjuk, hogy a magyar egyház nemcsak mint 
vértanút ünnepelte Szent Demetert, hanem az ország patrónusát, védelmezőjét 
is tisztelte a szentben. A következőkben tehát Magyarország és Szaloniki Szent 
Demeter kapcsolatának kérdésére keresünk választ. 

A kérdésre már a XVIII. század magyar egyháztörténészei sem tudtak kielé
gítő választ adni. Az akkoriban elfogadott álláspont szerint a szent ereklyéinek 
egy darabját, mégpedig a vértanú felsőruháját, állítólag Sirmium, a régi Száva
szentdemeter (ma: Sremska Mitrovica) városában őrizték, s ez magyarázná a 
szent különös tiszteletét Magyarországon.10 Ezt Szent Demeter életrajzai is 
megerősítik, amelyek elbeszélik, hogy a római Illyricum provincia helytartója, 
egy bizonyos Leontius, miután betegségéből Szalonikiben, a szent ereklyéinél 
csodálatos módon felgyógyult, nagy bazilikát emelt a szent csaknem jeltelen 
sírja fölé és hazájában, Sirmiumban is templomot építtetett a vértanú tiszteleté
re. Majd Thesszalonikiből magával vitte a szent köntösét és elhelyezte azt a sir-
miumi templomban.11 

5 Szent Demeter kultuszához a szláv egyházakban 1. OBOLENSKY, D.: The Cult ofSt. Demet-
rius in the History of Byzantine-Slav Relations. = Balkan Studies (15.) 1974. 3-20.; ill. BEGU-
NOV, J. K.: Grekoszlavjanszkaja tradicija pocsitanyija Dimitrija Szolunszkago i russzkij duhovnij 
sztih o nem. = Byzantinoslavica (36.) 1975. 149-172. 

6 A kánon szövegét maga Szent Metód írta meg a IX. században, kiadása: ANGELOV, B.: IZ 
starata blgarska, ruszka i szrbszka literatura. Szófia, 1958. 23-35. 

7 Egy ilyen szöveget adott ki Begunov 1975-ben, 1. BEGUNOV: i. h. (1975) 
8 MORAVCSIK Gy.: Görög nyelvű monostorok Szent István korában. In: Emlékkönyv Szent Ist

ván király halálának kilencszázadik évfordulójára I. Bp. 1938. 421. 
9 Szent Demeter szolgálatát (officiumát) ugyanis, még a XIX. századi breviáriumokban is az 

ország patrónusai között találjuk meg: Officia propria sanctorum patronorum regni Hungáriáé. 
In: Breviárium Romanum (Pars Autumnalis). Ratisbonae, 1891. *29-*30. 

10HEVENESI, G.: Ungariae Sanctitatis indicia. Tyrnaviae, 1737. 120.; Acta Sanctorum Unga-
riae. Semestre Secundum. Tyrnaviae, 1744. 297. 

1 ' A Demeter-passiók különböző változatairól alább még lesz szó (vö. alább), ez a részlet 
azonban minden variációban megtalálható. 
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Szent Demeter és Sirmium 

Mindebből tehát nyilvánvaló, ha a szent és Magyarország kapcsolatát akarjuk 
vizsgálni, a probléma megoldásához Sirmium városa jelenti a kulcsot. A kérdéshez 
először a Demeterrel kapcsolatos legkorábbi forrásokat, az ún. szír12, illetőleg 
az ún. Szent Jeromos féle martyrologiumot13 kell megvizsgálnunk. Mindkettő 
egészen korai, kb. V. századi adatokat őrzött meg.14 Érdekes módon Szaloniki 
Szent Demeterrel ezekben a forrásokban nem találkozunk, találunk viszont egy 
Demeter nevű sirmiumi vértanút,15 akiről a Martyrologium Hieronymianum azt 
is feljegyezte, hogy a helyi egyház diakónusa volt.16 Minthogy Szent Demeter 
szaloniki bazilikájának alapítását általában a V. századra teszik,17 Demeter ne
vének az ugyancsak V. századból való forrásokban már szerepelnie kellene, 
ezért valószínűnek látszik, hogy a sirmiumi és a szaloniki vértanú kapcsolatban 
áll egymással. 

Ezt a feltételezést azonban a Demeter-passiók nem erősítik meg. E passiók 
három különböző recenzióban maradtak fenn.18 A legkorábbi és legrövidebb 
szövegre Phótiosz pátriárka Bibliothéké című müvében történik utalás.19 A IX. 
század folyamán ezt a passiót latinra fordították,20 és ez a szövegváltozat aztán 
bejárta egész Nyugat-Európát, s ez lett az ottani szórványos Demeter-tisztelet 
alapja.21 Az időben ez után következő recenzió egy, az előzőhöz képest valamivel 

12 Breviárium Syriacum (ed. DE Rossi, J. B.-DUCHESNE, L.). In: Acta Sanctorum Novembris 
////.Bruxelles, 1894. LV. 

13 Martyrologium Hieronymianum (ed. DE ROSSI, J. B.-DUCHESNE, L.). In: Acta Sanctorum 
Novembris 11/1. Bruxelles, 1894. 41. 

14 A szír martyrologiumot általában 41 l-re, a Martyrologium Hieronymianum eredetijét pedig 
az V. század közepére datálják. Vö. SAXER, V.: Martyrologien. In: Lexikon für Theologie und 
Kirche3 6. 1445-1447. 

15 Ez a Demeter mindkét recenzióban április 9-i dátum alatt található. 
16 In Syrmia Demetrii diaconi /Martyrologium Hieronymianum. 41./ 
17 Az általánosan elfogadott alapítási dátum 412/413. Vö. LECLERQ, H.: Salonique. In: Dic

tionnaire d'archéologie chrétienne et de la liturgie XV/Ï. 624-713; 656. 
18 A hármas felosztással először a Szent Demeter-passiók első elemzőjénél, a bollandista De 

Bije-nél találkozunk. DE BIJE, in: Acta Sanctorum Octobris IV. 50-209, újabb kiadása Patrologia 
Graeca (Migne) /A továbbiakban: PG/116, 1081-1426. (a következőkben eszerint idézünk.); ezt 
a felosztást aztán a többi kutató is átvette, pl. AUBERT, R.: Démétrius de Thessalonice. In: Dic
tionnaire d'Histoire et Géographie Ecclésiastique 14. 1493-1499. 

19 PG 104, 104-105. 111. új kiadása: ill. újabban: DELEHAYE, H.: Les légendes grecques des saints 
miltaires. Paris, 1909. 259-263. 

20 A fordítást a kor egyik leghíresebb fordítója Anastasius Bibliothecarius (|879) készítette, 
kiadása: PL 129, 715-717.; ill. újabban: Izvoriza blgarszka isztorija. Szófia, 1960. 208-213. 

21 A latin szöveg számos kéziratben maradt fenn, s a későbbi passió-gyűjtemények is belőle 
merítették a Demeterre vonatkozó adataikat. így például a XV. században MOMBRITIUS, B.: Sanc-
tuarium. [ante 1480] (HAIN L.: Repertórium Bibliographicum H./a továbbiakban: HAIN/ Paris, 1826. 
num. 11544), 220-220v; reprint: Paris, 1910. 391-392.; vagy Vincentius Bellovacensis (fl264), 
Spéculum históriaié I/XII. Duaci, 1624. 145. 
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bővebb, új adatokat tartalmazó passió, ez lett aztán a legelterjedtebb szöveg a 
keleti egyházban, s ez került át a különböző görög és keleti szinaxárionokba, s 
ezt fordították le a XI-XII. század körül szlávra is.24 A harmadik, legfiatalabb 
változat Metaphrasztesz Simeon szentéletrajz-gyűjteményében maradt fenn, lé
nyegében azonban - néhány apró részlettől és kiegészítéstől eltekintve - ez is a 
második passió szövegét követi.25 Ezek a passiók azonban mind szaloniki szár
mazásúnak mondják Demetert, s életét, szenvedését is ehhez a városhoz kötik. 
Ezért a kutatók a Demeter-hagyomány vizsgálatakor nem a passiók szövegének 
elemzéséből indultak ki, hanem a szaloniki Demeter-bazilika történeti és régé
szeti problémái, illetve a „Miracula Sancti Demetrii"26 című gyűjtemény vizs
gálatából. 

Először Lucius volt az, aki már a korai martyrologiumok adatainak ismeretében 
felhívta a figyelmet a két Szent Demeter problémájára, ő azonban mindenképpen 
különálló személynek tekintette a két vértanút.27 Nem sokkal utána Delehaye a 
szaloniki bazilika épülete alapján azt feltételezte, hogy eredetileg Sirmium le
hetett a Demeter-tisztelet központja, és a hagyomány csak később került át Sza-
lonikibe. A thesszaloniki bazilika ugyanis a város közepén áll, olyan helyen, 
ahol korabeli szokások és törvények szerint nem lehetett halottat eltemetni.2 

Ezért a templom valószínűleg nem a vértanú korából származik és az sem való
színű, hogy a szent sírja fölé emelték.29 Hasonló eredményeket hozott a további 
kutatás is. Zeiller, a dél-dunai provinciák kereszténységéről írott művében már 
a hun betörés elől menekülő sirmiumi hivatali adminisztráció Szalonikibe köl
tözésében látja a megoldást a görög Demeter-hagyomány megszületésére.30 

22 Kiadása: DEBIJE, in: PG 116, 1172-1184. 
23 A görög szinaxárionokban: Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (ed. DELEHAYE, H.). 

Bruxelles, 1902. /Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris/. 163-166; ül. Menologium Basilii 
II. Imperatoris, PG 117, 128. Illetve a keleti szinaxárionokban: a koptoknál: Le synaxaire arabe-
jacobite (rédaction copte) (ed. BASET, R.), Patrologia Orientalis 1, 374-311.; az etiópoknál: Le 
synaxaire éthiopienne. Mois de Teqemt, (ed. COLIN G.), Patrologia Orientalis 197, 157-159.; az 
örményeknél: Le synaxaire arménien de Ter Israel (ed. BAYAN G.), Patrologia Orientalis 74, 
375-378. Ezek a szinaxárionok egyébként mind október 26-án emlékeznek meg Demeterről. 

24 A szláv fordítást 1. Bibliotéka literaturi drevnyej ruszi II. (XI-XII. véka). Szentpétervár, 1999. 
176-189. 

25PG116, 1185-1220 
26 Ez a gyűjtemény Szaloniki Szent Demeter csodáit beszéli el. A VII. században egy bizonyos 

Thesszaloniki János állította össze. 
27 LUCIUS, E.: Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche. Tübingen, 1904. 227. 

3.jegyz. 
KOLLWITZ, J.: Coemeterium. In: Reallexikon für Antike und Christentum 3, 231-235; 232-233. 

29 DELEHAYE, H.: Les légendes grecques des saints miltaires. Paris, 1909. 109-109; ill. DELE
HAYE, H.: Les origines du culte des martyrs. Bruxelles, 1933. /Subsidia Hagiographica 20./ 228-229. 

0 ZEILLER J.: Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l'Empire Romain. 
Paris, 1918. 82-83. 



Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban 7 

Később, a század harmincas éveiben magyar kutatók is foglalkoztak a témával. 
Nagy Tibor Alföldi András31 érvelésére hivatkozva a már említett Leontiust, a 
szaloniki és a sirmiumi templom alapítóját azzal a Leontius nevű illyrieumi 
helytartóval azonosította, aki 434 körül került hivatalba.32 Ezzel módosították a 
szaloniki Demeter-templom alapításának addig elfogadott 412/413-as dátumát, 
ez pedig tovább erősítette az ereklyék Sirmiumból Szalonikibe vitelének és a 
hun betörés kapcsolatának hipotézisét. A hunok ugyanis 441-ben foglalták el 
Sirmiumot, ezért egy 434-ben hivatalba lépő prefektusnak már a barbár betöré
sek elől kellett a szent ereklyéit Szalonikibe menteni. Ugyanerre az eredményre 
jutott a hetvenes évek közepén Vickers is, aki a szaloniki templom kövei alap
ján bizonyította, hogy a bazilikát közvetlenül a Sirmiumból való átköltözés után 
alapították.33 

Vickers kutatásai azonban egy másik problémára is fényt vetettek. A szaloniki 
bazilikában folytatott ásatások során a régészek egy kereszt alakú mélyedést 
találtak, amelyben egy barnás port tartalmazó edény feküdt. Az interpretáció 
szerint ez volt az a hely, ahol az ereklyéket elhelyezték.34 Mások azonban úgy 
vélték, ez a por valószínűleg nem a szent ereklyéinek nyoma, sokkal inkább az 
említett, Leontius által kiemelt felsőruha maradványaira emlékeztet.35 Vickers 
éppen erre a kérdésre talált megoldást. A „Miracula" egyes helyei ugyanis arra 
engednek következtetni, hogy a gyűjtemény írója vagy összeállítója úgy beszél 
a bazilikáról, mintha úgy tudná, a szent ereklyéi valójában nem ott nyugsza
nak.36 Ezek alapján Vickers arra a következtetésre jutott, hogy a hun támadás 
elől menekülő sirmiumiak a szent templomából magukkal hozták a vértanú 
ereklyéinek egy részét, s Szalonikibe érkezésük után egy erre kijelölt épületben 
helyezték el azt, addig, míg fel nem épült a templom. Meglátása szerint ez az 
ideiglenes helyiség a régészek által feltárt lelőhely.37 Ha azonban az általa fel
ismert új szempontok alapján vizsgáljuk a passiókat, láthatjuk, hogy az esemé
nyek éppen fordítva történtek, mint azt azok elbeszélik. Nem Szalonikiböl vittek 
tehát ereklyéket Sirmiumba, hanem éppen fordítva, a barbár támadás elől pró-

ALFÖLDI A.: Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonién II. Berlin-Leipzig, 1926. 
96. l.jegyz. 

32 NAGY T.: A pannóniai kereszténység története a római veder őr endszer összeomlásáig. Bp. 
1939. /Dissertationes Pannonicae 2. ser. No. 12./ 69-71. 

33 VICKERS, M.: Fifth Century Brickstamps from Thessaloniki. = Annual of the British School 
at Athens (68.) 1973. 285-294. 

34 LEMERLE, P.: Saint-Démétrius de Thessalonique et les problèmes du martyrion et du tran
sept. = Bulletin de Correspondence Hellénique (77.) 1953. 660-694. 

35 ViCKERS, M.: Sirmium or Thessaloniki? A Critical Examination of the St. Demetrius Le
gend. = Byzantinische Zeitschrift (67.) 1974. 337-350; 347. 

36 Az első könyv első fejezetében például ezt olvassuk: xó X.£YŐ|u.evov icißcopiov evöcc tyaoív 
xiveç iceïaOai xô Jiavccyiov Xeiipavov (kiem. T. P.). Azaz „ahol állítólag nyugszik az ereklye". Erre 
ill. más hasonló helyekre vö. LEMERLE, P.: i. h. (1953.) 665-667. 

37 VICKERS, M.: i. h. (1974.) 346-350. 
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balták őket Thesszalonikibe menekíteni. A passiók tehát - minthogy egy-egy 
halvány utalástól eltekintve39 semmi nyoma sincs bennük Sirmiumnak - való
színűleg akkor íródtak, amikor a vértanú kultusza már alapvetően Thesszaloniki 
köré összpontosult, s bennük - valószínűleg politikai célzatoktól sem mente
sen40 - Szaloniki városának szerepét akarták kidomborítani. 

Látható tehát, hogy Szent Demeter tiszteletének szerémségi eredetét, azaz a 
korai martyrologiumok adatait, - bár a passiókban ennek nem találjuk nyomát -
mind a történeti-hagiográfíai, mind a régészeti kutatások megerősítik. Ha ez így van, 
akkor ebben kell keresnünk a magyarországi Demeter-tisztelet magyarázatát is, 
ebben az esetben ugyanis - sirmiumi, pannóniai származása miatt - Szent De
meter a magyar szentek sorába kerül, s ez magyarázza különleges tiszteletét a 
magyar egyházban. így azonban feltételeznünk kell, hogy Magyarországon vala
miképp megmaradt, továbbélt Demeter helyi származásának emléke, amellyel -
mint láttuk - kizárólag az V. századból származó martyrologiumokban találkozha
tunk. Mivel pedig e hagyomány fenntartója minden bizonnyal a helyi egyház 
lehetett, a további kutatáshoz a magyarországi katolikus liturgia Szent Demeter
re vonatkozó emlékeit kell megvizsgálnunk. 

A magyar vonatkozású Demeter-legenda 

A XVm. századi magyarországi, elsősorban délvidéki liturgikus anyagban találunk 
ugyan néhány forrást, amely sirmiumi vértanúk, köztük Szent Demeter szerémségi 
kultuszának korabeli létezéséről tanúskodik.41 Ezek azonban sok esetben csupán a 
helyi egyház elöljáróinak tudós kompilációi, akik az akkoriban már folyamatosan 
megjelenő Acta Sanctorum köteteiből kiemelték egyházmegyéik vértanúit42 és tisz-

38 Vickers szerint innen a különbség Demeter Martyrologium Hironymianum (április 9.) és az 
orthodox hagyomány szerinti ünnepének dátuma (október 26.) közt, ő ugyanis ez utóbbit az 
ereklyék átvitele napjának tartja. VICKERS, M.: /'. h. (1974). 349. 

39 Ilyen utalás a már említett Leontius által alapított sirmiumi templom, illetve egy megjegyzés 
az ún. második passióban, miszerint a császár gladiátora nemcsak Szalonikiben, hanem már Sir-
miumban is sokakat legyőzött. (Vö. PG 116, 1176) Vickers ebben is a hagyomány sirmiumi ere
detének nyomát véli felismerni: VICKERS, M: i. h. (1974.) 341. 

40 így véli POPOVIC, V.: Sirmium, ville impériale. In: Akten des VII. Internationalen Kongres
sesfür Christliche Archäologie, Trier 1965. Citta del Vaticano & Berlin, 1969. /Studi di Antichi-
ta Christiana 28./ 665-675, 672; ill ui. 19. jegyz. 

41 így például a Litaniae Sanctorum Sirmiensium című mű, amely a korabeli szerémségi püs
pök, SZÖRÉNYI László: Vindiciae Sirmienses seu descriptio Sirmii. Budae, 1746. című munkájában 
maradt fenn (ui. 246-249). Valamint: Officia propria diaecesis Bosnensis seu Diakovarensis et 
Sirmiensis. Budae, 1807, (Demeterről szóló része: 47-65). Vagy magyar viszonylatban: SZELEP-
CHÉNYI Gy.: Litaniae adsanctos Hungáriáé. [Viennae, 1685 előtt]. 

42 így például Szelepchényi, aki műve végén külön irodalomjegyzéket ad az általa felkutatott 
szentek magyar vonatkozásairól vö. SZELEPCHÉNYI Gy.: Historica brevis expositio litaniarum de 
sanctis Hungáriáé. In: UŐ: /'. m. 
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teletükre officiumokat írtak vagy kértek a pápától. Ezek tehát nem tekinthetők a 
kultusz folyamatossága bizonyítékának, bár elképzelhető, hogy egyes esetekben 
valóban régi hagyományt őriznek.45 Ha azonban ezt a mögöttük rejlő régi közép
kori hagyományt akarjuk megtalálni, mélyebbre kell mennünk. Egészen a XV. 
század végéig, amikor is a középkor legnépszerűbb hagiográfiai gyűjteménye, a 
Legenda Aurea „pótköteteként" megjelent gyűjteményben, a Legendáé Sancto
rum regni Hungáriáé című ősnyomtatványban,46 Magyarország patrónusainak 
életrajzai között Szent Demeter passiójával is találkozunk.47 

Az itt olvasható Demeter-életrajz jelenti a keresett kapcsolódási pontot Ma
gyarország és Szent Demeter között. Bevezetésében ugyanis azt olvassuk, Szent 
Demeter Magyarországon született „Pannóniában, Sirmium városában, apja 
Hadrianus, anyja pedig Theogona". 8 A legenda további szövege azonban e be
vezetéstől eltekintve megegyezik az ún. második görög passióval. 

A Legendáé sanctorum regni Hungáriáé kutatástörténete, annak ellenére, hogy 
viszonylag kevesen foglalkoztak vele, elég bonyolult. Eddig elsősorban a hazai 
irodalom- és eszmetörténet szempontjából vizsgálták.49 A gyűjteményt e tekin
tetben a magyar nemzeti gondolat egyik első írásos emlékének tartják, amely 
egyfajta nemzeti jellegű szövegkritika, vagy legalábbis válogatás eredménye, s ez 
mindenképpen újat jelent a középkori magyar irodalom történetében.5 A ré
gebbi kutatás elsősorban a dinasztikus szentek itt olvasható legendáira össz-

43 Ilyen például a Szörényi könyvében található litánia, amelyet egy ima követ, amelynek egyes 
számú mondataiból kiderül, hogy a szövegek szerzője minden bizonnyal maga Szörényi. Vö. 
SZÖRÉNYI, L.: /'. m. 249. 

44 Ennek nyomát viseli az említett Officia propria, amelynek címében azt találjuk, olyan offi
ciumokat tartalmaz, amelyeket a régi szerkönyvek nem hoztak „A Sanctissimo Pio Papa VII. die 
11. Április 1807" /t. i. concessa/, azaz „VII. Pius pápa 1807 április 11-i /engedélyével/". 

45 így például éppen Szent Demeter esetében, akiről Szörényinél ezt olvassuk: „Sancte Demetri 
diacone martyr; Sancte Demetri, diaeceseos nostrae patroné martyr" (i. m. 246.). Láthatjuk tehát, 
hogy itt valamiképpen megőrződött a Martyrologium Hieronymianum adata a diakónus Szent De
meterről. Míg az Officia propria ugyancsak sirmiumi vértanúnak mondja Demetert (47.), s ünne
pét ortodox hagyomány szerint október 26-ra teszi. 

46 A könyv több kiadásban is napvilágot látott, először: Legendáé sanctorum regni Hungáriáé 
Lombardica História non contentae. [Strassburg, cc. 1486-1489, J. Prüss] (HAIN 9996), majd: 
Legendáé sanctorum regni Hungáriáé. Venetiis, 1498, J. PAEP (HAIN 9998), később ugyanitt 1512-
ben, majd pedig a lengyel stb. szentekkel együtt: Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi, 
necnon legendáé sanctorum Poloniae, Hungáriáé, Bohemiae, Moraviae, Prussiae et Silesiae 
patronorum lombardica história non contentae. Cracoviae, 1511., majd ugyanitt 1519. 

47 Az első kiadásban: d2v-d5r 

48 „infra Pannoniam... in civitate Syrmio, ...Pater eius Adrianus, mater verő Theogona." Az 
első kiadásban: d2v 

49 A kutatók közül Tarnai Andor nevét kell kiemelnünk, aki mérvadó tanulmányt szentelt a 
gyűjteménynek: TARNAI A.: ,y4 magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon. Bp. 1984. 80-87. Hagiográfiai jellegű elemzése: MADAS E.: A Legenda Aurea 
a középkori Magyarországon. - Magyar Könyvszemle (108.) 1992. 93-99. 

50 TARNAI A.:/, m. 85. 



10 Tóth Péter 

pontosult,51 de ezek mellett más életrajzok is olvashatók a műben, amelyek 
magyar vonatkozásainak pontos tisztázása még várat magára.52 Amint a cím is 
elárulja, a legendákat azért gyűjtötték egybe, hogy pótolják a Legenda Aurea 
„hiányosságait". Bár néhány itt olvasható életrajz szövege mégis megtalálható a 
Legenda Aureában,53 s csupán „nemzeti jellegük" miatt kerültek a gyűjtemény
be, legtöbbjük azonban egészen más, valószínűleg valamely helyi forrásból 
származik. Ezért is veti fel Tarnai Andor, hogy az itt közölt legendák a hazai 
írásos hagyományok legősibb rétegével állnak kapcsolatban.54 A szövegek forrá
sait Tarnai mellett Madas Edit is kutatatta. Mindketten a Legenda Aurea kéz
iratos illetve nyomtatott példányaiban található kézírásos betoldásokban, egyes 
magyar vonatkozású legendák későbbi hozzáillesztésében vélik felfedezni a 
gyűjtemény darabjainak előzményeit. Ezek a hozzátoldások többnyire a XV. sz. 
első felében készültek, s más kelet-európai országokkal ellentétben - ahol gyak
ran a naptári rendnek megfelelően a szövegbe vannak illesztve55 - itt általában a 
gyűjtemény végén állnak. Két ilyen kiegészített Legenda Aureában a függelék 
darabjai között Szent Demeter passiója is helyet kapott.56 Ez a passió kisebb 
megfogalmazásbeli különbségektől eltekintve teljesen megegyezik a Legendáé 
sanctorum-ban kinyomtatott szöveggel. A két hagyomány, az írásos illetve a 
kéziratos szövegek segítségével tehát rekonstruálható a magyar vonatkozású 
Demeter-legenda XV. századra „kanonizálódott"' szövege. 

A gyűjtemény forrásait kutatva Madas Edit arra az eredményre jutott, hogy a 
Legenda Aurea kiegészítései között az egyik legrégebbi, az a csupán két élet
rajzból álló, s Demeter passióját is tartalmazó függelék, amelyet a Budapesti 
Egyetemi Könyvtár már említett, XIV. század elején Itáliában másolt Legenda 
^«mz-kódexéhez fűztek a XV. század elején.57 Az itt olvasható szöveg, bár 
alapjában véve a nyomtatott szöveg kissé rövidített, de azzal alapjában véve 
egyező változata, mégis fontos adalékokkal szolgálhat a legenda történetére vo
natkozólag. 

51 így például MADZSAR I.: Szent Imre herceg legendája. = Századok (1.) 1931. 35-61; vagy 
MADZSAR I.: A korssendoncki legendakézirat. = Magyar Könyvszemle (36.) 1924. 72-74. 

52 Például a „De inventione S. Stephani prothomartiris" vagy „De visitatione beatae viginis". 
53 így például Árpádházi Szent Erzsébet legendája. Vö. TARNAI A.: i. m. 86; ill. 195. jegyz. 
54 TARNAI A.: Í. m. 80. 
55 Például a lengyeleknél vö. TARNAI A.: í. m. 84, vagy a cseheknél vö. MADAS E.: i. h. (1992.) 

93-94. 
56 Budapesti Egyetemi Könyvtár Cod. Lat 44, 479r-482v (MEZEY L.: Codices latini medii aevi 

Bibliothecae Universitatis Budapestiensis. Bp. 1960. 65.); ill. Bibliotheca Batthyanyana (Gyula
fehérvár) nr. 76, 399r-422r. (SZENTIVÁNYI R.: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum 
Bibliothecae Batthyanyanae. Szeged, 1958. 46.) A két kézirat közül mind ez ideig még csak a 
budapesti kéziratot volt módunkban megvizsgálni, így állításainkat e kézirat szövegére alapozzuk. 

57 MADAS E.: /. h. (1992.) 95. Az itt olvasható Demeter-legendát a „Hodie fratres universus 
orbis gaudeat" incipit alapján sokáig prédikációnak, sermo-nak tartották. Vö. MEZEY L.: i. m. 65; 
ill. TARNAI A.: i. m. 84., ill. ui. 176. jegyz. Ha azonban ezt az incipitet leválasztjuk a Legendáé 
sanctorumbm olvasható passiót találjuk. Vö. MADAS E.: i. h. 
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A kódex szövegében ugyanis, éppen úgy, mint a nyomtatott változatban meg
találjuk Nesztor imáját, amelyet akkor mondott el, amikor Szent Demeter áldá
sával Maximianus császár Lyaeus nevű gladiátora elleni küzdelemre készült. 
Imájának szövege megegyezik az ősnyomtatványéval, azzal a különbséggel, hogy a 
kódex közli az imádság görög szövegét is, bizánci kiejtés szerinti latin átírás
ban. A szöveg a következőképpen hangzik: 

O theos Demetriu tu dulu su ke ycapimenos pes Ihs Xpc t(?)ypotacsas goliaton 
allophylon to pist<r>o su David aptoc katavale totrasos su (sic!) Lyeu<m> ke 
Maximiani tu tyranni. 

Az ún. második passió görög szövegének párhuzamos helye így hangzik: 

O 0éoc Ar\nr)xpíov xov àovhyv oov Kai 6 liyajinuivoç (oov) naïq Ir\oovq 
Xpiatôç (ó) vnoxáXaq ToXiaôôv âXkotyvXov TÜ) JUOTÜ) Acanô avxoq KCCTCX-
ßaXe TO Opaaoç xov Auaiau icai Ma^ifxiavoi) xov xupávvou58 

A szöveg tehát néhány apró különbségtől eltekintve teljes egészében meg
egyezik a kiadott görög passióban található imával. Ez a részlet pedig azt való
színűsíti, hogy a legendát, amely szövegében egyébként is a második görög passiót 
követi, görögből fordították le latinra.5 Ugyanezt erősíti meg az is, hogy az egész 
passióban jó néhány a latinban ritka görög eredetű szóval találkozunk,60 köztük 
egy hapax legomenonnal, amely olyan „hipergrecizmusnak" tekinthető, amely 
sem a görög Demeter-legendában, sem a korabeli görög nyelvben nem fordul 
elő.61 Mindezek tehát kétségtelenné teszik, hogy az általunk magyar vonatko
zású passiónak nevezett szöveg az ún. második görög passió latin fordítása. 

Kérdés azonban, hogy e fordítás Magyarországon készült-e vagy egy már 
meglevő latin szöveg egyszerű átvételéről van-e szó. A latin nyelvű Demeter-le
gendák között, amelyek végső soron egy görög passióra mennek vissza, a magyar 
legenda szövegéhez hasonló változattal nem találkozunk. Ezek ugyanis általá
ban nem tartalmazzák a magyar passió legalapvetőbb sajátosságát, a Demeter 

58 Vö. PG 116, 1180. A szövegben zárójelbe tettük azokat a szavakat, amelyek a latin átiratban 
nem szerepelnek. 

59 A latin betűs átiratból még az is látható, hogy a latin legenda fordítója pontosan értette a gö
rög szöveget, mert a sing. gen-ban álló görög névelő után latin sing. gen-t használ: tu tyranni 

60 Például: „ortodoxia", „monomachus", ez utóbbit egy másik, régebbi fordításban „singulariter dimi-
cantes" kifejezéssel adnak vissza. (Florilegium Casiniense, 140.), „martyrizaberis", amelyet ugyanezen 
fordítás „ad coronam martyrii...provenies"-szel ad vissza. (Vö. uo. 141.) vagy a nyomtatott ki
adás (Strassburg, 1486, d4v) „microcosmus" szava (A szóban forgó fordításról, ül. az idézet kia
dásról 1. alább: 63. jegyz.) 

61 A „monomachizo, -are" ige mind a nyomtatott, mind a kéziratos változatokban előfordul, 
míg a görögben a megfelelő helyeken a iiovopLayüv ige áll. (Vö. pl. PG 116, 1176, passim). A latin 
által sugallt pLOVopLayiCüi azonban nem létezik, s a latinban sem fordul elő. (A Thesaurus Linguae 
Latináé nem ismeri, sem a Stephanus-féle görög szótár, sem LAMPE, G. W. H.: A Patristic Greek 
Lexicon. Oxford, 2000.) 
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sirmiumi származására vonatkozó bevezetést, s szövegükben is különböznek a 
magyar vonatkozású életrajztól. 

Egyikük, egy egészen korai, a XI. századból származó szöveg a második pas
sió, ugyancsak grecizáló, de igen pontos, a mi legendánk szövegétől eltérő for
dítása. Ez az életrajz nézetünk szerint, amint erre a kódex tartalmából63 és pro-
veniánciájából64 következtetni lehet, az itáliai görög szerzetességgel áll kap
csolatban, amelynek igen fontos szerepe volt egyes keleti szentek kultuszának 
nyugati népszerűsítésében.65 A fordítás tehát minden bizonnyal egy helyi görög 
jellegű kolostor igényeinek kielégítésére készült, s nem gyakorolt hatást sem a 
nyugati, sem a kelet-európai hagiográfiára. Minthogy pedig hatása a korabeli 
egyházi hagyományon egyáltalán nem érezhető, nem tekinthető a nyugat-euró
pai vagy itáliai Demeter-kultusz bizonyítékának sem.66 

A másik fordítás a XII. században készült és mind ez ideig kiadatlan,67 egy 
János nevű thesszaloniki presbiter műve, aki a városban látott csodák hatására 
fordította le a legendát, állítása szerint 1160-ban.68 Ekkor azonban Thesszaloni-
kiben már egészen bizonyosan nem élt a szent sirmiumi származásának hagyo-

62 Bibliotheca Hagiographica Latina (=BHL) I. Bruxelles, 1898. 320, num 2123. Kiadása: 
Passió Sancti Dimitrii. In: Florilegium Casinense. In: Bibliotheca Casinensis, seu codicum ma-
nuscriptorum qui in tabulario Casinensi asservantur séries III. Casinensi, 1873-1894.: Florile
gium 140-146. 

63 A kódex egy szentéletrajz-gyűjtemény, amely naptári rendben tartalmazza október, novem
ber és december hónap szentjeit. A szentek sora érdekes keverékét mutatja a nyugati és a görög 
hagiográfíának, tipikus latin (Szent Ambrus; Szent Szilveszter; Quattuor Coronati) és tipikus gö
rög szentek (Szergiosz és Bakkhosz; Menas; Gregorios Thaumaturgos, vagy éppen Szent Deme
ter) kerültek benne egymás mellé. Naptárában is a görög és latin hagyomány keveredését látjuk, 
Szent Demetert például október 26-ra teszi. 

64 A kézirat a Monte Cassino-i apátság könyvtárában van, ahova minden bizonnyal egy dél-itá
liai kolostorból került. Ez a vidék pedig a koraközépkorban erőteljes bizánci hatás alatt állt. Vö. 
BARSARI, S.: // monachesimo bizantino nella Sicilia e nelV Itália meridionala prenormanna. 
Roma, 1963. 

65 így például Szent Alexiosz, akinek kultuszát Szent Adalbert révén az itáliai Grottaferrata gö
rög kolostora terjesztette el Kelet-Európában. CAFFI, A.: Santi e guerrieri di Bisanzio nell'Italia 
méridionale. In: ORSI, P.: Le chiese basiliane della Calabria. Firenze, 1929. 241-330; ill. a dél
itáliai görög nyelvű hagiográfiához 1. EHRHARD, A.: Überlieferung und Bestand der hagiographi-
schen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche III. Leipzig, 1943. /Texte und Unter
suchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 52./. 631-681. 

66 Itáliában, elsősorban Ravenna környékén a IV-V. században dokumentálható ugyan Szent 
Demeter tisztelete, ez azonban minden bizonnyal a korabeli erős bizánci hatás eredménye, s nem 
talált utat a későbbi nyugati egyházi hagyományba. (Ravennához vö. NAGY T.: A pannóniai 
kereszténység története a római véderőrendszer összeomlásáig. Bp. 1939. /Dissertationes Panno-
nicae 2. ser. No. 12./. 70-71, 146. és 148. jegyz., ill. DELEHAYE, H.: L'hagiographie ancienne de 
Rávenne. - Analecta Bollandiana (47.) 1929. 1-30; 6-12. 

67BHL num. 2124. Österreichische Nationalbibliothek Cod. Lat. 377. Vö. De versioné latina 
actorum Sancti Demetrii saeculo XII. confecta. = Analecta Bollandiana (16.) 1897. 66-68. 

68 Vö. Analecta Bollandiana (16.) 1897. 67. 
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mánya, ezért ebben mindenképp különbözhetett a mi legendánktól. Mindemellett 
szövege is - bár ez idáig csupán részleteket közöltek belőle - eltér a magyar 
vonatkozású legendáétól.69 Ezért a magyar legenda szövegét egy, a többi latin 
változattól független önálló fordításnak kell tartanunk. 

A szöveg fordítás volta mellett azonban van még egy fontos adat, amelyre 
ugyancsak az Egyetemi Könyvtár kódexe alapján derül fény. A Legenda Aurea 
e kézirata ugyanis a benne található bejegyzés szerint a zágrábi pálos kolostor 
tulajdona volt,70 és nagy valószínűséggel zágrábi szerzetesek írhatták bele a 
függelékként hozzácsatolt Demeter-passiót is. ] Ez a tény pedig ismét a Délvi
dékre irányítja figyelmünket, mintegy Demeter sirmiumi származásának és a 
szent helyi tiszteletének lehetséges megőrzőjére és áthagyományozójára. Lát
hatjuk tehát, hogy a magyar vonatkozású passióban a görög „passió altera" egy 
önálló, minden bizonnyal délvidéki magyar területen készült fordításával állunk 
szemben. Ezt a fordítást kíséreljük meg a következőkben datálni, illetve meg
próbáljuk pontosabban azonosítani keletkezési helyét. 

A magyar vonatkozású legenda története 

Amint azt a Legendáé sanctorum forráselemzései már világossá tették, a XV. 
századi gyűjtemény Legenda Aureában nem szereplő darabjai mögött minden 
bizonnyal liturgikus jellegű, breviáriumi szövegek állnak.7 Erről tanúskodik, 
például a Demeter-legenda esetében is, a kéziratos legendák fejezetbeosztása.73 

A szöveg történetének kutatásához tehát a XV. századi, illetve ennél korábbi 
nyomtatott és kézírásos breviáriumokat kell megvizsgálnunk. Mivel azonban a 
legenda szövegének kritikai jellegű rekonstrukciója és az egyes változatok kü
lön vizsgálata messze túlmutatna a jelen tanulmány keretein, csupán a passió 
szövegtörténetének vázlatos áttekintésére szorítkozunk. Mielőtt azonban a le
genda előtörténetét felvázolnánk, először röviden szólnunk kell utóéletéről is. 

A Legendáé Sanctorum szövege a kötet megjelenése után a magyarországi 
prédikátorok latin nyelvű műveiben éreztette hatását. Temesvári Pelbárt Sermo-
nes Pomerii de sanctis című művében október 26-ra, Demeter napjára némi át
fogalmazással a Legendae-ben olvasható passiót iktatta be elmondandó prédi
káció gyanánt.74 Őt követte az Érdy-kódex ismeretlen karthauzi összeállítója,75 

aki nagyjából a Pelbártnál olvasható szöveg nyomán fogalmazta meg a Deme-

69 A kiadott részleteket 1. uo. 
70 MEZEY L.: /'. m. 65: „Liber de Zagrabia", ül. „Iste liber est ecclesie Zagrabiensis". 
71 A legendát beíró kéz (manus 3.) írása hasonló a possessor-bejegyzés írásához. 
7 2TARNAIA:Z' . m. 85. 
73 Az Egyetemi Könyvtár Demeter-legendájában látható hét paragrafus megfelel a duplex offi

cium hét lectiójának. Vö. MADAS E.: Í. h. (1992.) 94. 
74 PELBARTUSDETHEMESWAR: SermonesPomerii...de Sanctis. Hagenau, 1500. 78v-79r 

75 Kiadása: Nyelvemléktár V. (ed. VOLF Gy.) Bp. 1876. 403-406. 
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ter-legenda legelső magyar változatát. E két irodalmi jellegű alkotástól elte
kintve a legenda kizárólag liturgikus jellegű szövegekben jelenik meg. Már a 
magyar egyház első nyomtatott breviáriumaiban77 találkozunk a magyar vonat
kozású Demeter-legenda XV. századból ismert változatával. Ez a szöveg aztán 
az évszázadok során tovább hagyományozódott a különböző breviáriumokban, 
egészen a XVII. század második feléig. Ekkor ugyanis valamiképpen átadta helyét a 
már említett, kizárólag thesszaloniki vonatkozású Metaphrasztesz Simeon-féle 
legenda latin fordításának.78 Ezután már csak ezzel a legendával találkozunk a 
különböző szertartáskönyvekben,79 de még a korabeli magyar egyháztörténeti 
kézikönyvekben is,80 ami arról tanúskodik, hogy ekkorra már az egyházi tudat
ban valamiképpen elhalványodott, miért is tisztelik Szent Demetert a magyar 
szentek sorában. Ennek jó példája a XVIII. században egy jezsuita történetíró 
Timon Sámuel, aki Imago antiquae Hungáriáé, című művében Demeterről szólva 
ezt írja: Fel nem foghatom, miféle kapcsolatban áll Krisztus dicső katonája, az 
isteni Demeter a pannóniai Sirmiummal....Talán ez volna Demeter szülőföld
je?81 A legenda és vele együtt Magyarország és Szent Demeter kapcsolatának 
igazi oka tehát egészen a XIX század kutatásaiig eltűnt mind a magyar, mind a 
nemzetközi köztudatból.82 

A legenda előtörténetét kutatva a XV. századi nyomtatott breviáriumoktól 
időben visszafelé haladva többé-kevésbé jól elkülöníthető recenziócsoportokra 

76 Pelbárt és az Édy-Kódex kapcsolatához 1. HORVÁTH C: Középkori legendáink és a Legenda 
Aurea. Bp. 1911. 16. 

11 Breviárium Strigoniense. Nürnberg, 1480. 388., ill. Breviárium Zagrabiense. Venetiis, 1484. 
934-936. 

78 Vö. pl. Proprium sanctorum exempti archi-coenobii Sancti Martini sacrae montis Pannó
niáé OSB. Viennae, 1693. 247-248, vagy Officia propria sanctorum patronorum regni Hunga-
r/ae.Viennae Austriae, 1700. 9-12. 

79 Pl. a XlX.század végéről származó Breviárium Romanum, amely a magyar szentek közt hozza 
Demetert, de a Metaphrasztesz-féle thesszaloniki vonatkozású legendát közli. Vö. fentebb: 9. jegyz. 

Acta Sanctorum Ungariae. Semestre Secundum. Tyrnaviae, 1744. 297 skk. 
81 „Divus Demetrius illustris Christi miles, nescio, quam coniunctionem cum Pannónia Sir-

miensi habuerit... Quid si...Demetri natale solum fuerit?" TIMON S.: Imago antiquae Hungáriáé 
I. Pragae et Tergesti, 1762. 48. 

82 A legenda utóéltéhez röviden utalnunk kell a „dömötörözés" népszokására is, amely különösen 
az Alföldön, Szeged környékén volt népszerű. E népi hagyomány is bizonyítja, milyen jelentős 
lehetett Szent Demeter középkori tisztelete, ha ünnepe még a magyar népszokásokban is jelentke
zik. A témához 1. SZABADFALVI J.: A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. = Műveltség 
és hagyomány (6.) 1964. 19-61, a dömötörözésről: 19-26. Ugyanúgy Szent Demeter tiszteletének 
elterjedtségéről tanúskodik a tiszteletére emelt számos középkori magyar templom. Ezekről 1. 
MESTERHÁZY K.: Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon. 
= A Debreceni Déri Múzeum Évkönyvei 1968. Debrecen, 1970. 145-177, a Demeter-templo
mokról 1. 145-177. Valamint egy, a szent tiszteletére írott, ugyancsak a zágrábi liturgikus hagyo
mány által megőrzött XVI. századi himnusz, amelyben a magyar vonatkozású legenda hatása 
érezhető. DREVES, G. M.-BLUME C: Analecta Hymnica Medii Aevi 8. Leipzig, 1912. 118. Ma
gyar fordítása téves, XIII. századi datálással: A magyar középkor irodalma. Bp. 1984. 825-826. 
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bukkanunk. Ilyen például a pálos legendatípus, az esztergomi verzió, illetve 
a kalocsai recenzió,85 amely a legenda egyik legkorábbi, XIV. század második 
feléből származó előfordulását képviseli. Érdekes, ugyancsak XIV. századi elő
fordulása a magyar vonatkozású Demeter-legendának az Anjou-legendárium 
Demeterről szóló nyolc képe. A képek sorrendje alapján ugyanis kétségtelen, 
hogy ez a képciklus a mi legendánkat vette alapul.86 Sőt az egyik kép felirata 
csak abban az esetben értelmezhető, ha benne a mi legendánk egy kifejezésének 
félreértését látjuk.87 Mindazonáltal már a Demeter-ciklus puszta jelenléte és a szent
képek sorában elfoglalt helyzete88 is a magyar legenda ismeretére vall. Mindezek 
mellett meg kell még különböztetnünk egy általunk zágrábinak nevezett típust is,89 

amely időben legtávolabbra nyúlik vissza. A legrégebbi, 1290-ből származó zágrábi 
breviárium90 ugyanis szintén tartalmaz egy a Legendáé szövegével szinte teljesen 
megegyező Demeter-passiót. A magyar vonatkozású Demeter-legenda tehát szöveg
szerűen egészen a XIII. század második feléig nyomon követhető. Továbbá - mint 
arra fentebb már utaltunk - a szöveg legkorábbi, egy zágrábi breviáriumban történő 

83 Breviárium Paulinorum. Basileae, [cc 1486-1491]. 377r, ill. Tatai Antal pálos szerzetes ki
sebb módosításaival: Breviárium Paulinorum. Venetiis, 1540. 377r A baseli breviárium szövege 
egy csoportot képez az Egyetemi Könyvtár kódexének legendájával, az itt olvasható Demeter-le
genda ugyanis ugyanazzal a „Hodie fratres" incipittel van bevezetve, mint a kódexé. 

4 Breviárium Strigoniense, vö. 79. jegyz. 
85 Breviárium Colocense s. XIV/2, (Országos Széchenyi Könyvtár clmae. 33.), 338v—339r 

86 A kódex egy régebbi kutatója, Levárdy Ferenc nem ismerte fel a Demeter-ciklus forrását, s a 
képeket tévesen az Acta Sanctorum Hungariae-ban található Metaphrasztesz-féle életrajzzal pró
bálta összeegyeztetni, de maga is belátta ennek sikertelenségét. (LEVÁRDY F.: Magyar Anjou 
Legendárium. Bp. 1978. 25.) Újabb kutatók azonban már felismerték a Demeter-ciklus valódi 
forrását. (SZAKÁCS B. ZS.: A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei. Kandidátusi disszertá
ció. Kézirat. Bp. 1998.) Ennek ellenére Wehli Tünde az Anjou Legendáriumról írott legújabb 
írásában Demetert ismét kihagyja a magyar szentek közül. Vö. WEHLI T.: A magyar Anjou Legen
dárium. In: Három kódex. Az Országos Széchenyi Könyvtár milleniumi kiállítása. Bp. 2000. 83. 

87 Az V. kép felett, Nesztor halálának jeleneténél a következő feliratot olvashatjuk: „quomodo 
idem iuvenis cum gladio regis interfecit illum" (LEVÁRDY, F.: i. m. XXXIII. t.). A szöveg nyil
vánvalóan félreértés, mert a kép Nesztor halálát ábrázolja, az ifjú tehát nem ölt meg senkit, hanem 
a király ölette meg őt. Az is lehetséges azonban, hogy az előző képhez, Nesztor győzelméhez 
kapcsolódik, s ezáltal az ellenséges gladiátor megölésére céloz. A „cum gladio regis" kifejezés azon
ban mindenképpen félreértés. A magyar legendában ugyanis a király azt parancsolja, hogy 
Nesztort a saját kardjával („proprio gladio suo") /Vö. Legendáé Sanctorum d47 végezzék ki (t.i. 
amivel legyőzte a gladiátort). Ezt a „saját" névmást értette úgy a felirat írója, hogy az nem 
Nesztor, hanem a király kardjára vonatkozik. 

88 A vértanúk között azok második, helyi jellegű csoportjában Szaniszló és Gellért, két magyar 
szent között foglal helyet, ebből is nyilvánvaló tehát, hogy Demetert magyar szentnek tekintették. 

89 Ide tartozik a 79. jegyzetben említett zágrábi breviárium, valamint egy 1687-ből származó 
ugyancsak zágrábi breviárium (Breviárium Zagrabiense. Viennae, 1687. 433-435.) 

90 Zágrábi Érseki Könyvtár MR 67, 303v-305r, MTA Mf 6666/2-6667/1. A kéziratról 1. KNIE-
WALD K: A magyar szentek legrégibb zsolozsmát = Theologia (10.) 1943. 220-232, ő azonban 
csupán a dinasztikus szentek offíciumát vizsgálta. 
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előfordulása is alátámasztani látszik azon feltevésünket, miszerint maga a legenda 
valamiképpen a Délvidékről ered, s mintegy bizonyítéka annak, hogy Demeter he
lyi, szerémségi kultusza még a XEQ. században is létezett. 

A passió szövegének története tehát teljes bizonyossággal visszavezethető 
egészen a XIII. század végéig, a legenda nyomai azonban még ennél is mé
lyebbre nyúlnak. A magyar liturgia legrégibb emlékeiben, a XI. századból szár
mazó ún. Szelepchényi- és Pray-kódex naptáraiban ugyanis október 26-án már 
megtalálható Szent Demeter ünnepe.91 Ez tehát azt valószínűsíti, hogy a magyar 
vonatkozású legenda a magyar liturgiatörténet hajnalán már létezett, máskülön
ben miért került volna be a magyar egyház naptárába, és miért éppen a speciá
lis, október 26-i dátummal. A legenda létezését s ezen keresztül Szent Demeter 
helyi, délvidéki tiszteletét tehát egészen a XI. századig visszavezethetjük. 

A legendaprovenienciája 

Végül tehát, a magyar passió hozzávetőleges datálása után már csak a szöveg 
provenienc iájának kérdésére kell választ találnunk. Mint láttuk, a legenda egy 
görög szöveg minden valószínűség szerint Magyarországon, mégpedig valahol 
a Délvidéken, a XI. század körül készült latin fordítása. Ilyen fordítások azon
ban csakis görög nyelvismeret, illetve elérhető görög nyelvű irodalmat tartal
mazó könyvanyag birtokában születhettek, mindez pedig nem állt rendelkezésre 
egy-egy átlagos magyarországi kolostorban.92 Hanem - amint arra már Morav-
csik Gyula is utalt számos tanulmányában93 - szinte kizárólag csak egy ortodox, 
minden valószínűség szerint görög jellegű kolostorban. Feltételezésünk szerint 

91 RADÓ P.: Hazánk legrégibb liturgikus kódexe, a Szelepchényi-kódex. = Magyar Könyvszem
le (63.) 1939. 352-412; Szent Demeter helye a Sanctoraléban: 362, ahol Radó a Pray-kódex-ben 
található naptárak (Kis és Nagy Sanctorale és Cisiojanus) Demeter-napjára is utal. Továbbá Szent 
Demeterről: ui. 406-407. 

92 Ilyen magyarországon készült latin fordítás Damaszkuszi Szent János De fide orthodoxa és Hit
valló Szent Maximosz De cantate című művének egy Cerbanus nevű szerzetes által a pannonhalmi 
kolostor apátja számára készített fordítása. Cerbanus személyéről 1. IVÁNKA E.: Griechische Kirche und 
Griechisches Mönchtum in mittelalterlichen Ungarn. = Orientalia Christiana Periodica (8.) 1942. 183— 
194, aki szerint Cerbanus itteni görög szerzetes lehetett, aki latinul is beszélt. Újabban azonban egy 
Konstantinápolyban követi szolgálatot teljesítő velencei klerikussal azonosítják, akitől más műveket is 
ismerünk, s aki minden bizonnyal utazásai során járhatott néhányszor a pannonhalmi kolostorban. Vö. 
BORONKAI I.: Cerbanus Maximus Confessor- és Johannes Damascenus- fordítása. = Irodalomtörténeti 
Közlemények (70.) 1966. 140-142, UŐ: Die Maximos-Übersetzung des Cerbanus. = Acta Antiqua (24.) 
1976. 307-333; valamint KAPITANFFY I.: Cerbanus és Maximus-fordítása. In: Mons sacer 996-1996. 
Pannonhalma 1000 éve I. Pannonhalma, 1996.357-368. 

93 MORAVCSK. Gy.: Die Byzantinische Kultur und das mittelaterliche Ungarn. Berlin, 1956. 
/Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wisenscheften zu Berlin 1955/4/ 21-23.; MORAVCsnc 
Gy.: The Rôle ofthe Byzantine Church in Médiéval Hungary. In: MORAVCSIK Gy.: Studio Byzantina. 
Bp. 1967. 326-340; 336-37.; valamint MORAVCSK Gy.: Byzantinum andthe Magyars. Bp. 1970. 121. 
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tehát egy ilyen ortodox, vagy a magyarországi szakirodalom által bazilitának 
nevezett,94 kolostorban készülhetett a Szent Demeter-legenda fordítása. 

A kérdéses kolostor pontos azonosítása természetesen csakis hipotetikus lehet, 
a kínált paraméterek alapján azonban mégis lehetségesnek tűnik. Egy olyan orto
dox kolostorról lehet tehát szó, amely a XI. század folyamán hazánk területén 
működött, minden bizonnyal valahol a Délvidéken, a legenda hagyományozódá-
sának legkorábbi emléke ugyanis errefelé irányítja figyelmünket. Olyan monostor 
lehetett, ahol egyformán értettek görögül és latinul - hiszen a fordítás csakis ilyen 
feltételek mellett volt lehetséges - és ahol élénken élhetett Szent Demeter hazai, 
szerémségi származásának hagyománya. Egy ilyen kolostor a sirmiumi vagy kö
zépkori nevén szávaszentdemeteri ortodox Szent Demeter-monostor. 

E monostor története mindezidáig nincs megnyugtatóan tisztázva. Alapításá
nak pontos dátumát egyelőre nem sikerült megállapítani,95 az azonban bizo
nyosnak látszik, hogy a XI. században már létezett9 és utána is folyamatosan 
hallunk róla, s arról is tudunk, hogy az ortodox szerzetesi élet egészen a XIV. 
század közepéig töretlenül megmaradt falai között.97 Sőt olyan adat is fennma
radt, hogy ebben a kolostorban szláv, görög és magyar szerzetesek laktak együtt 
elkülönített cellákban,98 s ez valószínűsíti, hogy a kolostorban görögül, latinul 
és szlávul egyaránt értettek, illetve rendelkezésre állhatott ilyen nyelvű könyv
anyag. 

94„...the Hungárián basilite monasteries apparently served as literary mediators between 
Byzantinum and the West" MORAVCSIK Gy.: i. m. (1970.) 121. 

95 Vö. TAKÁCS M.: Mitrovica. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Bp. 1994. 
460-461; ill. GYŐRFFY Gy.: Das Güterverzeichnis des griechischen Klosters zu Szávaszentdeme
ter (Sremska Mitrovica) aus dem 12. Jh.. = Studia Slavica (5.) 1959. 9-74, aki a korábban való
színűnek tartott 1057-es állítólagos alapító oklevélről bebizonyította, hogy XIII. századi hamisít
vány, az alapítást azonban, ettől függetlenül, továbbra is a XI. század közepe táján tartja valószí
nűnek. Hasonlóan: POPOVIC, V.: Sirmium, ville impériale. In: Akten des VII. Internationalen 
Kongresses für Christliche Archäologie, Trier 1965. Citta del Vaticano & Berlin, 1969. /Studi di 
Antichita Christiana 28./, 665-675; 674. 

96 KINNAMOSZ: Históriáé V, 8, Bonnae, 1836. /Corpus Scriptorum Históriáé Byzantinae 16./ 
227. szerint ugyanis 1072-ben, mikor a magyarok egy hadjárat során elérték Nis városát, az ottani 
templomból elhozták Szent Prokopiosz vértanú kézereklyéjét, és azt Sirmiumban, Szent Demeter 
templomában helyezték el. Az itt említett véœç Ay]nr\xpíov-t a kutatás a kolostor templomával 
azonosítja. Vö. GYŐRFFY, Gy.: Í. h. (1959.) 25,; ill. POPOVIC, V.: i. h. (1969.) 674. Szent Demeter 
kolostora ekkor már nagyon jelentős lehetett, ebben a korban kezdték ugyanis a várost, kolostorá
nak védőszentje után, „villa Sancti Demetrii"-nek, Szávaszentdemeternek nevezni. Vö. WENCZEL 
G.: Adalékok Szávaszentdemeter város történetéhez. = Magyar Akadémiai Étesítő (5.) 1886. 319— 
340; 326; ill. JlRECEK, C: Das christliche Element der Topographischen Nomanklatur der Bal
kanländer III: Sirmium und die Civitas Sancti Demetrii. In: Sitzungsberichte der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zu Wien, Phil-hist. Klasse 136/11. 1897. 93-98. 

97 Egészen pontosan 1344-ig, amikor VI. Kelemen pápa rendeletére a kolostort átadták a ben
céseknek. Vö. GYŐRFFY Gy.: í. h. (1959.) 73-74, ill. Az elenyészett bencés apátságok. In: A pan
nonhalmi Szent Benedek rend története 12/B. Bp. 1912. 358-359. 

98 TAKÁCS M.: Mitrovica. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Bp. 1994. 460. 
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Véleményünk szerint tehát e szávaszentdemeteri monostor, hazánk egyik leg
nagyobb és leggazdagabb ortodox kolostora" játszhatott szerepet a magyar vonat
kozású Demeter-legenda születésében. Mégpedig oly módon, hogy soknyelvűsége 
révén egy életrajzon belül ötvözte a szent sirmiumi származásának helyi hagyo
mányát az időközben kialakult görög nyelvű thesszaloniki tradícióval.100 Éppen az 
életrajz e kettősége alapján látszik igazolhatónak a Sirmium-kutató régész, 
Vladislav Popovic elképzelése, aki szerint a kolostor alapítása - akár bolgár,10 

akár bizánci kezdeményezés volt is - Demeter helyi kultuszának egy új hagyo
mány fényében való újjáéledését jelentette, vagy ahogyan Popovic fogalmaz: 
„Szent Demeter visszatérését Sirmiumba,"102s ehhez a visszatéréshez, a hagyo
mányoknak ezen egymásratalásához kapcsolódik a magyar vonatkozású passió. 

Mindemellett a legenda által megőrzött sirmiumi hagyomány megválaszolja 
azt a Popovic által eldöntetlenül hagyott kérdést is, hogy vajon szent Demeter 
tisztelete megmaradt-e, továbbélt-e a koraközépkor folyamán.103 Az életrajz 
bevezetése ugyanis mintegy írásos megerősítése annak a feltevésnek, miszerint 
Szent Demeternek a IV-V. századtól a X-XI. századig folyamatosan volt temp
loma Sirmiumban,104 s a hozzá kapcsolódó helyi hagiográfiai hagyomány - ha 
csupán a szájhagyomány útján is - vele együtt átélte az évszázadokat, s egy XI. 
századi életrajzban azután ismét felbukkant.105 

99 A kolostor vagyonáról és jelentőségéről a korabeli Magyarországon 1. GYŐRFFY Gy.: i. h. (1959.) 61. 
100 Arra a kérdésre, hogy mi lehetett az életrajz latinra fordítójának célja, csak párhuzamos 

jelenségek alapos vizsgálatával lehetne felelni. Annyi azonban bizonyos, hogy egy-egy ilyen 
fordítás megszületésénél - akár külső felkérésre (mint Cerbanus esetén), akár belső igény kielé
gítésére készültek is - missziós célok is szerepet kaphattak: minél népszerűbbé volt a monostor 
védőszentje, annál nagyobb lett annak tekintélye. A jelenség teljes megértéséhez fontos lenne azt a 
rokon jellegű dél-itáliai görög hagiográfiával, illetve annak latin nyelvű fordításaival és azok 
keletkezési körülményeivel összevetni (ez utóbbihoz 1. HALKIN, F.: Bulletin d'hagiographie italo-
grec. = Analecta Bollandiana (66.) 1948. 289-298, ül. az ott idézett irodalmat). 

101 Olyan elképzelés is akad a szakirodalomban, amely a kolostort a IX-X. századi bolgár 
uralommal hozza összefüggésbe. Vö. FEHÉR G.: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban. 
- Századok (61-62.) 1927-28. 1-20; 3 ^ . 

102 POPOVIC, V.: i. h. (1969.) 674. 
103 POPOVIC, V.: i. h. (1969.) 673-674. 
104 A késő ókori Szent Demeter-templomról 1. ZEILLER, J.: Les origines chrétiennes dans les pro

vinces danubiennes de l'Empire Romain. Paris, 1918. 189-190, valamint HOFFLILLER, V.: Prolegomena 
zu Ausgrabungen in Sirmium. In: Bericht über den VI. Internationalen Kongress für Archäologie. 
Berlin, 1939. 517-526; 525; ül. újabban GUYON, J.: Sirmium chrétienne dans la Basse Antiquité et le 
haut Moyen Age. = Mélanges de l'École Française de Rome. Antquité (86.) 1974. 621-656; 625-626. 

105 Ezt a hipotézist látszik megerősíteni egy régészeti-hagiográfíai párhuzam is egy másik helyi 
vértanú, Sirmiumi Szent Irenaeus személyével kapcsolatban. Szent Irenaeusnak már a IV-V. szá
zadtól kezdve létezett temploma Sirmiumban, amelyet aztán a bizánci uralom idején újjáépítettek, 
s a XIII. század folyamán, miután az ortodoxia visszaszorult e térségből, a katolikusok vették 
birtokba, akik a régi épület helyén egy új templomot emeltek, de a régihez hasonlóan azt is Szent 
Irenaeusnak szentelték. Vö. POPOVIC, V.: Continuité cultuelle et tradition littéraire dans l'église 
médiévale de Sirmium. In: Sirmium 12. (1980.) I-IV. 
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Összefoglalásképpen tehát megállapíthatjuk, hogy Szent Demeter hazai tisz
telete mögött kétségtelenül ortodox eredetű hagyomány húzódik meg, amely 
egészen a magyar államalapításig visszavezethető. A hagyomány közvetítője 
egy görög passió, amelyet valószínűleg magyar területen, egy itteni ortodox 
monostor, mégpedig a szávaszentdemeteri ortodox kolostor hatása alatt fordí
tottak latinra, s amelyben ötvöződik a szentre vonatkozó helyi és görög eredetű 
hagyomány. Egyedül ez a magyar vonatkozású életrajz örökítette tehát tovább a 
Szent Demeterre vonatkozó eredeti adatokat azzal, hogy a magyar szentek közé 
sorolva biztosította és megőrizte a később már teljes mértékben „elgörögösö
dött" vértanú helyi tiszteletét. Ezért az életrajz - amellett, hogy a XI. századi 
magyar egyháztörténet egy fontos emléke - szövegkritikai feldolgozása, illetve 
további változatai, esetleges más nyelvű recenziói felderítése révén fontos lehet 
a Demeter-hagyomány további kutatásában is. 

PÉTER TÓTH 

Un saint byzantin en Hongrie, un saint hongrois à Byzance 

L'étude constate que, derrière la vénération de Saint Démétrius en Hongrie, on peut déceler une 
tradition d'origine orthodoxe, qui peut se ramener jusqu'à la fondation de l'Etat hongrois. C'est 
une passion grecque qui est la médiatrice de cette tradition, qui fut traduite en latin probablement 
en territoire hongrois, sous l'influence d'un monastère orthodoxe, notamment du monastère 
orthodoxe de Szávaszentdemeter, et dans laquelle s'allient la tradition locale et la tradition d'origine 
grecque se rapportant au saint. Ce fut cette biographie ayant un rapport hongrois qui transmit des 
données originales se rapportant à Saint Démétrius, en le mettant au rang des saints hongrois et 
en conservant la vénération locale de ce martyre „devenu plus tard tout à fait grec". C'est 
pourquoi l'élaboration de cette biographie du point de vue de la critique textuelle - outre qu'elle 
est un monument important de l'histoire de l'Église hongroise au XIe siècle - ses variantes 
ultérieures, les recensions parues éventuellement en d'autres langues peuvent être d'une grande 
importance pour les recherches ultérieures se rapportant à la tradition de Démétrius. 



GERICS JÓZSEF - LADÁNYI ERZSÉBET 
Szent László „csodás" tettei krónikáinkban* 

VII. Gergely pápa a metzi püspöknek címzett levelében 1081-ben kifejtette: 

„figyelmeztetni kell tehát minden keresztényt, aki uralkodni kíván Krisztussal, 
hogy ne áhítozzék a világi hatalom becsvágyától vezetve uralkodni (ne ambitione 
secularis potestatis regnare affectent), hanem tartsa inkább szem előtt azt, amire a 
szentséges szent Gergely pápa figyelmeztet...: <Ezen közben mit kell követnünk, 
mihez kell tartanunk magunkat, ha nem ahhoz, hogy kényszerítve lépjen a kormány
záshoz az, aki bővelkedik az erényekben (virtutibus pollens coactus ad régimen 
veniat), aki pedig híjával van az erényeknek, kényszerítve se járulhasson oda!> Ha 
tehát azok, akik félik az Istent, ... csak kényszerből, nagy félelemmel lépnek az 
apostoli trónra, mekkora félelemmel és remegéssel kell hát akkor az ország trónjára 
lépni, amelyen még a jók és alázatosak is csak hitványabbak lesznek, amint Saul és 
Dávid példájából ismeretes."1 

VII. Gergely eme 1081-ben kelt levele ismert volt mind krónikáink, mind pe
dig a László-legenda szerzői előtt. Ennek legvilágosabb bizonyítéka, hogy a 
levél más-más helyéről származó idézet olvasható a krónikában is, a legendában 
is. A pápa bemutatott levélrészlete erősen befolyásolta a bővebb krónikaszer
kesztésnek (131. fejezet) azt a mondatát, hogy Géza halála után 1077-ben a 
nemesek tömege Lászlót 

„az ország kormányzásának elfogadására egyhangúan választotta meg, sőt igazá
ban inkább igen nyomatékos és sürgető kérleléssel kényszerítette. (Ymo magis 
affectuosissimis et instantissimis precibus compulerunt.) Tudták ugyanis mindnyá
jan, hogy az erények teljességével van felruházva (Omnes enim noverant ipsum esse 
vestitum consumatione virtutum)." 

A krónikafejezet többi része ennek a gondolatnak a parafrázisa és László vo
nakodását ecseteli a korona elfogadásától. 

* A tanulmány a magyar fordításban közöl olyan forráshelyeket az érthetőség megkönnyítésé
re, amelyeket Gerics József régebbi munkái csak latinul idéztek. A tanulmányban Gerics József 
régebben megjelent munkáiból idézett szövegrészeket < >-be tettük. 

1 Das Register Gregors VII. Herausgegeben von Erich CASPAR. Berlin, 1923. nr. VIII. 21. 
560-561. VII. Gergely tehát a királyokra is kiterjesztette elődjének a főpapokra vonatkozó köve
telményét. - A levél magyarországi ismertségének tárgyalásánál Gerics József tanulmányának 
{Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és a krónikában. = Aetas 1994. 28-35.) 
előadását követjük. 
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A László-legendának az a mondata tanúskodik a Gergely-levél szövegének 
hatásáról, amely szerint László „a hatalom, avagy a méltóság becsvágya nélkül, 
a világi dolgok bármely megkívánása nélkül (sine potestatis aut honoris ambi-
tione, sine qualibet rerum secularium cupiditate)" fogadta el az ország kor
mányzását.2 

Ennek az egyetemes egyházkormányzati elveket is fejtegető levélnek a ma
gyarországi ismertsége azért nagyon fontos, mert szinte kezeskedik a kifejezet
ten hazai vonatkozású Gergely-leveleknek az itteni legenda- és krónikaszerzők 
előtt ismert voltáról is. Itt a pápának Gézához és Salamonhoz írt leveleire gon
dolunk. 

A Gézához küldött leveleiben Gergely így adta elő nézeteit: 

„Mivel (Magyarországot) atyádfia (Salamon) a német királytól nyerte el bitorlás
sal, nem pedig a római pápától, hatalmának, amint hisszük, Isten ítélete vetett véget" 
(1075. március 23.), majd: „... A király (Salamon) Szent Péter apostolfejedelem di
cső uralmának megvetésével, ... alávetette magát a német királynak (subdidit se 
Teutonico regi) és árnyékkirály nevét kapta. Az Úr azonban előre látva (apostolai) 
fejedelmének okozott sérelmet, az ország feletti hatalmat ítéletével rád ruházta át 
(potestatem regni suo ad te iudicio transtulit). Ekként (Salamon) szentségtörő bitor
lással fosztotta meg magát (a se sacrilega usurpatione privavit) az esetleges jogtól, 
ha korábban volt neki valami ilyen a királyi hatalom birtoklásához (si quid in obti-
nendo regno iuris prius habuit)". (1075. április 7.) 

Salamonhoz írt levelében azt fejtegette Gergely, hogy Magyarország István 
király felajánló cselekménye és III. Henrik császár Szent Péter tiszteletére való 
hódítása alapján az apostolok fejedelmének a tulajdona (proprium). Gergely 
tehát felháborodva rótta meg Salamont, mert 

„Szent Péter jogát és hatalmát magadra nézve csorbítottad és elidegenítetted, ami
kor országát hűbérül elfogadtad a német királytól, amint hallottuk (eius regnum a re
ge Teutonicorum in benefícium, sicut audivimus, suscepisti) ... Jól tudod ... hogy 
nem fogsz soká uralkodni, ... ha nem ismered el ... hogy az ország jogara, amely a 
tied, az apostoli és nem a (német) királyi felség hűbére (sceptrum regni, quod tenes, 
... apostolice, non regié magestatis benefícium)". (1074. október 28.) 

Az említett levelek magyarországi ismertsége és kedvezőtlen itteni fogadtatá
sa érdekes magyarázatul szolgál egy sor feltűnő jelenségre a Géza-László-Sa
lamon történet megörökítésénél. 

VII. Gergely a pápa egyetemes lelki joghatósága alapján világosan kimondta, 
hogy a Magyarország feletti uralmat Isten ítélete vitte át Salamonról Gézára, 
Salamon vétkeinek büntetéséül. Érdekes módon Gergelynek ezt a döntését a 
korszakkal foglalkozó középkori forrásaink rendre elhallgatják, vagy ellene for
dulnak. A több évtizedes kutatás során kitűnt, hogy a Géza-Szent László-Sala-

2 A krónikarészlet: Scriptores rerum Hungaricarum... (röv. SRH). Edendo operi praefuit 
Emericus SZENTPÉTERY. Bp. 1937-1938.1. 404., a legendarészlet: SRH II. 518. 

3 Das Register Gregors VIL (L. 1. jegyzet) 230., 218. és 145. 
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mon történetet előadó krónikaelbeszélés két ellentétes felfogású munka össze
olvasztásából keletkezett. Az egyik, az idoneista, helyesnek tartja, a másik, a legiti
mista, törvénytelennek minősíti Salamon megfosztását a tróntól. Kifejezetten 
szembeszáll Gergely leveleinek tartalmával az a krónikaszöveg, amelyben Géza 
bűnösnek vallja magát a törvényesen megkoronázott király uralmának kézbevé
teléért, s amely szerint Lászlónak nem volt törvényes joga Salamonnal szemben, 
és csak de facto cselekedett ellenében, nem de iure. A László-legenda szerint ha 
Géza „nem a közte és Salamon király közt való rokoni viszály idején halt volna 
meg, akkor már régen a szentség érdemével és dicsőségével nyilvánosan feléke
sítve ragyogna".4 Álláspontjuk alapján jól érthető, hogy Gergely ítéletét fi
gyelmen kívül hagyják. 

Annál különösebbnek látszik a Salamon trónfosztását jogosnak tekintő szö
vegek eljárása. A mogyoródi csatáról szóló krónikarész szerint 

„a hercegek egy reggel tanácskozás végett lóháton azon a helyen voltak, ahol 
most Szent Péter apostol kőkápolnája van, ... Szent László ... égi látomást látott, és 
azt mondotta ... Géza hercegnek: <Láttál valamit?> Ő azt felelte: <Semmit.> Akkor 
Szent László hozzáfűzte: <... az Úr angyala leszállt a mennyből, arany koronát hoz
ván a kezében s azt a fejedre tette (portans coronam auream in manu sua et impressit 
capiti tuo); ezért bizonyos vagyok benne, hogy a győzelem a mienk lesz, és Salamon 
legyőzve, száműzöttként fog menekülni az országból. Az Úr pedig az országot és a 
koronát neked fogja átadni. (Unde certus sum, quod nobis Victoria donabitur et 
Salomon exul fugiet debellatus extra regnum. Regnum verő et Corona tibi tradetur a 
Domino.)> Géza azt mondta neki: <ha az Úristen velünk lesz és megoltalmaz minket 
ellenségünktől, és ez a látomás beteljesedik, itt ezen a helyen egyházat építek az ő 
anyja, a legszentebb Szűz Mária tiszteletére>."5 

Ennek az elbeszélésnek a Gergely-levéllel közös eleme: a pápa szerint „az Úr 
... az ország feletti hatalmat ítéletével rád ruházta át", László látomásmagyará
zata szerint: „Az Úr ... az országot és a koronát neked fogja átadni." A krónika 
ebben a mondatban a hagyományos terminológiának megfelelően, a Szent Ist-

4 A 130. krónikafejezet szerint Géza a szekszárdi templomban karácsonykor a mise után a fő
papokjelenlétében arcra borulva, könnyek közt „azt mondta, hogy vétkezett, mert elfoglalta a tör
vényesen megkoronázott király (legitime coronati regis) regnum-át, s megígérte, hogy a regnum-
ot vissza fogja adni Salamonnak szilárd békével". SRH I. 403. A szintén legitimista beállítottságú 
133. krónikafejezet szerint „László király ... legfőként az igazságosság késztetésére (maxime ius-
titia compellente), mert törvényes joga (ius legittimum) Lászlónak vele (Salamonnal) szemben 
nem volt, hanem mindent pusztán <ex facto> tett, nem pedig <de iure> ... kibékült Salamonnal". 
SRH I. 407. - A László-legenda Géza kanonizálásának elmaradásáról: SRH II. 515. - A két el
lentétes felfogású krónikás működésének megállapítása és a László-legendához való viszony: GE
RICS József: Legkorábbi gestaszerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp. 1961. 88-112. 
- Szorosan kapcsolódik a kérdéshez: GERICS József - LADÁNYI Erzsébet: Gesta és legenda a 
krónikában: a Gesta Ladislai regis. m Magyar Könyvszemle 1996. 273-281. 

5 SRH I. 388. - A váci egyházalapítás történetének elemzése: GERICS József: Krónikáink sze
repe a középkori jogéletben. (A váci egyházalapítás krónikás hagyományának kritikájához.) = 
Levéltári Közlemények 1962. 3-12. 
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ván-i Intelmek VI. fejezetének szóhasználatához is igazodva - ahol szoros kap
csolatban olvasható a regnum és a corona - bővítette a pápai levél mondatát.6 

A krónikafejezet tartópillérének, az angyali látomásnak és szövegezésének 
mintája Zakariás próféta könyvének némely részlete, több látomás és jövendö
lés, amely Józsua főpap királlyá tételére vonatkozik. Ezek közül különösen 
kiemelendő a 6, 11-13: 

„Vedd az ezüstöt és aranyat és készíts koronát és tedd Józsuának,... a főpapnak a 
fejére, s így beszélj hozzá: Ezt mondja a Seregek Ura: íme a férfi, akinek „Sarj" a 
neve... 0 fogja helyre állítani az Úr szentélyét. Ö fogja viselni a királyi jelvényeket. 
Trónon fog ülni és uralkodik (... ipse portabit glóriám et dominabitur super solio 
suo)". 

Befolyásolhatták emellett az írót a királyavatásoknál a királynak koronát 
vagy lándzsát átadó angyalt bemutató nyugati korai 11. századi ábrázolások (pl. 
Kanut dán és II. Henrik német király esetében) is. Váczy Péternek az esetleges 
bizánci hatást túlhangsúlyozó álláspontja nem meggyőző.7 

A krónikás a pápai szöveg ismeretében és részbeni felhasználásával, de a pá
pai döntés említése nélkül, Zakariás jövendölésének elemeire is támaszkodva, 
angyali látomással és csatában megnyilvánult istenítélettel törvényesítteti Sa
lamon uralmának megbuktatását és Géza királyságát. Ezt az előadást a László
legenda már csak azért sem vehette át, mert szerzőjének koncepciója szerint 
Gézának szentté avatásába került a trónviszály Salamonnal. A krónikának a 
Salamon német hűbéres voltát elmondó leírása szintén közeli rokonságot mutat 
Gergely szövegeivel. A 126. krónikafejezet szerint 

„Salamon ... panaszkodott a császárnak az ország elvesztése miatt, mondván, 
hogy országából erőszakkal vetették ki, s ezt a jogsérelmet nem csak neki, hanem 
inkább a császár birodalmának okozták. S ekképpen szólt: <Tied valóban Magyaror
szág, a te királyságod, benne engem tettél királlyá... Ezért jöjj hát Magyarországra, 
torold meg ellenségeiden a rajtad esett sérelmet, és az országot követeld vissza ma
gadnak^ 

Ez a beállítás még túl is megy Gergely álláspontján abban, hogy Salamont 
kezdettől Henrik által koronához és trónhoz juttatott bábnak mutatja be. Sala
mon a királysághoz való jogot eszerint soha nem birtokolta, hanem Henrik te
remtményeként legfeljebb bitorolta, s ezt nem játszotta el, hanem csak azt 
vesztette el, amihez a német erőszak hozzásegítette. Ezt a beállítást nagyban 
megkönnyítette a 97. fejezetnek az a híre, hogy 1063-ban a császár Salamont 

6 SRHII. 625. 
7 A krónikafejezet és Zakariás szövegének kapcsolatáról, valamint a képi ábrázolásokról: 

GERICS József: A korona fogalma Kálmán-kori legendáinkban és krónikáinkban. In: Társadalom-
és művelődéstörténeti tanulmányok. (Mályusz Elemér Emlékkönyv.) Bp. 1984. 131-140. VÁCZY 
Péter fejtegetése: Az angyal hozta korona. = Életünk 1982. 456-466. 

8 „... Tua quippe Hungária, regnum tuum, in quo me regem constituisti ... Quapropter venias 
in Hungáriám et tuam ulciscaris iniuriam super hostes tuos et regnum tibi vendices". SRH I. 398. 
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Fehérváron „megkoronázva dicsősége atyai trónjára ... ültette (sedere fecit)".9 

A trónra való méltatlanságát azzal bizonyította be végképpen, hogy uralomra 
segítése reményében a krónika szerint Erdélyt odaígérte a pogány „kunoknak", 
támadásukat a magyarságra szabadította. Tőlük végül László mentette meg az 
országot. 

Az „idoneista" krónikás tehát a pápai okleveleket részben felhasználva, állítja 
össze Salamon „bűnlajstromát". Salamon mogyoródi vereségét az író - Ger
gelyhez hasonlóan - istenítéletnek értelmezi, ám ez szerinte Szűz Mária köz
benjárására következik be, nem Szent Péterére, a pápai beállítástól eltérően. Gergely 
aligha várta a magyarországi közfelfogás bekövetkezett reagálását, amikor igé
nyeit István állítólagos felajánló aktusán kívül Magyarország III. Henrik által 
Szent Péter tiszteletére való meghódítására alapozta. Ilyen érvet Magyarországon 
elfogadtatni bajosan lehetett bármikor is. Ez ti. felidézte a Péter elleni felkelőkre 
kimondott anatémát, az akkori pontifextől küldött zászlók alatt elszenvedett 
súlyos ménfői vereséget, a III. Henriktől való hűbéri függést, s önmagában 
ronthatta le Gergely meggyőzőnek remélt magyarázatának hatását. A krónikás 
ezért is állíthatott össze a Gergelynél felsorolt vádponttól eltérő, s azokat meg
haladó „vádiratot", s tulajdonította Salamonnak az ebben foglalt törvénytelensé
geket, olyanokat, amelyekről Gergely nem írt. Ezzel Salamon dolgát a krónikás 
reménye szerint egyszer és mindenkorra kivonta a pápa megítélése elől. 

A krónikaszövegek közelebbről való szemügyre vétele megerősíti ezt a meg
figyelést. A mogyoródi csata előtt a hercegek ott tanácskoznak és László ott 
kapja a koronát hozó angyal látomását, „ahol most Szent Péter apostol kőká-
polnája van", s Géza is így teszi fogadalmát: „Ha ... ez a látomás beteljesedik, 
itt ezen a helyen egyházat építek ... a legszentebb Szűz Mária tiszteletére". A győz
tes csata megvívása után a krónika számot is ad a fogadalom teljesítéséről, a 
váci Szűz Mária székesegyház Géza általi felépítéséről. Az elbeszélés eredeti 
formáját azonban utólag kibővítették, interpolálták. A győzelem után ui. a her
cegeket az építendő Mária-székesegyház helyére csodálatos, új mennyei láto
más vezette el, az agancsa helyén égő gyertyákat viselő szarvas. Géza és László 
azután a csata előtti látomás és fogadalomtétel színhelyét is szent építménnyel, 
a Péter apostol tiszteletére emelt váci kőkápolnával jelölték meg. A történet 
első lejegyzése kétségtelenül tartalmazta a Mária tiszteletére való templomépí
tés fogadalmát, amellyel Géza Mária kezébe tette le a csata és a királyság sor
sának eldöntését. Ez közeli rokon motívum Szent István Legenda Maior szerinti 
eljárásával II. Konrád 1030. évi támadásakor. Ám az a korai krónika-átdolgozó, 
aki megírta a templomépítés helyének áttelepítését, világosan tudta, hogy a 
csata eldöntésének Mária kezébe való letétele közelről érinti a Szent Péternek 
Európa-szerte tulajdonított csatadöntő szerepet és bírói hatalmat: hogy ti, a 
Péter bíráskodása elől kitérést jelent! A Péter tiszteletére való kápolnaépítés 
feljegyzése annak megörökítését szolgálhatta, hogy Géza és László ki akarhatta 
engesztelni Pétert mellőzéséért és a kápolnaépítéssel egyfajta elégtételt szol-

9SRHI. 361. 
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gáltatni neki, hogy elkerülhessék az apostolfejedelem vélt sérelmének megtor
lását.10 

Ez az ábrázolás mindenesetre az itthoni politikai és jogi gondolkodásnak ab
ba a 13. század előtti szakaszába tartozik, amikor még a pápai legátusok nem 
foglaltatták írásba azt, amit 1233-ban a beregi eskü és 1279-ben a kún cikkelyek 
tartalmaznak: amint Bartoniek ezt megfogalmazta, „1233-ban még azon van a 
hangsúly, hogy a magyar király Szent Istvánra visszavezetett öröklési jogán 
uralkodik, 1279-ben már azon, hogy a magyar királyi hatalom végső forrása a 
szentszék".11 

Szent László történetét a honi történetírásnak két olyan Árpád-kori terméke 
örökítette meg, amelyek közül a későbbi is a 13. század elejével bezárólag ke
letkezett. Közülük a korábbi a Kálmán alatt írt Gesta Ladislai regis. Ezt aligha
nem III. István király idején Salamon uralmának törvényességét védő, legiti
mista szempontból dolgozták át. Ezt az átdolgozott munkát a Képes Krónikából 
ma is ismert alakjában használta fel a 12-13. század fordulóján írt Szent Lász
ló-legendák törzsszövege. 

Középkori történelmi irodalmunk művei László életének ábrázolásánál ér
demszerző (meritorius), más szóval szent (sanctus) tetteit idézve, egyfajta kö
vetkezetességgel a legendára szoktak támaszkodni, sőt olykor kifejezetten hi
vatkozni, ám az evilági eseményeket tárgyalva („hány és mekkora jókat tett 
népének", „az ország dicsőséges kormányzásával és a támadóknak, főként a 
keleti területek pogányainak betörései elleni védelmével jeleskedett", „Salamon 
király ... nem volt alkalmas az uralkodásra ... Gézával és Lászlóval ... mindig 
gonoszul bánt"), a gesta Ladislai regis-t, a scriptum Ungarorum-ot és a <coronica> 
Hungarorum-ot idézik.12 

Csodatetteit megörökíteni kifejezetten legendája volt hivatott. E csodák kö
zül kiemelkedő fontossága volt a szent-tisztelet szempontjából a két vak leány 
és a leprás meggyógyításának. 

Mit tartott a kor a szentek csodáinak? Erről VII. Gergely már idézett 1081. 
évi levele így írt: 

„... a császárok, avagy királyok közül ki jeleskedett csodákkal úgy, mint Szent 
Márton, Antal és Benedek? Melyik császár támasztott fel halottat, tett tisztává bél-
poklost, vagy látóvá vakot? íme, a kegyes emlékű Konstantin császárra, Theodosiusra 
és Honoriusra, Károlyra és Lajosra, mint az igazságosság pártfogóira, a keresztény 
vallás terjesztőire és egyházak védőire, az anyaszentegyház tisztelettel és elismerés
sel tekint ugyan, de mégsem jelenti ki, hogy a csodák akkora dicsőségével ragyog
tak."13 

A templomépítés helyének „áttelepítését" és a szarvas-látomást 1.: SRH I. 394-395. Elemzé
sük az 5. jegyzetben GERICS: /'. h. 

11 BARTONIEK Emma: A magyar királyválasztási jog a középkorban. = Századok 1936. 370. 
12 Lásd erről legutóbb a 4. jegyzetben GERICS József- LADÁNYI Erzsébet: i. h. - A két vak le

ány látásának visszaadása és a leprás meggyógyítása a László-legendában: SRH II. 524. és 526. 
13 Das Register Gregors VIL (1. 1. jegyzet) 558-559. 
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A szentté avatandó személytől tehát mindenek előtt csodás gyógyításokat kí
vántak meg. Ezek nem-létét - császárokra és királyokra nézve minden esetre - a 
szentség hiányának fontos bizonyítékaként, vagy legalábbis jeleként vették 
számba. (Nem beszélünk itt a vértanúkról.) Ennek a pápai álláspontnak a szel
lemében csodatételek híre nélkül egyszerűen reménytelen volt bárki szent vol
tának elismertetése. Ám a csodatétel önmagában a szentként való tiszteletnek 
csak szükséges, de korántsem elégséges feltétele volt. III. Sándor pápa (1159-
1181) konkrét esetben igen határozottan nyilatkozott: „... azt az embert ne me
részkedjetek a következőkben tisztelni. A római egyház felhatalmazása nélkül 
még akkor sem szabad őt nyilvánosan szentként tisztelnetek, ha igen sok csoda 
történnék is általa (X, 3, 45, 1)." 

Evangéliumi jövendölés alapján számoltak azzal is, hogy „a kiválasztottak félre
vezetésére" a gonosz lélek is művelhet csodákat (Mt 24,24; Mc 13,22). <A szent
ként való tiszteletet a csodahit kialakulása általában meg szokta előzni és a 
szentté avatáshoz megkívánt „fáma sanctitatis (szentség híre)"-nak fontos ele
mét alkották a szentté avatandónak már előzetesen tulajdonított csodajelek. Éppen 
ezért a szentté avatás szorgalmazói már az eljárás megindításakor birtokában 
kellett, hogy legyenek olyan rendkívüli tettekről szóló híreknek is, amelyeket 
alkalmasnak tartottak a tiszteletben részesítendő személy szent voltának alátá
masztására ... a tiszteletnek és a csodák hírének nem a szentté avatás szokott a 
kiindulópontja lenni. A szentté avatás rendszerint csak hivatalos elismertetése 
volt a bizonyos keretek közt már meglevő kultusznak. Ebben a tekintetben ma
ga a kisebb legenda is eligazít... Ezen kívül az isteni kinyilatkoztatás nyerésé
nek, jövendölési képesség birtoklásainak, látomásoknak, vagy akár keresztény 
erények magas fokon való gyakorlásának híre korántsem volt a középkorban a 
szentként tiszteltek kiváltsága. Az ilyesmi bizonyos körülmények közt vezethe
tett <fama sanctitatis> kialakulásához is, de korántsem szükségképpeni Amint 
Gerics József több mint negyed százada megírta <különösképpen óvakodni kell 
a királyoknak és a királyi család tagjainak esetében attól, hogy a nekik tulajdo
nított csodás, emberi erőt meghaladó tettek hagyományát minden további nélkül 
a kortársak, vagy az utókor előtti szent hír bizonyítékainak tekintsük. Személy 
szerint Lászlóról a XII. század első felében kialakult ilyen felfogásnak fontos 
dokumentuma van az Anonymus Gallus munkájában. Eszerint Salamont elűzve, 
Lászlót lengyel nagybátyja, Boleszlav segítette trónra. László „hatalmas testal
katú (eminens corpore)" és „túláradó kegyességű (affluens pietate)" király volt, 
s a szerző tudomása szerint „azt mondják, hogy Magyarországnak soha nem 
volt ilyen királya, s utána a föld sem volt már ennyire termékeny". ... Ilyenféle 
XII. századi hagyományt tartott fenn Lothar királyról az Annales Patherbrun-
nenses elbeszélése: „Ennek a királynak kellemetes volt a kora. A mindenben 
való bővelkedés ui. a lég kellemes hőfoka és a föld mindenben való termékeny
sége miatt nemcsak az országban, hanem az egész világon túlcsordult." Nagy 
Károly hívének, Alkuinnak egyik levele szerint „a jó király-mivolt (bonitas ré
gis) az egész nép virágzása, a hadsereg győzelme, a levegő jó hőfoka, a föld 
termékenysége, a fiakban való megáldottság és a nép egészsége". VII-VIII. 
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századi egyházi szerzők részletezik a jó király (rex bonus) és a gonosz király 
(rex iniquus) uralmából fakadó áldásos és kárhozatos következményeket. Min
dezek a forráshelyek világosan mutatják, hogy a Lászlónak tulajdonított, jó 
termést biztosító képességet egyáltalán nem tekintették a szentség jelének, mint 
ahogyan például Lothar király esetében sem. Ez rendkívüli adománynak szá
mított ugyan, de nem a szentség, hanem csak a ,jó király-mivolt (bonitas ré
gis)" következményének. A jó termést hozó jó király képzete kereszténység 
előtti, mágikus felfogásból öröklődött át mind az egyházi írók, mind a keresz
tény laikusok gondolatvilágába és hatott tovább, most már keresztény elemek
kel színezve... 

Szentté egyáltalán nem avatott uralkodóknak gyakran gyógyító képességet is 
tulajdonítottak, csak a képesség eredetéről alkotott vélemények oszlottak meg. 
XI-XII. századi, de későbbi francia királyról is jegyeztek fel ilyesmit személyes 
tapasztalatként kortársaik: pl. I. Fülöpről (1060-1108) és VI. Lajosról (1108-
1137) Guibert de Nogent: 

„Mit mondjak arról, hogy azt látjuk: urunk (VI.) Lajos király szokványos csoda
jelet alkalmaz? Magam láttam (hozzá csatlakozva és távol is akarva tartani őket), 
hogy csapatostul csődültek a kereszt jelének hozzáadásával érintésére azok, akik 
skrofában szenvedtek nyakukon vagy testükön máshol. Ő mégis azokat a vele szüle
tett kegyes jóindulatánál fogva kezével magához intve alázatosan megjelölte. Ennek 
a csodatevésnek a dicsőségét, jóllehet már atyja, Fülöp örvendezve gyakorolta, nem 
tudni, milyen bűnök elkövetése miatt vesztette el! (Quid, quod dominum nostrum 
Ludovicum (VI) regem consuctudinario uti videmus prodigio? Hos plane, qui scro-
phas circa iugulum aut uspiam in corpore patiuntur, ad tactum eius, superadito cru-
cis signo, vidi catervatim me cohaerente ut etiam prohibente concurrere. Quos tarnen 
ille ingenita liberalitate serena ad se manu obuncans humillime consignabat. Cuius 
glóriám miraculi, cum Philippus páter eius alacriter exerceret, nescio quibus inci-
dentibus culpis amisit)." 

Blois-i Péter, a II. Henrik angol király (1154-1189) udvarában élt pap szerint 
az, hogy a király kézrátétellel képes a skrofulózist és a lágyéktáji gyulladást 
megszüntetni, a felkenés hatásának a bizonyítéka, amiről mindenki meg is győ
ződhet, mert a király a felkenés szentsége által az Úr felkentje. 

A szentként való tisztelet megítélése szempontjából érdekes a Hitvalló Eduard 
angol királynak tulajdonított skrofulózis-gyógyítás többféle magyarázata. Kano-
nizációs bulláját 1161-ben állították ki, translatioja 1163-ban történt. Csodáit már a 
Xu. század elején emlegették. 1125 körül Malmesbury Vilmos megrótta azoknak a 
tájékozatlanságát, akik Eduard skrofulozis-gyógyító erejét nem szentségével, 
hanem a királyi család öröklődő képességeivel indokolták. Ez az adat tanulsá
gos példája annak, hogyan „minősítenek át" a szentség bizonyítékává olyan ha
gyománymotívumot utólag, amely kétségtelenül meglevő csodahithez fűződött, 
de a csodásnak tartott jelenséget éppen nem egyházias értelemben magyarázta. 

Ezekben az összefüggésekben vizsgálva Anonymus Gallusnak Szent Lászlóra 
vonatkozó hírét, azt mondhatjuk, hogy e szerint Lászlót szentté avatása előtt 
már vagy 60-70 évvel nemcsak rendkívüli uralkodónak tekintették, hanem em-
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berfeletti, mágikus képességekkel is felruházták. Fontos és korai dokumentuma 
ez a Lászlóra vonatkozó Kálmán és II. István (1116-1131) korabeli hiedelem
körnek, és ennek olyan elemét tartotta fenn, amelyet még nem értékeltek át 
László szent voltának bizonyítékává, bár csodásnak is minősíthető mozzanat. 
Lászlónak ezek szerint már Kálmán és II. István idején emberfeletti képessége
ket tulajdonítottak>14 

Sajnálatos, hogy ezeket a nehezen félremagyarázható fejtegetéseket Klani-
czay Gábor annak „a történetírásunkban széles körben elterjedt feltevésnek" a 
példájaként hozta fel, „hogy László személye körül halála után rögtön kialakult 
valamiféle spontán szentkultusz, melynek számos nyoma maradt volna a szentté 
avatásig eltelt majdnem egy évszázadban".15 

„Gerics József érve abból indult ki, hogy <kellett> a <fama sanctitatis> valamely 
formája a szentté avatás elrendeléséhez, s erre épp a ... nem kellőképp meggyőző 
Gallus Anonymus-idézetet hozta fel egyetlen bizonyítékként." 

Klaniczay előadásának fő hibája, hogy állításától eltérően a bírált szerző azt 
hangsúlyozza: Anonymus Gallus hírét nem alkalmazták László szentségének 
bizonyítására. A „Lászlónak tulajdonított mágikus emberfeletti képességeket" a 
kifogásolt szerző nem azonosította szentre jellemző tulajdonságokkal, a László 
személyéhez kapcsolt jó termést hozó képesség hiedelme mégis messze meg
különbözteti alakját nemcsak az átlagembertől, hanem a többi királytól is, a 
szentség híre nélkül is. Klaniczay tehát sajnálatosan félreértette a szerző mon
danivalóját, akivel vitázni kívánt. Érvelését a továbbiakban így folytatta: 

„Gerics József ... egyetlen - de számunkra azonban kulcsfontosságú - ponton, 
mégpedig a legendából hiányzó, de a 14. század eleji krónikaszerkesztményben fel
lelhető, Lászlóhoz kapcsolt csodás jelenetek kérdésében álláspontja mégsem hozott 
fel perdöntő érveket. Öt ilyen jelenetet találhatunk a legendában. Az első közülük a 
<kerlési csata>, Szent László herceg győzelme a leányrabló kún felett... A másik 
négy jelenet a szent uralkodó képét hagyományosabb hagiografikus elemekkel gaz
dagítja. .. 

A hercegek Salamon feletti mogyoródi győzelmét ... megjövendölő látomás 
egyúttal természetfeletti megalapozást ad Géza majdani királyi hatalmának, s a bi
zánci hagyományokat tükröző <angyal hozta korona> idővel Lászlóé lesz... 

... Véleményem szerint nehezen elképzelhető, hogy a kerlési csata, az angyal 
hozta korona, a csodafiúszarvas látomásával egybekötött váci egyházalapítás, vala
mint a Salamonnal való párviadal - ha már benne lett volna a Gesta szövegében a 
legenda szerkesztése idején - ne került volna bele abba a László-legendába, amelyik 
egyébiránt oly bőven merített... ugyanebből az elbeszélésből."16 

14 GERICS József: Krónikáink és a Szent László-legenda szövegkapcsolatai. In: Középkori kút
főinkkritikus kérdései. Szerk.: HORVÁTH János és SZÉKELY György. Bp. 1974. /Memoria Saeculo-
rum Hungáriáé. 1./129-131. 

15 KLANICZAY Gábor: Szent László kultusza a 12-14. században. In: Történeti tanulmányok Sz. 
Jónás Ilona tiszteletére. A középkor szeretete. Bp. 1999. 359-360. L.: 22. jegyzet. 

16 KLANICZAY: z./i. 361-363. 
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A Klaniczay véleményétől eltérő nézeteinket az alábbiakban foglaljuk össze. 
A kerlési csata krónikabeli megírását bajosan lehet a 12. századnál későbbi 

szerzőnek tulajdonítani. Itt két fontos mozzanatot emelhetünk ki: először azt, 
hogy a leány megszabadításáról szóló elbeszélés a leányrablót következetesen 
Cunus-nak nevezi, s nem Comanus-nak, vagy Cumanus-nak. Györffy György 
több, mint fél évszázada tett s ma is érvényes megállapítása szerint a magyaror
szági latinságban a Cuni népnév utolsó okleveles előfordulása 1201-hez köthető, 
Anonymus már csak Comani-t (Cumani-t) emleget. A kerlési csata és a leány-
szabadítás történetének írásba foglalását a Cunus népnév használatát tekintve, 
megbízhatóan tulajdonítjuk 12. századi szerzőnek, aki még a László-legenda 
összeállítása előtt működött. A másik körülmény, amely szintén 12. századi, 
korai író tolla mellett tanúskodik, az előadás elején az a megjegyzés, hogy 
László a leányt a váradi püspök leányának tartotta. A fejezet vége felé cáfolják 
ugyan, hogy a váradi püspök leánya lett volna. Ez azt bizonyítja, hogy a püspök 
leányának említésén a későbbi másoló megütközött, megbotránkozott, s ezért 
tagadta a dolgot: ám éppen ez mutatja a szöveg nem-gregoriánus alapbeállított
ságát. Ezt a hírt akkor fogalmazták, amikor még botrányokozás nélkül emleget
hették a püspök leányát, Kálmán koránál és zsinatainál nem sokkal későbben. A tör
ténet írásba foglalásának megállapításánál ezek a körülmények, s nem a László 
legendából való hiánya a mértékadó. A legenda keletkezési idején, a 12-13. 
század fordulóján a püspök leányának említése a legenda szövegében legfeljebb 
anakronisztikus értetlenséget keltett volna. 

A korábbiakban hivatkoztunk a legendának arra a megállapítására, hogy a 
Salamonnal kitört trónharc Géza kanonizálásába került. Ezért magától értető
dik, hogy a legenda nem bocsátkozik László Salamonnal vívott harcainak, s e 
küzdelmek László szempontjából még oly dicsőséges „csodáinak" részletezésé
be. Ezekről az olvasó figyelmét inkább el kellett terelnie, mert tárgyalásukkal és 
trónhoz való jog elemzésével László szentté avatását veszélyeztette volna!17 

A mogyoródi csata előtti aranykoronát hozó angyal látomása egyébként, mint tár
gyaltuk, bibliai mintán, közelebbről Zakariás könyvén alapul, s nem bizánci előz
ményeken. A korona szerepének László által való megfejtése mindenben megfelel 
Sevillai Isidorus és Reimsi Hinkmar fejtegetéseinek. Isidorus szerint a „korona a 
győzelem ékessége avagy a királyi méltóság jelvénye (insigne victoriae sive regii 

17 A kerlési csata és a leányszabadítás története: SRH I. 368-369. GYÖRFFY György tanulmánya: 
A kun és komán népnevek eredetének kérdéséhez. = Antiquitas Hungarica 1948. II. 174. - A kró
nikafejezet elemzése: GERICS József: Legkorábbi gestaszerkesztéseink keletkezésrendjének prob
lémái. Bp. 1961. 84-88. - A régies, eredeti Cuni névalakot a későbbi másolók néhol a későbbi 
eredetű Cumani (Comani)-ra alakították, „korszerűsítették", de bizonyos helyeken a kéziratok egy 
része megőrizte a Cuni-t. Ez állapítható meg a kerlési jelenet előtti 102. fejezet utolsó mondatá
ban. Vö. a SRH I. jegyzetapparátusát. 

László neve mellett a krónika róla szóló elbeszélésében a beatus, beatissimus jelző feltűnését a 
hős kanonizációja utáni interpolációknak tekintjük, amelyek nem irányadóak az elbeszélés egé
szének keletkezésére nézve. 
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honoris Signum), amelyet a királyok fejére helyeznek",18 Hinkmar szerint pedig „A 
királyok szent történetében olvassuk, hogy amikor a papi fejedelmek szent kenettel 
a királyokat felszentelték a királyságra, győzelmet jelképező koronát (coronam 
significantem victoriam) téve a fejükre, a törvényt kezébe adták".19 

A krónikaíró ezeket a koronára vonatkozó szavakat a már tárgyalt elbeszé
lésben ismételteti Lászlóval: 

„... az Úr angyala leszállt a mennyből arany koronát hozván a kezében s azt a 
fejedre tette; ezért biztos vagyok benne, hogy a győzelem a mienk lesz, és Salamon 
legyőzve, száműzöttként fog menekülni az országból. Az Úr pedig a koronát és az 
országot neked fogja átadni." 

Ezekben bizánci hatást nem kereshetünk, mert Isidorus és Hinkmar nem bi
zánci szerzők. 

Salamon meghátrálását a gesta szerint a két lángoló kardú angyal által támo
gatott Lászlóval („duos angelos ... igneo gladio volantes") vívott párbajból 
aligha lehet kortársi, pl. cseh mintával magyarázni. A 10. századi Widukind fel
jegyzése szerint ui. 933-ban és 955-ben a magyarokon aratott két nagy győze
lem alkalmával a német királyok hadizászlója hatalmas angyalalakot ábrázolt, 
nyilván Szent Mihályt, amely, illetve aki „bizakodást és nagy szilárdságot" 
öntött a német harcosokba és „a győzelem letéteményese (angelus penes quem 
Victoria)" volt.20 A tüzes kardot forgató angyalok látomásának ősmintái kétség
telenül a Paradicsomkert bejáratához őrnek rendelt, lángoló kardú („flammeum 
gladium atque versatilem") kerubok a Genezisben (3, 24). Dániel könyvében a 
halálos ítéletet végrehajtó angyal szerepel karddal a kezében: „Mert íme az Isten 
angyala, megkapván tőle az ítéletet, kettéhasít téged (ecce enim angelus Dei 
accepta sententia ab eo scindet te medium Dn 13,55)" és: „Vár ugyanis az Úr 
angyala, kardot tartva, hogy kettéhasítson téged és megöljön titeket (manet 
enim angelus Domini gladium habens, ut secet te medium et interficiat vos. Dn 
13,59)." Azaz a koronát hozó angyal látomásához hasonlóan, a kardot forgató 
angyal esetében is bibliai példa követéséről van szó! 

A krónikában ránk maradt Gesta Ladislai regis-t már középkori történetírá
sunk László nem-hagiografikus természetű életrajzának tartotta, és határozottan 
megkülönböztette az ő „érdemszerző", „szent" cselekedeteit megörökítő legen
dától. Ezt a szempontot legalább ilyen világosan kell érvényesítenie a történet
írásnak napjainkban is, és aligha kérheti számon jogosan a gestától a „szent" 
cselekedetek megörökítését. Ugyanez áll a „csodás" történetekre, amelyeket a 
középkorban még a „népi vallásosság" sem tekintett minden esetben a szentség 
bizonyítékának, mint ahogyan a francia királyoknak tulajdonított skrofulózis 
gyógyításokat sem. 

18 Etym. XIX. 30. 1. Patrologia Latina 82. col. 697. 
19 De ordine palatii V. Ed. M. PROU. Paris, 1885. 12. 
20 A párbaj: SRH I. 401. - Widukind adatai az angyalos német hadilobogóról: Catalogus fon-

tium ..., Ed. A F. GOMBOS Bp. 1938. 2662. és 2263-2264. 
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A középpontba a VII. Gergely által a királyok kanonizálására vonatkozóan 
támasztott követelményeket kell állítani: fűződik-e az illető nevéhez halott fel
támasztása, bélpoklosnak megtisztítása betegségétől, vak ember látásának visz-
szaadása. A krónika, vagyis a Gesta Ladislai regis ilyesmiről nem ír, előadása 
ezért László pápai kanonizálásával nehezen hozható kapcsolatba, Lászlónak a 
legendája számol be a két vak leány látásának László általi visszaadásáról és a 
leprás meggyógyításáról. László kanonizálásával tehát a legenda elbeszélése 
kapcsolható össze és nem a pápai kanonizálásnál sokkal régiesebb krónikaszö
vegek! Ezek előadása a pápai kanonizálás követelményével nincs összhangban. 

Klaniczay Gábor tévesen magyarázza Gerics József okfejtését, hibásan tulaj
donította neki azt az éppen Gerics által elvetett felfogást, hogy László szentként 
való népi tiszteletének korai bizonyítéka az Anonymus Gallusnál Lászlóénak 
tartott jó termést biztosító képesség, amely éppen Lászlóra volt jellemző, és 
halálával meg is szűnt. 

László emlékének szentként való ápolását Klaniczay feltevésszerűen Bizánc
ból származtatja, magyarországi kultuszát III. Béla kora előtt tagadja, s tiszte
letének meghonosítását, legendájának elkészíttetését és pápai szentté avattatását 
Béla művének tekinti. A Gesta Ladislai regis-ről úgy gondolja, hogy ami „cso
dát" a gesta különösen a Salamonnal vívott harcok történetében Lászlóról meg
ír, az a legenda keletkezése után került lejegyzésre. Mindenesetre tény, hogy a 
legenda csak Salamonnak az alattvalói rosszindulat által kikényszerített bebör-
tönzését írja meg, László ide vonható „csodáiról" hallgat. A trónkérdésről és 
jogi vonatkozásairól ez a hallgatás a legendaírótól természetes, hiszen szerinte a 
Salamonnal folytatott trónharc Géza kanonizálásába került, s László esetében 
tanácsosabb volt az egészet mellőzni, egyebek közt azt is, amit erről a króniká
ban olvashatott. 

A László-kultusz eredetének szempontjából a sarkalatos kérdés az, ismer-e 
Klaniczay olyan bizánci szöveget, amely - akár a szentség híre nélkül is - pél
dául legalább az Anonymus Gallusnál Lászlónak tulajdonított, jó termést bizto
sító képességre vonatkozik. Ilyen forrás bemutatása nélkül a László szentségé
nek bizánci gyökerére vonatkozó elgondolás igazolatlan feltevés marad. 
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JÓZSEF GERICS - ERZSÉBET LADÁNYI 

Les actes „miraculeux" de Saint Ladislas dans nos chroniques 

Le pape Grégoire VII, en s'occupant du culte des rois vénérés universellement comme saints 
par l'Église universelle, posa en 1081 la question célèbre: „De parmi les empereurs ou les rois qui 
put se vanter de tels miracles, comme Saint Martin, Saint Antoine et Saint Benoît? Lequel des 
empereurs ressuscita des morts, purifia des lépreux ou rendit la vue à des aveugles? L'Église 
considère certes avec un grand respect et une reconnaissance l'empereur Constantin, Théodose, 
Honorius, Charles et Louis comme les patrons de la justice, les propagateurs de la religion 
chrétienne et les défenseurs des églises, mais elle ne déclare portant pas qu'ils brillaient avec la 
gloire des miracles." 

Cette lettre du pape fut connue en Hongrie aussi, parceque ses détails divers ayant d'autre 
rapport sont cités par la Gesta et la légende du roi Saint Ladislas (1077-1095). Ladislas fut 
canonisé en 1192, par un synode, dans la présence du légat du pape. C'est la légende seule qui 
rend compte d'un miracle attribué à Ladislas, notamment du recouvrement de la vue d'une jeune 
fille aveugle. La Gesta Ladislai régis donne un compte-rendu passablement détaillé: de la 
libération de la jeune fille enlevée, de ses visions miraculeuses, de ses combats victorieux contre 
Salamon, de sa défense par les anges (ce sont presque tous les répétitions des préfigurations 
bibliques), de sa magnanimité indulgente envers Salamon. Mais on n'y trouve rien des miracles 
de guérissement souhaités par Grégoire. Il y figure comme un sauveur de la patrie et un héros de 
la nation. Le manque des miracles dans la Gesta, nécessaires pour la canonisation papale, montre 
que le texte de cette dernière fut rédigé indépendamment de la canonisation de 1192, à une date 
de beaucoup antérieure. 

Il y a de nombreux rapports textuels entre la légende et la Gesta conservée dans les 
chroniques, mais la légende ne contient rien sur les hostilités exaspérées pour le trône du roi 
Salamon (1063-1074) et du roi Ladislas. D'après la légende, Géza (1074-1077), frère aîné de 
Ladislas, mourut au cours des combats pour le trône contre Salamon, c'est la cause pourquoi sa 
canonisation n'eut pa lieu. La légende passa sous silence les combats de Ladislas et de Salamon, 
dont les événements sont traités abondamment dans la Gesta, parce que leur description détaillée, 
le détrônement de Salamon aurait pu empêché, outre la canonisation de Géza, celle de Ladislas 
aussi, qui se révolta contre le roi légitime. 



FARKAS GABOR FARKAS 
II. Lajos rejtélyes halála* II. 

V. Szerémi hitelessége 

Történetünk egyik kulcsfigurája Szerémi György.90 Munkáját, amely 1840-ig 
majdnem teljesen ismeretlen volt a történeti irodalomban, Verancsics Antal 
esztergomi érsek felkérésére írta meg.91 Mindkettejük politikai pályája Szapo-
lyai János mellett kezdődött el, Verancsics a 30-as években diplomataként igye
kezett János király külpolitikáját képviselni. Szapolyai halála után 1544-ben 
Fráter Györggyel meghasonlott, külföldi diplomataként távozott Erdélyből is, 
majd öt év múlva I. Ferdinánd oldalára lépett át. Tervei között szerepelt Antonio 
Bonfíni magyar történelmének folytatása, ezért mozgalmas élete során tervsze
rűen gyűjtötte a legkülönbözőbb feljegyzéseket, jó néhány ismert és ma még 
ismeretlen embert bízott meg, hogy írja meg az általa megélt eseményeket. 
A legjelentékenyebb mű, amelynek a megírására az átállás előtt közvetlenül 
bízta meg Szerémit, beleilleszthető azon kéziratok csoportjába, amelyeket Ve
rancsics felkérésére írtak meg egykorú szemtanúk.93 Szerémi művének vezérvo
nala meglepő módon hasonlatos volt ezekkel a munkákkal: a magyar uralkodó 
elit volt a bűnös a történelmi nyomorúságért, amely mögött kicsinyes bosszú
vágy, kevélység, s I. Ferdinándtól, aki a régi hit oltalmazója, való elfordulás 
húzódott. Ugyanakkor II. Lajos király halálát Brodarics változatában mesélte el 
a gyűjtemény első darabja, de történelmi nézőpontját már Ferdinánd-pártiság 
jellemezte.94 Nagyon fontos, hogy itt olvashatjuk a magyarázatát Lajos rejtélyes 

* A tanulmány I. részét 1.: Magyar Könyvszemle (116.) 2000. 4. sz. 443-463. 
90 Szerémi életére és művére lásd: ZILAHI 1860. 160-200. - ZSILINSZKY 1878. 250-255. -

DUDÁS 1886/1. 242-252. - DUDÁS 1886/2. - ERDÉLYI 1892. - SZÁDECZKY 1892/1. - SZÁDECZKY 
1892/2. - ACSÁDY 1894. 1-59. - ViD 1910. -ERDÉLYI 1941. 

91 Művének kiadását lásd SZERÉMI 1961. 
92 Verancsics életére és műveire lásd: SÖRÖS 1898. - BARTONIEK 1975. 35-56. 
93 ACSÁDY 1894. 32-40. 
94 BARTONIEK 1975. 44-51. - VERANCSICS II. 1857. 12. „igin megkegyetlenedínek az magyari 

urak szegénség ellen, sokkípen nyomorgaták az kereszteseket." 22. „János vajda nem írkezík vagy 
nem akara jönni az erdélyi níppel Mohácscsá az király mellé az viadalra." 64. „Ugy az Úr Isten 
megbünteti az kevíly magyarokat, mert nagyobb szimírem és bosszúság nem lehet, mint mikor 
egy vitéznek tollát fejiből szedik, az fegyvert oldaláról ódják, és az ő lakóheliből kiverik." 



34 Farkas Gábor Farkas 

eltemetésének és meg is nevezte a király első elföldelőit. Ebbe a csoportba 
tartozott még Zay Ferencnek tulajdonított munka, amelyben meg is fogalmazó
dott világosan a vád: „a gonosz urak hozzá nem látása miatt lőttek ezek minde
nek."96 

Gévay Antal a bécsi levéltár őre találta meg Szerémi lappangó kéziratát és 
ismertette először.97 Nem sokkal később Jászay Pál csapott le rá és dolgozta fel 
művében, amely jelentős részben erre a kéziratra épült.98 A krónikát először 
Wenzel Gusztáv adta ki a múlt század derekán.99 Szerémi alkotásának több 
kézirata nem ismert, így nem tudjuk ellenőrizni, hogy írása során mennyi tor
zulás következhetett be. Ez az egy példány maradhatott fent a műből, mert ki
fejezetten Verancsics számára készült és lemásolását valószínűleg nem enge
délyezte. Szerémi nem azért írhatta a történeti munkáját, hogy később megje
lenhessen, hanem tudta nagyon jól, hogy az esztergomi érsek csak felhasználja 
a később elkészítendő munkájához.100 Ezt a megbízást 1544-1546 között vé
gezhette el, mert kéziratának egy megjegyzéséből kiderült, hogy megbízóját, 
Verancsics Antalt, mint erdélyi prépostot emlegette. A kötet a 17. század elején 
még a Verancsics család gyűjteményébe tartozott és Verancsics Faustus írta rá 
a címét. Tehát Szerémi Verancsics Antal adatközlői közé tartozott és a készülő 
nagy történeti munkájához szolgált volna adalékkal.101 

Históriájának forrásait négy helyről meríthette: régebbi szóhagyományozás, 
egykorú szóbeli vagy írásbeli értesülés, személyes tapasztalat illetve az általa 
kitalált történetek. Ezt a négy réteget élesen el kell különítenünk.102 Ez külö
nösképpen érvényes, ha Szerémi egyik leghírhedtebbé vált történetét, II. Lajos 
rejtélyes halálát vesszük górcső alá.103 Már a régebbi történeti irodalom is alá-

95 VERANCSICS II. 24-25. „Lajos király az hadból megfutamik, ki csakugyan ottan Cselénél 
egy fogban a sárban vésze. (...) János vajda Fejérvárra mené, az Lajos király testét meghozatá az 
mohácsi mezeiről s sárból, kinek testit az halászok sárba benyomták vala, hogy az terek meg ne 
találja." 

96 VERANCSICS II. 157. - Z A Y 1982. 35. „Az Lándorfejirvár elvesztésének oka e vót és igy esött." 
97 GÉVAY 1840. 167-175. „A bécsi császári udvari könyvtár kéziratai között egy ily című is 

találtatik (...) Ebben, valamint egy külön levélben II. Lajos király haláláról, minden eddigi elő
adásokkal, és, mint több belső okok mutatják, az igazsággal is merőben ellenkező elbeszélés 
találtatik." 

98 JÁSZAY 1846. 
99 SZERÉMI 1857. XXVII. Wenzel szerint Szerémi munkája nem volt ismeretlen a 16. és 17. 

században sem, ám művét minden kritikai hivatkozás nélkül használták. Jó példa erre Mrnavié 
Tomkó János bosnyák püspök Beriszló Péter életéről írt könyve, ahol említette Szerémi históriáját. 
Tomkó - aki a II. Szilveszter bulája hamisítójaként vált hírhedté - 1615 táján Verancsics Faustus 
csanádi püspök gazdag könyvtárában és kéziratgyűjteményében kutatott. Lásd erre KARÁCSONYI 
1913.2.-ACSÁDY1894. 33. 

100ACSÁDY 1894. 34-35. 
101 ACSÁDY 1894. 33. -BARTONIEK 1975. 44-86. 
102 DUDÁS 1886/2. 10. - VID 1910. 37-38. 
103 SZERÉMI 1961.287-288. 
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húzta Szerémi elbeszélésének hiteltelenségét. Általában a korra jellemző ada
léknak tekintették, amelynek megbízhatósága megkérdőjelezhető és inkább a 
tárgyalt időszakban keletkezett mendemondákról nyújt érdekes kiegészítést. 
Kiemelték Szerémi hiszékenységét, főleg a hallomásból begyűjtött pletykák és 
történetek vonatkozásában.104 Értékét mégsem szabad lebecsülni, hiszen korá
nak politikai legendáit örökítette meg és általa ismerhetjük meg azt a hiedelem
világot, amely a 16. század első felének elitjéhez köthető. Elbeszélésének gyen
ge pontjai jól mutatják, hogy mennyire óvatosan kell bánni történeti forrásként 
munkájával. Ezek közé sorolhatók azok az adatok, amelyek egyszerűen kohol
mányok, vagyis nem felelnek meg a valóságnak. Ám van számtalan állítása is 
Szeréminek, amelyek történeti tényként kezelhetők, ám elferdítette őket. S vé
gül korának eseményeiből akad, amelyekről nem tudósított. A koholt anekdoták 
valószínűleg nem mind Szerémi szerzeménye, inkább naivsága és jóhiszeműsé
ge folytán bekerült rémtörténetek. Ezeknek a forrásai lehettek a már említett 
népénekek és újságok, illetve a szájhagyomány útján terjedő hiedelmek. Ko
moly vitát hozott az a kérdés is, hogy ki írhatta a Szerémi művéhez csatolt le
velet II. Lajos haláláról. Szerémi az alább közölt elbeszélésekkel szemben a 
hivatalos változatot is megemlítette munkájának elején, illetve a mohácsi csata 
elbeszélésekor. Az elemzés megkönnyítésére két hasábban hozzuk a függelék
ben Szerémi és Tatai beszámolóját a királygyilkosságról.106 

Gévay Tatai Miklós levelét Szeréminek tulajdonította. Wenzel, a kézirat első 
kiadója, ezzel ellentétes álláspontra jutott, miszerint II. Lajos király haláláról 
szóló levél már nem a királyi káplán munkája. Ugyanezt gondolta Erdélyi 
László is, aki a két szöveget tartalmilag elemezve, lényeges különbségek miatt 
nem tartotta az utóbbi beszámolót Szerémi művének. Sőt megkockáztatta, hogy 
Szerémi nem ismerte, így nem is fordíthatta le magyarról latin nyelvre Tatai 
levelét. Vid Jeromos ennél is továbbment, szerinte a munka többi része sem 
származhatott Szerémi kezétől, a benne fellelhető hibák többsége a kézirat má-

104 DUDÁS 1886/2. 12-17. - ACSÁDY 1894. 50-52. - ERDÉLYI 1892. 106-107. - SZÁDECZKY 
1892/1. 58-60. - VID 1910. 38-42. Figyelemreméltó az értékelése: „De bármily hibásak legyenek 
is Szerémi történeti följegyzései, mint kultúrtörténeti adatok, értékükből nem veszítenek. Mert 
akár a Csele-patakba fúlt II. Lajos, akár Zápolya György ölte meg cseh kardjával, ez utóbbi értesí
tésével tudtunkra adja, hogy a cseh kard nem volt ismeretlen fogalom. Tehát maguk a puszta té
nyek hibásak, sőt valótlanok is lehetnek, de a ruha, melybe Szerémi azokat öltöztette, korszerű és 
jellemző." 

105 Jó példa erre a Corvin-fiúk meggyilkolásának a legendája. SZERÉMI 1961. 53. „És amidőn 
Imre gyorsan Horvátországba érkezett s a hercegné házánál lováról leszállott, hogy játszottak a 
gyermekek, Korvin János fiai pajtásaikkal s meglátták Imrét, tisztjüket, abbahagyták a játékot, ne
velő atyjukhoz futottak, s mondták a szegények: Apám, az ám, mit hoztál nekünk? - És mondta: 
Hoztam, uramnak fiai. És az ártatlanok mindegyikének adott egy-egy kis dobozt a kezébe. Édes 
sütemény volt az, és örültek a gyerekek az ilyen nyalánkságoknak. De keserű volt végül nekik, 
csakhamar betegségbe estek, s két hét alatt eltávoztak a világból Atyjukhoz. És ez volt már az 
1500. évben." 

106 SZERÉMI 1961. 11 l - l 12. illetve 286-290. 
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solójától eredhetett.107 Erdélyi volt az első, aki megkísérelte Szerémi értékét 
többféle nézőpontból elemezni. Megállapította, hogy forrásai között nagy szám
ban találhatók népmondák, ugyanakkor feltűnt neki, hogy országos jelentőségű 
dolgokról a történetíró nem tett említést. Művének iránya meghatározta a törté
nelmi személyek értékelését is, II. Ulászlót kivéve az itt szerepelt királyok mind 
az ország romlását okozó magyar urak kezeitől estek el. Szádeczky Lajos ezzel 
ellentétben már munkája előszavában leszögezte, hogy számára egyértelművé 
vált: a Tatainak tulajdonított levél - a bécsi kézirat beható tanulmányozása után 
- is Szerémitől származott.108 Az eltérő álláspont hosszú és szenvedélyes vitát 
eredményezett, amelynek a tétje nem volt csekély. Ugyanis, ha bebizonyosodik, 
hogy a Tatai-féle levelet is Szerémi írta, akkor a királygyilkosság mindössze a 
királyi káplán három különböző helyen említett rémtörténete, amelyet más hi
teles forrás nem támasztott alá.109 Tatai levele erősítette volna meg Szerémi 
históriáját egy másik szemszögből és járult volna hozzá a hitelességéhez, mint 
még egy megbízható „szemtanú" a gyilkosságban.110 

A helyenként személyeskedő polémia főbb kérdései a szerzőség és a hivatko
zás körül forogtak. Szerémi írta Lajos haláláról szóló „Kesergő levelet", vagy 
Tatai Miklós? Ha Tatai Miklós írta ezt a beszámolót, akkor ő használta forrásul 
Szerémit, vagy Szerémi merítette belőle a királygyilkosság történetét?111 Erdé
lyi Szerémit tartotta Tatai Miklós fő forrásának, amelyet tartalmi vizsgálattal 
igyekezett alátámasztani, nevezetesen: bizonyos megállapítások csak Tatainál 
fordultak elő, míg néhány tényben Szerémi volt pontatlanabb.112 A vitát lezárva 
Szádeczky kiemelte, hogy Szerémi „Emlékiratának" kiegészítésére, éppen a 
hibás adatok javításának szándékával írta Szerémi „Kesergő levelét", szerzőjé-

107 GÉVAY 1840. 167. - WENZEL 1879. VII. -ERDÉLYI 1892. 8-14. - VID 1910. 40. 
108 SZÁDECZKY 1892/1. 4. 
109 Szerémi négyszer említi Lajos király halálát, kétszer a Csele-patakba fullasztja bele, kétszer 

Szapolyai György öli meg. SZERÉMI 1961. 51. „És nagy haddal készült fel, s elhozta anyját Lajos 
királynak, aki szegény a mocsárba esett." - SZERÉMI 1961. 104. „Ugyanaz a Lajos király gyer
mekkorától fogva mindig gyakorolta a lányokkal való feslettségét, mert azok a lator udvari embe
rei inkább rosszra tanították, mint jóra, amit én gyakran láttam. És ő, mondják, rút halállal egy 
mocsárban elmerült lovával." - SZERÉMI 1961. 112. „Egy magyar vitéz, hogy meghallotta, hogy 
János király meghalt, mondja: Már fel kell tárnom Lajos király halálát." - SZERÉMI 1961. 171. 
„De én visszatértem a csensztohovai búcsúról. És ezen az utamon hallottam először Zarkiban a 
parókustól, miképpen halt meg Lajos király Szepesi György keze által, amiképpen fentebb meg
íratott." 

1,0 ERDÉLYI 1893. 544-546.; 731-732. - SZÁDECZKY 1893. 819-824. - ERDÉLYI 1894. 62-69. 
- SZÁDECZKY 1894. 69-73. 

111 SZÁDECZKY 1893. 821. „De vajon mi az oka Erdélyi feltevései e színeváltozásainak? Nyilván 
nem egyéb, mint hogy értekezésében azt akarja valószínűvé tenni, hogy Lajos királyt Szekcsőn ölték 
meg. Mennél több forrás mondaná ezt, annál valószínű. Azért kell 2-3 forrást kimutatni." 

112 ERDÉLYI 1894. 65. -ERDÉLYI 1941. 34-52. 
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nek viszont - a hitelesség miatt - Tatai Miklóst tüntette fel.113 Második érteke
zésében nem látta bizonyítottnak, hogy a Szeréminek tulajdonított kézirat, 
amely bizonyosan 16. századi, az udvari káplántól származik vagy nem. Sze
rinte az íráskép sokkal tisztább, mintsem első fogalmazvány lenne, alig van 
benne javítás és betoldás. Szádeczky szerint a javító magyar származású lehe
tett és a kézirat valószínűleg egykorú másolat. A meglepő fordulattal záródó 
múlt századi vita eredménye a mai napig nem lelhető fel a Szerémivel foglalko
zó forráskiadványokban és tanulmányokban. Szádeczky az akkor még Bécsben 
lévő kéziratot a budapesti Egyetemi Könyvtárba kérette és szeminaristáival 
tanulmányozva döbbent rá arra, hogy Wenzel kiadásának a végéről hiányzik 
három levél, amelyet Erdélyi, bár a vitában elismerte ezt a tényt, 194l-es köny
vében sem tüntetett fel. Ugyancsak hiányzik a húsz évvel későbbi Szerémi-
fordításból is: valószínűleg mind a két esetben a hibás múlt századi kiadást 
(1857) vették alapul a fordítók és nem az eredeti kéziratot, noha a kötet 1933-
tól már az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában volt.114 A szerzőség kér
désének bizonyítékát a kézirat utolsó levelének verzóján találhatjuk meg, mivel 
Szerémi a következővel fejezte be históriáját: „írta mindezeket Szerémi György 
pap, aki káplánja volt egykor az ifjú Lajos királynak, s az ő halála után János 
királynak, aki velük sok veszélyben forgolódott, de hiába fáradozott, mert tőlük 
semmit sem kapott, de ő mindazonáltal nekik tanácsolgatott amennyire csak 
tudott, s az Isten kegyelméből nekik gyakran jövendölgetett, midőn véleményét 
hallatta, s midőn Czcstochowából megtért és Krakkóban időzött, ezeket emlé
kezetében gondosan rejtegette s végül emlékezete után megírta, midőn a bol
dogságos szűz őt arra megsegítette."115 Szerémi az eddig hiányzó részben rövi
den leírta I. Ferdinánd bevonulását Budára, majd pedig a Habsburg uralkodó 
megkoronázását. Kiemelte a magyarok Ferdinándhoz fűződő reményeit és csa-

1,3 SZÁDECZKY 1894. 73. „Szerémi a maga munkáját az 1540-és évek végén írta. Élt-e még ak
kor Thatai? Ismerte-e Sz. munkáját, amely egyetlen példányban lappangva maradt fenn ránk a 
bécsi könyvtárban? S ha ismerte és abból írta volna a kesergő levelet: hogyan került az ő (a 
Thatai) munkája is annak az egykorú (német?) másolónak a kezébe s onnan a Szerémi-codexbe? S 
miért csinálták volna az egykorúak s a közel-egykorúak (akik mindnyájan jobban tudhatták pedig, 
hogy kinek a munkájával van dolguk) ami felültetésünkre azt a confusiot, hogy épen a Thatai 
levelére írják rá, hogy »História rerum Hungaricarum a Georgio Sirimiensi stb. scriptitata.«" 

114 SZERÉMI 1941. Bevezető: „Egy ideig húzódoztam attól, hogy a Szádeczky akadémiai érte
kezésében különösen rossz hírbe hozott Szerémivel magamat kompromittáljam..." - ERDÉLYI 
1941. 30-34. A kéziratot elemezve nem állapította meg a kiadás csonkaságát. - ERDÉLYI 34-52. 
Az emlékirat bírálata. -ERDÉLYI 1893. 545. „Az az egy adat, mely eddig a codex végén lappan
gott s mely most Szádeczky szerint egyszerre egyetlen szóval megdönt..." - SZÁDECZKY 1893. 
819. Erdélyi megállapítása, miszerint Tatai írta volna a levelet, a kézirat csonka kiadásán 
(Wenzel, 1857) alapult. 

115 SZÁDECZKY 1892/2. -Szerémikézirata [134v] 
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lódásukat. Beszámolt János király Lengyelországba meneküléséről és Szulej-
mán segítségéről, utána a magyar király visszatéréséről.116 

A mohácsi csata 400. évfordulójára egy igényesen válogatott tanulmánykötet 
jelent meg, amely az addigi kutatásokat összegezte.117 Gyalókay Jenő kiváló 
hadtörténeti elemzésének a végén több oldalon emlékezett meg II. Lajos halála 
körüli rejtélyekről.118 Több ellentmondásra hívta fel a figyelmet a Tatai-féle 
beszámolóval kapcsolatban és Szerémit nem tartotta hiteles forrásnak. Kétség
kívül elgondolkoztató, hogy a törökök által lekaszabolt Tomori, akinek levágott 
fejét dárdára tűzték, a csata után megmenekülhetett Szapolyai György társasá
gában. Szulejmán a holttestek azonosításához fogságba esett, majd később ki
végzett magyar katonákat használt fel, akik bizonyára jól ismerték a vezérü
ket.119 Hihetetlennek tűnik, hogy a véres történet szemtanúi közül senki sem 
akadt, aki erről a gyilkosságról beszámolt volna. Furcsa a már említett magyar 
katona is, aki Szapolyai János halálakor, a mohácsi csata után tizennégy évvel 
hajlandó csak erről mesélni. Ellentmondásos az a része is a történetnek, amely
ben Lajos holttestének visszaszállításáról esik szó, ugyanis elképzelhetetlen, 
hogy a csatából elmenekült katonák visszatérnek még egyszer a Csele-patakhoz, 
és lámpavilágnál temetik el a királyt, amikor tudjuk jól, hogy Szulejmán egész 
éjjel harckészültségben tartotta az embereit. Viszont mindenki számára ismert 
tény volt, hogy Lajost a patak partján találták meg, így szükséges volt a holttes
tet is a történet hitelessége miatt odaszállíttatni. A menekülő király sebesülésére, 
amelyet három kortárs török történetíró is megerősített, kézenfekvő magyarázat 
volt, hogy az információt a törökök maguktól a magyar hadifoglyoktól szerez
hették, akiktől szerették volna megtudni: mi történt Lajossal. Ezt a kútfőt tá
masztja alá Szulejmán már idézett fethnáméja, amikor a király sorsáról semmi 
bizonyosat nem tudott, hiszen hadifoglyoktól és nem az általuk megbízhatónak 
tartott török forrásból szerezte be ezt az értesülést. Az időrend szempontjából is 
megkérdőjelezhető Szerémi hitelessége, hiszen történetében a nagy leszámolás 
csütörtökről péntekre virradóan esett meg, míg a temetésre csütörtök hajnalban 
került sor. Tehát a királyt előbb eltemették vértől ázott ruhájában, aztán másnap 
éjszaka gyilkolta meg Szapolyai György Dunaszekcsőn.120 

116 Ezek után szükségessé vált, hogy a később elkészülő kritikai kiadásig, amelyet már Szá-
deczky is sürgetett 1892-ben, függelékként közöljük tanulmányunk végén újra a teljes Tatai-féle 
levelet. A szövegközlésben felhasználtuk Szádeczky olvasatát is. - SZÁDECZKY 1892/2. - Szerémi 
kézirata [128v] Nem tudni, hogy Tatai levele kihez íródott: „De morte Ludovici regis est epistola 
flebilis (...?) et ad Reverendissimum (...)lem ep(isco)pum (...)aralaen.(?)" Szádeczky igénybe 
vette Szilágyi Sándor, az Egyetemi Könyvtár akkori igazgatójának a segítségét, ám hiába vilá
gították át a címzést, nem sikerült megfejteniük. 

117 Mohács 1926. 
118 GYALÓKAY 1926. 246-255. 
119 THÚRY 1.248. 
120 THÚRY I. 384. - GYALÓKAY 1926. 250. és a 296. jegyzet. - SZERÉMI 1961. 112; 288. Nem 

tartjuk kizártnak, hogy Tatai levelében említett vértanúság és a bátaszéki Szent Vér összekeverése 
is segített a mondakör továbbfejlődésének. 
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A mohácsi csatavesztés hírére menekülő Mária királyné Neszmélyen értesült fér
je haláláról Czettrich Ulrik királyi kamarástól. Ekkor még tartotta magát az a törté
net, hogy hátha megmenekült a király és maga Mária is bizakodott benne.121 Miután 
minden remény eloszlott Lajos sorsát illetően, a királynő Sárffy Ferenc győri kapi
tányt bízta meg a holttest felkutatásával. A későbbi legenda születéséhez hozzájárult 
- felemás módon - ez a jelentés is, mivel sem a kihantolás idejét, sem a helyét nem 
árulta el, s nyitva hagyta azt a kérdést, hogy ki és mikor temette el legelőször a sze
rencsétlen királyt. Az eseménynek nagy valószínűséggel az áradás után kellett 
bekövetkeznie, amikor a víz annyira visszavonult, hogy az ott fulladt holttestek is 
előbukkanhattak és a török is biztonságos távolságra lehetett. Ez leghamarabb szep
tember 3-a után történhetett meg. A legenda másik támpillérét jelentette az a Sárffy 
levelében is rögzített tény, miszerint Lajos holtteste ijesztő állapotban volt, teljesen 
szétrohadt és a fogazata illetve a jobb lábán lévő jegy alapján ismerték csak fel 
Czettrichék. „Ez itten a király őfelsége, az én mindig legkegyelmesebb uram holt
teste, ez egészen bizonyos!, s térdre borulva, sírva megcsókolta. Minthogy így fel
ismertük, kiástuk a testet, először fejét, aztán arcát lemostuk, és egész pontosan 
felismertük azokról a jegyekről, melyek őfelsége fogain voltak. (...) Nem akarok 
hízelegni, de főtisztelendő uraságod kegyeskedjék elhinni nekem, hogy sosem lát
tam emberi holttestet, mely ennyire épen maradt volna, ennyire ne lett volna undo
rító és ijesztő."122 Ezzel ellentétben Tatai beszámolójának van még egy gyenge 
pontja, miszerint nincs forrás, hogy Szapolyai küldte volna őt, vagy valaki mást a 
király holttestének felkutatására. Szerémi (és Tatai) beszámolóját egy múlt század
ban előkerült oklevél és egy gyűrű tette végképp hiteltelenné. Az oklevél azt tanú
sította, hogy 1527. június 4-én Báthory István nádor jelenlétében az elhunyt király 
pecsétgyűrűjét Horváth Márton visszaszolgáltatta Mária királynénak. „Báthory 
István, Magyarország nádora és a kunok bírája ezennel tanúsítjuk, hogy nemes 
mlatoviti Horváth Márton néhai felséges Lajos király úrnak a pecsétgyűrűjét -
amelyért felséges Mária királyné úrnő a Miklós mester, pécsi kanonok pecsétje alatt 
kelt írással őt küldte el a közelmúlt napokban azokhoz a jobbágyokhoz, akik néhai 
Lajos király úrnak az öltözékét a mohácsi mezőről magukkal vitték -jelenlétünkben 
hűségesen átszolgáltatta a királyné őfelségének, amelyet azután őfelsége a tanácsos 
urak jelenlétében szétvágatott. Őfelsége mentesítette őt ezzel az üggyel kapcsolat
ban, most pedig őfelsége példáját követve mi is a jelen oklevelünkkel teljességgel 
feloldjuk őt minden felelősség alól. Kelt Pozsonyban, Keresztelő Szent János szü
letésének ünnepén, az Úrnak egyezerötszázhuszonhetedik évében."123 

121 JÁSZAY 1946. 47. - ORTVAY 1914. 204-206. - GYALÓKAY 1926. 251-252. - FRANGEPAN 
1927. 24-26. - BARTA 1977. 6-7. 

122 Mohács 1987. 92-93. - GYALÓKAY 1926. 252-254. Kenyeres Balázs a törvényszéki or
vostan akkor legnagyobb szakértőjét kérte fel a vélt ellentmondások feloldására. Kenyeres szerint 
nem áll ellentétben az a két tény, hogy egyrészt Lajos arcvonásai felismerhetetlenségig eltorzul
tak, míg a hat hétig nedves helyen feküdt holttest kezdeti rothadása csökkent, majd megszűnt. 

123 PROKOPP 1967. - Kiss 1976. 507-512. - Az oklevél fényképét közölte újabban PROKOPP 
1983. 275. 
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Sárffy jelentésében nem esett szó semmiféle gyűrűről, pedig a nagy jogi jelen
tőséggel bíró pecsétgyűrű haláláig rajta volt Lajoson. Miután a csata végeztével 
Buda felé nyomuló török sereg elhagyta a helyszínt, a rejtekhelyükről előme
részkedett környékbeli parasztok megtalálták a király holttestét, ami valószínű
síthetően szeptember első hetében történhetett. így októberben a holttest felku
tatására küldött Sárffy már nem találta a gyűrűt, hiszen akkor említést tett volna 
róla a jelentésében. Talán a következő év tavaszára jutott el Pozsonyban tartóz
kodó Máriához a hír, hogy megtalálták a gyűrűt és azt az aranyszív-medált, 
amelyet Lajos haláláig viselt. Horváth Mártont bízták meg azzal a feladattal, 
amelynek megbízólevelét Oláh Miklós, az akkori királyi titkár állított ki, hogy 
szerezze vissza ezt a kincset. Ez az oklevél bizonyította a későbbiekben, hogy 
Horváth eleget tett a megbízásnak és a jobbágyok hűségesen megőrizték, majd 
visszaszolgáltatták az ékszereket.124 A gyűrűspecséttel megerősített okleveleket 
a királyt mindenhová elkísérő jegyzője írta és bizalmas jellegű írásbelisége 
miatt a királyi kabinetiroda szerepét töltötte be az uralkodó mellett.125 Mivel 
jogosulatlan birtokosa visszaélést követhetett volna el a gyűrűvel, ezért nem le
pődhetünk meg Horváth küldetésén. Tanúk jelenlétében a gyűrűt széttörték és 
ezt oklevélben is megerősítették. Ugyancsak fontos volt érzelmi szempontból 
Lajos nyakában lógó aranyszív, amelyet ezután Mária haláláig hordott, mivel 
végrendeletében külön is megemlékezett róla. „Férjem, a király halála óta arany 
szívet hordtam magamon, amelyet ő is élete végéig viselt volt. Parancsolom, 
hogy ez a szív a láncocskával együtt, amelyen függ, beolvasztassék és a szegé
nyek között szétosztassák. Két ember társa volt azok haláláig, kik az életben, 
szeretetben és hajlamban soha elválasztva nem voltak, azért semmisüli ön meg 
az és változtassa meg alakját, éppúgy, mint az egymást szeretők testei." 26 

Szerémi beszámolóját így nem tarthatjuk hitelesnek, miszerint: „arany ke
reszt függött a nyakán, vékony ruhában és ingben volt, amint levetkőztették, s 
az ujján jegygyűrű volt még tanulságul" illetve Tatai állítása: „nyakában vé
kony aranyláncon függő kis kereszttel, s a házassági hűség aranygyűrűjével 
ujján" nem lehet igaz, hiszen a pecsétgyűrű és a nyaklánc csak 1527 júniusában 
került vissza Mária királynéhoz, addig azok a Mohács környékbeli parasztok 
őrizték, akik megtalálták és eltemették II. Lajost. S ha mind a két állítólagos 
szemtanú ebben a fontos mozzanatban valótlant állít, akkor történetük hiteles
ségét a többi pontban is megkérdőjelezhetjük. Az oklevélben foglaltak szerint a 
királyi gyűrűspecsétet széttörték, ezért meglepő volt, hogy a múlt században 
előkerült egy másik arany pecsétgyűrű „^(igillum) Ludovici Regis" körirattal 
Jankovich Miklós gyűjteményéből. A kollekció elárverezése után Andrássy 
Manó tulajdonába került, aki az 1876. évi árvíz-károsultak javára rendezett ki
állításon mutatta be az ékszert és a gyűrűnek azóta se híre, se hamva.127 And-

124 Ugyanezt erősítette meg VERANCSICS II. 24-25. 
125 BERTÉNYI 1986. 178-179. - KUMOROVITZ 1993. 71-73. - BERTÉNYI 1994. 247. 
126 ORTVAY 1914. 186.; 430. -PROKOPP 1967. 528. -Kiss 1976. 507-512. 
127 IPOLYI 1876.497. 
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rássy ismerte a Báthory-oklevelet, amelyet másfél évtizeddel ezelőtt ő adott ki 
először, csakúgy, mint a kérdéses pecsétgyűrűt, amelynek a rajzát is közölte. Az 
oklevél állítása és a pecsétgyűrű létezése közötti ellentmondást azzal igyekezett 
megmagyarázni, hogy II. Lajosnak két gyűrűje létezett, s csak az egyiket vágat
ta ketté Mária. Ám ez a magyarázat bizonytalan alapokon áll több szempontból 
is. Egyrészt valószerűtlen, hogy a kérdéses gyűrűspecsét felkutatására ilyen 
nagy gondot fordító Mária és a nádor ne lett volna tisztában, hogy létezik-e má
sik gyűrűje Lajosnak és erről ne ejtett volna szót az oklevélben. Másodrészt, ha 
mégis létezett, akkor a Mohácson meglelt gyűrűvel együtt megsemmisítették 
volna az oklevél-hamisítók elleni védelem miatt. Harmadrészt, ha a 19. század
ban előkerült pecsétet nem tudták volna megsemmisíteni valamilyen ok miatt, 
akkor mindenképpen megemlékeztek volna erről is az oklevélben, hogy a jogo
sulatlan használatot megakadályozzák. Végezetül, az Andrássy által közölt pe
csét képe nem egyezik azokkal a lenyomatokkal, amelyeket II. Lajos gyűrűspe
csétjével látott el az általa kiadott okleveleken.12 

Nem hallgathatjuk el viszont azt a zavaró tényt, hogy a Sárffy-jelentéssel el
lentétben egy velencei kém szerint Czettrich lehúzta Lajos rothadó kezéről a jegy
gyűrűjét, szakállát kitépte és mindezt bizonyítékként egy zsebkendőbe csoma
golva vitte Máriának. Ennek ellentmond, hogy Sárffy a gyűrűről nem ejtett szót 
Brodaricsnak szóló jelentésében, pedig bizonyára fontos aktus lett volna az ék
szer lehúzása és a szakáll kitépése a holttest azonosításában. Ugyanakkor ebben 
a kémjelentésben is azt olvashatjuk, hogy a király teste sértetlen volt. Mégis 
találhatunk magyarázatot a másik gyűrűre. Andrássy tanulmányában bemutatott 
ékszer, amely nem azonos a csata után a jobbágyok által meglelt és 1527-ben 
Mária jelenlétében széttöretett pecsétgyűrűvel, valószínűleg Lajos jegygyűrűje 
lehetett, amelyet Czettrich állítólag elvitt a királynénak. Ezért nem tehettek em
lítést a Báthory-féle oklevélben a múlt században előbukkant gyűrűről, amely 
feltételezhetően Belgiumból Jankovichon keresztül került Andrássy birtokába. 
Mivel a Sárffy Ferenc jelentésében nincs szó arról, hogy a királyt a gyűrűjéről 
ismerték volna fel, elképzelhető, hogy a későbbi legendáriumban ez a mozzanat 
(Czettrich lehúzta a jegygyűrűt az azonosításra) ment át a köztudatba, hogy tud
niillik Lajost ezzel az ékszerrel azonosították volna. Ha ezt a gondolatsort fo
gadjuk el, akkor Szerémi és Tatai állítása érdekes megvilágításba kerül, ugyanis 
mind a két változatban Lajos jegygyűrűjéről és nem pecsétgyűrűjéről van szó. 

128 ANDRÁSSY 1861. 49-64.; [V]-VI. tábla „E gyűrű Belgiumból került vissza. Mások meg azt 
állítják, hogy Jankovich ezen gyűrűt egy Munkács vidékén lakó orosz paptól vette légyen, s hogy 
ezen gyűrű Munkács vidékén találtatott volna." - MARGALITS 1902. 91. Carol Ryme németalföldi 
diplomata 157l-es konstantinápolyi utazása során Mohácsnál megemlítette, hogy Lajost a pecsét
gyűrűjéről ismerték fel. Tehát a történetnek ez a része majdnem fél évszázaddal később is eleve
nen élt Moháccsal kapcsolatban. - HLATKY 1938. 79-80. „A meglévő gyűrű formája, az aranyban 
olvasható vésés egyaránt a XVI. századra utal. Ettől függetlenül lehetne ugyan hamisítvány, ellen
ben a zománcozás színe és technikája azt bizonyítja, hogy XVI. századi ötvös műve." - GYALÓ-
KAY 1926. 328. jegyzet. - PROKOPP 1967. 531-533. -Kiss 1976. 507-512. 
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így alapvető fontosságú, hogy kiderüljön: hiteles forrás-e a velencei kémjelen
tés, mivel ebben az esetben az említett Báthory-oklevél nem cáfolja meg Sze-
rémi és Tatai állítását.129 

A Szerémi-kérdés újabb állomása a történeti munka teljes magyar fordítása 
volt, amelynek először Erdélyi László, majd őt átdolgozva Juhász László tett 
eleget.130 Székely György bevezető tanulmányában a polgári történetírással 
szemben marxista szempontból védte meg Szerémit, akit Mohács utáni Magya
rország vezető politikusainál szélesebb látókörűnek nevezett. II. Lajos halála 
körüli legendát úgy értelmezte, hogy nem más, mint kiszínezése Magyarország 
tragédiájának, s az uralkodó osztály hitványságának.131 A legutóbbi időben 
Bartoniek Emma foglalkozott részletesen Szerémi forráskritikájával, külön teret 
szentelve II. Lajos állítólagos meggyilkolásának.132 Ő létezőnek tartotta Tatai 
Miklóst, s a „Kesergő levelet" neki tulajdonította. Feltárta Szerémi benső, sze
mélyes indítékait, azon túl, hogy Verancsics felkérésére írta meg művét, szerinte 
nem hanyagolhatók el az író érzelmi motívumai. Késztetése a történetírásra 
inkább érzelmi, tehát irodalmi és publicisztikai és nem tudományos jellegű volt. 
Ide kapcsolható Kulcsár Péter tömör jellemzése, amely szerint Szerémi skizof
réniára hajló személyiség volt és állításainak hitelességét csak ott nem kérdő
jelezhetjük meg, ahol más forrás is alátámasztja.133 Megfigyelhető az egyetlen 
párhuzam Brodariccsal, Szerémi szintén Istent tartotta a legfőbb történelem
formáló erőnek, de ezzel minden hasonlóságot elmondtunk a két műről.134 Bar
toniek munkájával egyidőben jelent meg Szakály Ferenc könyve, amelyben a 

,29JÁSZAY 1846. 106-107. - SANUDO 1895. T. 43. c. 228. Antonio Boemo jelentése (1526. 
november 12.): „Et che la serenissima Regina mandô Cetrizza suo camerier a cercar el Re dove el 
se impaludô, et che lo ha trovato in quella acqua cum le armadure tracte de dosso et poste apresso 
lui, et li trovô uno anelleto che già li donó la serenissima Regina, et lo cavô de dedo squarzandoli 
la pelle del dedo, et li cavô la barba et posta in uno fazoleto, la présenté a la Rezina (!), et nel cor-
po del Re non li trovô ferita alcuna. El quai posto in una cassa impegolata l'hanno portato in 
Alba régal, dove lui Antonio l'ha veduto in deposito in mező la chiesia." Mária egyébként Szé
kesfehérváron azonosította a férjét. - MARGALITS 1902. 91. - GYALÓKAY 1926. 253. 

130 ERDÉLYI 1941. - SZERÉMI 1961. - Juhász László tervbe vette a kritikai kiadást, amely a 
„Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum" új sorozatában jelent volna meg, ám 
sajnos nem készült el a mai napig. 

131 SZÉKELY 1961. 15-19. 
132 BARTONIEK 1975. 57-86. 
133 KULCSÁR 1977. 1104. Kulcsár Péter az 1960-as években megvizsgáltatta Szerémi kéziratát 

egy szegedi elmeorvossal, aki alátámasztotta az udvari káplán tudathasadását. 
134 SZERÉMI 1961. 105. is megemlítette Brodarics hátborzongató történetét: „És az özvegyek 

eldobták csecsemőiket a vízbe, mások eltemették őket a föld alá a töröktől való félelmükben, 
hogy ne hallják csecsemőik sírását. - Egyes szegény asszonyok az árokban földet szórtak rájuk, a 
csecsemőikre. És mondták, kik tudtak beszélni: Édesanyám, ne temess el engem, igazán nem 
sírok." - BRODARICS 1977. 326. ugyanez: „Megtörtént többek között, amiről azelőtt aligha hal
lottunk, hogy szerencsétlen anyák élő kisgyermekeiket, nehogy a sírás árulójuk legyen, a földbe 
ásták, ahol aztán - anyjuk onnan elmenekülvén - levegő nélkül nyomorultul megfulladtak." 
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nevezetes napot fókuszba állítva elemezte a csata előtti diplomácia, honvéd
elem és belpolitika legfontosabb kérdéseit.135 A következő jelentős mű, amely 
meghatározta későbbiekben Mohács hadtörténeti képét, Perjés Géza monográ
fiája volt. A magyar-török háború és a csata újszerű tárgyalása végén külön fe
jezetben emlékezett meg a király haláláról.136 A hetvenes és a nyolcvanas években 
írott tanulmányaiban Barta Gábor több ízben is foglalkozott Mohács kérdéskö
rével és II. Lajos rejtélyes halálával.137 A csatavesztés 450. évfordulójára ki
adott tanulmánykötet, hasonlóképpen, mint a húszas években, az addigi kutatá
sok eredményeit kívánta összegezni.138 

VI. A gyilkosság elmélete 

Ezzel párhuzamosan létezik egy másik szál a történetírásunkban, amely II. Lajos 
halálával kapcsolatban hiteles forrásnak tartja Szerémi elbeszélését.139 A legenda 
megalapozásához hozzájárultak a kortársak által terjesztett vádaskodások is, 
amelyeket a későbbi irodalom egy része tényként kezelt. Szapolyaik trónigényére 
vonatkozó adatot Lajos születése után megbízható forrásból nem ismerünk.140 

így utólagos belemagyarázásnak tűnhettek Cuspinianus, Hans Dernschwam és 
Szerémi híresztelései 1515-re vonatkozóan, tudniillik, hogy Szapolyai szeretett 
volna a király lenni. Ezek a rosszindulatú pletykák odáig mentek, hogy az erdé
lyi vajda az esztergomi érsekkel, a Habsburgok legfőbb támaszával szövetkezve 
kívánta volna eltenni láb alól a királyt, vagy miután meggyilkoltatja Lajost, 
megszerzi a trónt és Máriát is.141 Szalkay László titkosított levélben jelentette 
Zsigmondnak a mohácsi vész előtt három évvel, hogy Lajosról pamfleteket ter-

135 SZAKÁLY 1975. 
136 PERJÉS 1979.436-441. 
137 BARTA 1977.-BARTA 1981. 
138 Mohács 1986. 
139 JÁSZAY 1846. - MOGYORÓSSY 1884. - GOSZTONYI 1891. 28-39. -NEUSIEDLER 1926. 
140 JÁSZAY 1846 29. - Mohács 1987. 107. Guidotto velencei követ 1525. szeptember 3-án a 

következőket írta: „Ő az [Szapolyai János], aki a királyság legfelsőbb méltóságára vágyakozik." -
Mohács 1987. 134. Burgio jelentése a következőkről számolt be (1526. június 30.): „Különösen 
Szapolyai vajda és pártja vannak ellene [II. Lajos], akik - ez a gyanú erősen tartja magát - össze
játszanak a törökkel." - BALOGH 1929. LIX. Francesco Massaro titkári jelentése (1523): „[Szapo
lyai] örülne annak, ha az ország elveszne, hogy idővel ő maga visszaszerezhesse az erdélyiek se
gítségével s magát királlyá tehesse. De keveset fog élni, mert tüdőbajos." 

141 JÁSZAY 1844. 299-303. - ORTVAY 1914. 227-230. - HERMANN 1961. 39. - BARTA 1977. 
17. - Mohács 1987. 134. Burgio szerint (1526. június 30.): „Nem lehet tagadni, hogy őfelsége 
élete veszélyben forog. Ha ugyanis nem megy le a harctérre, akkor saját alattvalói kezei közé ke
rül, aminek nem lehet jó vége, mert mindenki egész nyíltan őt és tanácsosait okolja az ország bu
kásáért." 
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jesztenek, s ellene összeesküvést szőnek Magyarországon.142 Teljes volt a zűr
zavar az ütközet utáni hetekben is, Zsigmond és Ferdinánd egyaránt várta a friss 
híreket Magyarországról. Ekkor kaptak lábra azok a mendemondák, miszerint 
többen látták a királyt, súlyosan megsebesülve a Csele-patak túlpartján. Spa
nyolországba csak október közepére jutott el a csatavesztés híre, s ezzel egyidő-
ben Itáliában az a legenda terjedt el, hogy Lajos mégiscsak győzött a csatában 
és Ibrahim basát élve fogta el. 

A sorozatot Jászay Pál nyitotta meg a 19. században, aki monográfiájában 
jelentős szerepet adott Szerémi históriájának. Részletesen kitért Czettrich leve
lére, s egy lábjegyzetben néhány ellentmondásra hívta fel a figyelmet Lajos 
holttestével, illetve megtalálásának körülményeivel kapcsolatban.144 Ugyanak
kor leszögezte, hogy „Lajos király halálának miként történte még homályban 
fekszik, s későbbi felvilágosításra vár." A legenda továbbfejlődését mégis egy 
hevenyészve odavetett mondata tette lehetővé, miszerint „néhány évvel a szek-
csői egyházban ugyanott hová Szerémy utasíta, felásás történvén, két holttest 
maradványaira akadtak." Ebből alakult tovább a rémtörténet a Dunaszekcsőn 

1 4 20RTVAY 1914. 116. -Mohács 1987. 120. Ide kapcsolható Burgio 1526. március 27-i je
lentése: „Őfelsége legalább is nekem nyíltan megvallotta, hogy jobban fél ezektől a magyarorszá
gi törököktől, mint a törökországiaktól." - KULCSÁR 1981. 191. Az 1523-as bécsújhelyi találko
zón a magyarok elégedetlensége, az üres kincstár, a török elleni védekezés mellett II. Lajos hely
telen magatartása volt a téma. A tanácskozás kiváló forrása Krzysztof Szydlowiecki lengyel kan
cellár naplója. -ZOMBORI 1987. 107-117. - H O P P 1992. 51. 

143 Acta Tomiciana VIII. 222. Zsigmond lengyel király Brodarics Istvánnak: „Et proinde roga-
mus illám describere nobis non gravetur, qui certi istic sit, cum de salute ipsius Sermi. nepotis 
nostri, tum etiam de rebus hostilibus et statu illius regni Ungarie; nam varii rumores huc quotidie 
ad nos deferri soient, sitque ejus erga nos propensionis et observantie, qua consuevit." - Acta 
Tomiciana VIII. 366. Jan Dantyszek lengyel humanista Piotr Tomickinek: (Granada, 1526. októ
ber 14.) „Alia non restant, quam, quum hec scriberem, venit nóvum ex Gallia, quod Sermus. 
Ungarie rex in conflictu cum Turcis occubuisset. Ex Itália tarnen felicior describitur successus: 
Sermum. Ungarie regem, accepta prius clade, ex Bohemis, Polonis et Germanis réintégrasse exer-
citum et Turcos profligasse ac ipsorum ductorem Ibreim Bassa vivum cepisse. Quod utinam ve-
rum sit!" - Érdemes összevetni egy velencei jelentéssel, SANUDO 1895. T. 42. c. 667. (1526. szep
tember 16.): „Al présente notifíca corne ne li castelli del conte Bernardin è stà fato segni di 
alegreza con trar artellarie et far fochi; et questo per la nova hauta che poi roto parte del campo 
del re di Hongria, il Re con le zente havia, et zonto il vayvoda de Ydria et il capitanio Marco di 
bohemi asaltô il campo del Turco et quello messe in disordine et halo rotto et preso Imbraim 
basa." - ORTVAY 1914. 203-206. - ARTNER 1926. 104-105. - Mohács 1987. 146. Burgio szep
tember 5-én ezt jelentette: „Őfelségéről azt beszélik, hogy vitéz küzdelem után épségben távozott 
a harctérről, de nem tudni, hogy hová. Ez a hír volt itt elterjedve, s ez tartotta magát három na
pig." - JÁSZAY 1846. 41. Ferdinánd szeptember 9-én értesült Lajos haláláról, s rögtön nekilátott 
igényelt jogait biztosítani, főként Zsigmond és Szapolyai ellen, akiknek trónigényéhez nem fért 
kétsége. 

144 JÁSZAY 1846. 105-107. Ellentmondásnak tartja, hogy a források egy része romlatlannak 
tartotta Lajos holttestét, annak ellenére, hogy augusztus 29-től október közepéig hevert a mocsár
ban. 
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talált két titokzatos hullával. Mogyoróssy János, néhány tévedéssel megtoldva, 
követte Szerémi munkáját és egy újabb adalékkal szolgált a két dunaszekcsői 
holttest ügyében. Szerinte az ott található Angyal-kápolnában temették egy 
sírba a királygyilkosság után Tomori Pált és Szapolyai Györgyöt. Scitovszky 
János pécsi püspök felkérésére 1840-ben ásatást végeztek a kápolna falainál, 
ahol két, egymás mellé helyezett emberi maradványra bukkantak, ám ezeket a 
csontokat az ásatást végző napszámosok szétszórták.145 Podhradczky József át
vitt jelentésű megjegyzését, miszerint II. Lajos halálát Szapolyai János okozta 
volna, szó szoros értelműnek vették és bizonyítékként kezelték a későbbi szak
irodalomban.146 Gosztonyi Jenő még egyet csavart a történeten, s lábjegyzetében 
már Dunaszekcső legendái közé illesztette a gyilkosságot, ráadásul összeszer
kesztette Czettrich beszámolóját Szerémiével, miszerint Lajos csakugyan bele
zuhant a mocsárba, ám Tomori és Szapolyai kihúzták onnan, majd élve vitték 
tovább Szekcsőre, hogy ott később meggyilkolják.147 

Pázmándy Dénes a húszas évek elején új szempontból vizsgálta meg Lajos 
halálát. A legújabb kutatások szerint, amelyeket a bécsi udvari titkos archívu
mokban ejtettek volna meg, tényleg Mária királyné gyilkoltatta meg II. Lajost 
két szeretőjével, Nádasdy Tamással és Czettrich Ulrikkal. Pázmándy eddig 
ismeretlen spanyolországi kéziratokra hivatkozott, amelyről Ballagi Aladár tett 
volna említést neki szóban. 0 is a Dunába fojtotta Czettrichet, illetve összeke
verte Szapolyai Istvánt Szapolyai Györggyel. Meglepő magyarázattal szolgált 
arra is, hogy miért nem lelte eddig a kutatás II. Lajos meggyilkolására vonatkozó 
levéltári adatot. Példaként Nádasdy Tamás Ferdinándhoz írt beszámolóját em
lítette: „de a pergamenpapíros alsó része, épp azon a helyen, ahol Lajos sze
mélyére tér át, ollóval le van rézsút vágva. Régi szokás volt, hogy a magyar 
titkos részleteket az okiraton megsemmisítették vagy külön más aktába tették, 
így történt ezzel is." Az évfordulóra Neusiedler Jenő megismételte a fenti állí
tásokat, néhány figyelemre méltó kiegészítéssel. Csele-patakot ő is túlságosan 
kicsinek találta, hogy a király belefulladhasson és hiteles forrásként elemezte 
Szerémi krónikáját. Ugyanakkor helyesen látta meg, hogy az udvari káplán 
forrásai között leginkább a népkrónikákat, a hagyományokat és a babonás hie
delmeket kell keresni. Nála is láthatjuk azt a makacs tévedést, amely a legtöbb 

145 MOGYORÓSSY 1884. 36. Bizonyítékként hozza Garay Alajos (1818-1886) dunaszekcsői 
plébános levelét, amelyet 1881-ben küldött hozzá. - GENTHON 1959. 75. Feltételezhetően a falu 
hajdani temetőjében álló régi kápolnáról lehetett szó, amely 1775-ben épült, s a 19. század első 
felében klasszicista stílusban átépítették. 

146 PODHRADCZKY 1832. 68. - MOGYORÓSSY 1879. 42. - GOSZTONYI 1891. 37-38. -NEUSIED
LER 1926. 14-23. 

147 GOSZTONYI 1891. 29-31. „E pontra nézve megjegyzem, hogy 1840—41-ik évben Scitovszky 
János, akkori pécsi püspök, utóbb esztergomi prímás, felszólítására a szekcsői szigetben ásatások 
történvén, az »Angyal kápolná«-nak romjai alatt négyszögű falak között egy sírban két, egymás 
mellett fekvő csontváz találtatott, mit azonban az ásók, mire a felügyelő odaérkezett, szétszórtak. 
Igazolja e tényt a helybeli nép, mely az ásatás körülményeire még élénken emlékezik. íme a ki
rálygyilkos és annak megbosszulója egy sírban!" 
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övéhez hasonlatos munkát is jellemzett, miszerint Szerémi részt vett volna a 
mohácsi ütközetben. Másik visszatérő hamis állítása az volt, hogy Lajos, bár 
beleesett a Csele-patakba, onnan élve húzták ki a testőrei és vitték Dunaszek-
csőre. Érdekes, hogy Tatai-féle változatot vegyítette Szerémiével, holott a többi 
király gyilkosságot taglaló mű írója mindenáron ragaszkodott Tatai szerzőségé
hez és személyéhez. Munkája végén ismertette Lajos meggyilkolásának másik 
változatát is. Itt a kényszerhelyzetben lévő Mária lett a gyilkosság megrendelője, 
akit meddősége miatt az a veszély fenyegetett, hogy a pápa felbontja Lajossal a 
házasságát és nem tudja biztosítani a Habsburgok részére az örökösödést. így 
maga is kiszorulhat a hatalomból, tehát két szeretőjével, Czettrich Ulrikkal meg 
Nádasdy Tamással kitervelte és végrehajtotta a gyilkosságot. Bizonyíték erre 
ismét a cseh háromélű kard lett és a királyi kamarás - állítólagos - erőszakos 
halála Komáromnál.148 

Baráthosi Balogh Benedek munkájában a Csele-patak rehabilitálását tűzte ki 
célul. Ezek szerint Lajos haláláért nem ez a csermely a felelős, azzal kiegészítve, 
hogy a gyilkosság valódi megrendelői a Habsburgok voltak.149 Gyakorlatilag 
megismételte Szerémi állításait, azzal az ismert kiegészítéssel, hogy egy okleve
let a bécsi levéltárban megcsonkítottak ott, ahol II. Lajos igazi halálát tárgyalta. 
Itt valószínűleg Pázmándy által említett irat történetét vette át - hivatkozás 
nélkül - az író.150 Az irodalmi stílusban vallomást tevő Csele-patak tételesen 
sorolta fel, hogy miért nem okozhatta II. Lajos halálát.151 Szerémi kéziratával 

148 NEUSIEDLER 1926. 18-22. 
149 BARÁTHOSI 1937. 26. „És itt ütközik ki a Habsburg-gazság egy másik oldala. Felidézték a 

háborút, amelyben minden emberi számítás szerint mi csak veszíthettünk, ök pedig arattak. A gyá
szoló ország kétségbeesett jajsikoltásán a Habsburg-kamarilla kézdörzsölő örömmámorban úszik. 
A cserbenhagyó elárulás elhallgatásának elleplezésére használják azt a Habsburg kitalálású vakulj 
magyar beállítást, hogy Mohácsnál a magyarság mint védőbástya vívta a kereszténység harcát a 
pogánnyal." 

150 BARÁTHOSI 1937. 29. „Hatodszorra említjük meg Nádasdy jelentését, amely a bécsi titkos 
levéltárban van. Ezt a jelentést megcsonkították. Azt a részt, amely II. Lajos király halálát tár
gyalja, ollóval levágták, pedig ez volt a perdöntő a király halálában. De éppen ez a megcsonkítás 
a legfényesebb igazolása annak, ami Lajos királlyal történt." 

151 BARÁTHOSI 1937. 29-30. „Fejtegetésünk során mindenekelőtt hallgassuk meg a Csele-patak 
vallomását, amellyel lemossa magáról a királyölés becstelen vádját. íme, miket mond: Aki engem 
csak egyszer látott, rögtön tudja, hogy én nem ölhettem meg királyomat. Hatodrangú kis pata
kocska vagyok, alig másfél méter széles. Vizem alig van s csak ha nagyobb eső jön, büszkélked-
hetem annyival, amennyibe még egy ma született csikó sem tudna belefulladni. Meredek partjaim 
sincsenek s geológiai viszonyaimnál fogva nem is lehettek soha. Nem kérkedhetem azzal sem, 
hogy partjaimon suhogó nádasok hallgatják csörgedezésemet. Csak ott, ahol játékos futásom vé
gén a Duna-ágba torkollok, találkozom sáros mocsárral. Belém hát még, árvíz esetén sem fúlha
tott a király, legfeljebb ebbe a Duna-ágba. De ezt sem hihetem. A belefulladás helyének mondott 
rész a csatatértől alig 10 kilométerre fekszik. Királyom, aki erőstermetü, lovagi tornában elsőren
dű hatalmas ifjú volt, 7000 emberrel menekül. A török, cseltől félve, nem üldözi. Nem tudom, 
hogyan képzelhetik el az emberek egy királyról, hogy olyan nyomorult lovon jön a csatába, amely 
10 kilométernyi futás után nem tud szelíd medremen átugorni. Ha pedig azt mondják, hogy nádas 
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kapcsolatban is meglepő eredményre jutott az író, amikor azt kívánta megma
gyarázni, miért írta meg Szerémi a király gyilkosságot, hiszen végig Szapolyai 
Jánost szolgálta. Baráthosi szerint erre a válasz csupán annyi, hogy az eredeti 
kézirat elveszett és a másolatot Bécsben készítették.152 A legenda különös for
dulatot vett ebben a munkában, ugyanis a következő feltételezése szerint Tomory 
Pál és Szapolyai György nem Dunaszekcsőn nyugszanak, mint ahogyan a múlt 
századi irodalom feltételezte, hanem holttestüket Lajos hullája helyett Székes
fehérváron helyezték a márványkoporsóba, hiszen nem képzelhető el, hogy az 
éjszakai mészárlás két nagy ellenfelét a helyszínen temették volna el. Az író 
viszont ebben az esetben tartozik azzal a magyarázattal, hogy akkor hol nyug
szik II. Lajos magyar király, akit Baráthosi szerint nem temethettek jeltelen 
sírba a Csele-patak partján. Szerémi és a többiek történetét, a királygyilkosság 
alapjáról indulva, cáfolta meg pontról pontra. Szerinte a háromélű kard is bizo
nyíték volt a Habsburg-gyilkosságra, hiszen a magyarok nem használtak ilyen 
fegyvert, míg a cseheknél akkortájt nemzeti harceszköz volt. Háttérben a feslett 
nőszemély, Mária és bátyja, a trónra éhes Ferdinánd állhatott. Az ítéletvégrehajtó 
ebben az átszerkesztett történetben Czettrich Ulrik cseh kalandor lett. A menekülő 
királyné a Duna felé vette az útját, s a mohácsi révnél a kalandor cseh zsoldosai
val meggyilkolják a királyt, s tetemét a vízbe dobták. Czettrich Neszmélyen talál
kozott szeretőjével, Máriával, aki előtt Lajos gyűrűjével bizonyította, hogy elvé
gezte a piszkos munkát. Ám nem élvezhette cselszövésének gyümölcsét, Komá
rom előtt a Dunába fojtották a sokat tudó merénylőt. Baráthosi így fejezte be a 
történetét, amelyben felmentette Szapolyai Györgyöt és a Csele-patakot a király
gyilkosság vádja alól: „EL Lajos és a mohácsi 24 000 halott a Habsburgok áldo
zatai, láncszemek a magyar vértanúk sorozatában. Ez Mohács története." 53 

Nemeskürty sokat vitatott könyvének kiinduló feltevése az volt, hogy Mo
hács tragédiájának az okozója a bűnös uralkodó osztály, aki ahelyett, hogy a népre 
támaszkodva megszervezte volna a honvédelmet, inkább egymás ellen fordulva 
hajszolta az országot végzete felé. A történet központi alakja a démonizált Szapolyai 
János lett, aki a Dózsa-felkelés kegyetlen leverőjeként gátlástalanul tört a hatalom 
megszerzésére. Az európai helyzetet elemezve arra a megállapításra jutott az író, 
hogy a Habsburg-ház trónra jutása helyes és hasznos cselekedet volt. Nemeskürty 

iszapba fulladt, nem mondanak igazat, mert olyan bolond nincs, aki a Dunát akarja átugratni lová
val. Azt is mesélik, hogy lova megsebesült s azért nem tudott rajtam keresztülszökni. Hát kérem, 
jöjjenek s nézzenek meg. Ha egy lovas belém esik, elzárja egész medremet. Hogy fúlhatott hát 
belém jó királyom s hű apródjai! El sem fértek volna bennem. De másképpen is, ki hiszi el 7000 
magyarról, hogy királya kidőlt lova helyett ne adott volna alája másik lovat, ha más nem, két, 
életre-halálra hü apródja, Aczél és Trepka. Én magamba nem fullaszthattam s el sem temethettem. 
Igazán csak Brodarics és Gottlieb urak Habsburg-védő meséje, hogy 50 nap múlva találták meg 
nem is létező iszapomban és sásomban. Ha meg a torkolatomnál lévő dunai sásban volt, akkor 
halva dobták oda. Mindezek alapján kérem felmentésemet s becsületem helyreállítását." 

152 BARÁTHOSI 1937. 31. „A bécsi levéltárban őrzött másolat a XVII. századból való. Ez is ott ké
szült, ahol annyi történeti okmányt eltüntettek, vagy meghamisítottak a Habsburgok érdekében." 

153 BARÁTHOSI 1937. 32-35. 



48 Farkas Gábor Farkas 

ebben a sajátos keretben mesélte el a király halálának általa elképzelt változatát.154 

A költői kérdésekkel megtűzdelt elemzése ügyesen vegyítette a lehetségest a meg
történttel és a valóságot lehetetlennel. Erre az álláspontra kemény kritikai felelet 
készült a történészszakma korszakkal foglalkozó képviselői részéről.155 A rendkívül 
éles hangú bírálók az íróban a vélt vagy valós nacionalizmus ellen fellépő, illúziók
kal leszámoló sikerkönyv íróját látták, aki a történelemről élvezetes stílusban, szán
dékos torzításokkal és csúsztatásokkal írt.156 

Az évfordulóra írt tanulmányában Zakar András azt fejtette ki röviden, hogy 
a Fuggerek által irányított Mária ölette meg II. Lajost természetesen a szeretői
vel.1 A legenda következő állomása már egy népszerű rádióműsorban bukkant 
fel, ahol újabb érdekes adalékokkal gazdagodott a mítosz. Volt olyan történet, 
amelyben a bogumil és huszita eretnekség üldözése okozta volna Lajos halálát, 
volt, ahol a két régi elemet szerkesztették össze: Szapolyai György a gyilkos de 
Czettrich Ulrik cseh kardjával követte el a merényletet. A rádióhallgatók emlí
tést tettek egy Bécsből származó titkos iratról, amely valahol Magyarországon 
pusztult volna el. Ez feltételezhetően a Pázmándy által említett, később meg
csonkított bécsi oklevél lehetett.158 

Ezután Grandpierre Endre a magyar történelmet újszerű nézőpontból tár
gyaló kötetben, két kiadásban jelentette meg a királygyilkosság históriáját.159 

154 NEMESKŰRTY 1966. A koncepció főbb elemei: 21. „Vele született rossz tulajdonsága: hirte
len dühkitörései s ilyenkor vérengző kegyetlensége talán ennek a gyengeség látszatát mindenáron 
ellensúlyozni akaró gátlásnak hatására uralkodott el rajta már beteges mértékben." 37. „Magyar
ország ilyen szerencsésen még egyetlen katonai vereséget sem vészelt át, mint ezt." 40. „János 
nem merte felfegyverezni a parasztságot; ez végzete lett." 45. „Ezért a helyzetért sem a török, sem 
Zápolya János, sem Mohács nem felelős. Csak és egyedül a magyar nemesség." 58. „Ha így néz
zük a dolgot, a Habsburg-ház trónra emelése helyes és hasznos cselekedet volt." 

155 A Mohács-vita legfontosabb hozzászólásai: SZAKÁLY 1968. 260-264. - SZAKÁLY 1969. 
39-47. - BARTA 1975. 94-107. - KLANICZAY 1975. 783-798. - BEKÉ 1976. 100-103. - VEKER-
DY 1976. 715-727. - PERJÉS 1976. 829-842. - BARTA 1976. 918-927. - NEMESKŰRTY 1976. 
928-938. -KERESZTURY 1976. 938-941. -FARAGÓ 1976. 941-942. 

156 NEMESKŰRTY 1966. 221. „hanem a magyar nacionalizmus Európában szinte egyedülálló 
módján nyugodtan és zavartalanul meghamisítjuk a saját történelmünket." - SZAKÁLY 1968. 260-
263. Elfogadhatatlannak ítélte, hogy a kötet szerzője történészek felé regénynek, a nagyközönség 
számára pedig történeti munkának tartja könyvét. 

157 ZAKAR 1976. 
158 BARTA 1980. 5-6. - BENDA-BARTA 1988. 73-79. „Meg vagyok győződve arról, hogy II. 

Lajos nem a patakba fulladt bele, hanem saját üldözésének a kelyhéből ivott. Ugyanis a magyar 
királyok, már az Árpád-háziak közül néhányan, majd az Anjouk és a későbbiek is, üldözték az 
akkor eretneknek tartott bogumilokat és huszitákat. Ezek pedig az igazi hitet és vallást hirdették 
és képviselték. Tulajdonképpen ez ütött vissza 1526-ban, olyan Mohácsunk lett, mint nekik volt." 
illetve „Noszlopi Tivadar Elmúlt idők című munkájában olvasta, hogy Lajos királyt meggyilkol
ták. Azt is tudja, hogy Szapolyai György a király apródjának, a cseh Czetrich Ulriknak a kardjával 
szúrta le a királyt." - NOSZLOPY 1910. 84-86. Noszlopy Tivadar (1861—) kaposvári tisztviselő 
Szerémi alapján tárgyalta Lajos halálát, ám Gosztonyi elméletét nem fogadta el hitelesnek. 

159 GRANDPIERRE 1989. 143-175. - GRANDPIERRE 1991. 207-229. 
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Utolsó könyvében rendkívül egyéni elképzelésébe ágyazódott be II. Lajos ha
lála. Grandpierre müvében történelmünk rendhagyó ritmusának bizonyítékait 
sorolta fel, dialektikus szemléletében históriánkat váltakozó gyorsulásokként és 
lassulásokként jellemezte. Ennek a megközelítési módnak a lényegét abban 
foglalhatjuk össze, hogy az író tervszerűséget vélt felfedezni királyaink életé
vel, pontosabban élettartalmában és halálában.160 Ennek fényében értelmezte a 
vegyesházból származó királyaink uralkodását, amelyben II. Lajos regnálása 
egy ellenszakaszban valósult meg, ahol gyorsuló ritmusban mindössze tíz évet 
trónolt, ellentétben atyjával és I. Mátyással. Véleménye szerint a jelek határo
zottan arra utaltak, hogy a „fejlett titkos ügynöki hálózattal rendelkező Habs
burgoknak sikerült kiküszöbölniük a történelmi események ritmusát felpörgető 
külső zavaró tényezőket, illetve elhárítaniuk a királygyilkosságokra törő titkos 
erők tevékenységét." Az általa értelmezett számadatokból arra a következtete-
tésre jutott, hogy az Árpád házi és vegyesházi királyaink uralkodási éveiből 791 
év, míg a Habsburg-korszak uralkodóinak mindössze 26 év hiányzik. Érvelésé
nek lényege: a magas kort megélt Habsburg-uralkodók az optimálisnak mondott 
időszakot (33-60 életév) többnyire elérték, ugyanakkor a többi királyunk, kevés 
kivétellel, fiatalon meghalt. Grandpierre szerint, míg a Mohács előtti történel
münk töréseit rejtett erők, többnyire ma napig ismeretlen háttérben álló tényezői 
okozták, addig a Habsburg-uralom alatt ezek a központi hatalom folytonosságát 
szaggató titkos erők kiiktatódtak.161 II. Lajos rejtélyes halálát tárgyaló fejezet 
ennek ismeretében íródott. Az aprólékosan elemzett Sárffy-jelentést nem fo
gadta el hitelesnek, ám a beszámoló lényegét abban látta, hogy Szapolyai meg
választását törvénytelennek tüntette fel és hiteltelenítette. Hiteles forrásként 
elemezte ugyanakkor Szerémi históriáját, s a két beszámoló valós és vélt el
lentmondásait ügyesen ütköztette össze. Végső konklúziója a következő volt: II. 
Lajos halálát összeesküvés okozta. 

A legkülönbözőbb információhordozókon őrződött meg a királygyilkosság 
legendája az utókornak, gondoljunk csak a Verancsics-család tulajdonában lévő 
Szerémi-kéziratra, a korabeli magyar, cseh, horvát, szlovák és német nyelvű 
históriás énekekre, olasz nyelvű kémjelentésekre, az akkor újdonságnak számító 
Neue Zeitungokra, a 16—17. századi nyomtatott történeti munkákra, kis pél
dányszámú szakkönyvekre, hatalmas dicsőséget hozó sikerművekre, népes hall
gatótáborral rendelkező rádióműsorokra. így nem tarthatjuk furcsának azt sem, 
hogy a mítosz az adatáramlás legújabb vívmányán, a világot behálózó interne
ten is felbukkant.162 

160 GRANDPIERRE 1991. 10-11. 
161 GRANDPIERRE 1991. 10-49. 
162 Elsősorban a „Nimrud" internetes levelezőfórumra, s „Középkor" nevű újságára gondo

lunk. Itt mondok köszönetet Hosszú Gábornak (Budapesti Műszaki Egyetem), aki lehetővé tette 
mindannyiunknak, hogy a rendkívül izgalmas vitában és eszmecserében részt vehessünk, s meg
köszönöm vitapartnereimnek kiváló hozzászólásait, amelyek nélkül ez a tanulmány nem készül
hetett volna el. A levelezőfórum c í m e : http://nimrud.eet.bme.hu/14/. 

http://nimrud.eet.bme.hu/14/
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Függelék 

I. GeorgiusSirmiensis: Epistola deperditione regniHungarorum.m 

[129v] Mira res, posth propagines Joanni Corvini exterminaconis in tota Hungá
ria non verebatur confíteri recte peccata sua Emericus Therek, nec Ambrosius Sar
kán. Ordinati sunt ad Romám peregrinari propter indulgenciam confessionis; et 
cumque ad Beatissimum Papám convenissent cum magno dono, eum merverunt, et 
Sanctissimus eodem tempore, ipsos laute observavit. Post unam septimanam Sanc-
tissimum rogaverunt, ut eos exaudire dignetur; Sanctissimus precepisset, ut eis con-
fessorem ordinarent. Ilii quidem noluerunt, solummodo peculiariter ad suam perso-
nam vellent confíteri. Sanctissimus ait: „Quod si non ultis alium prêter me." Papa 
secundo die preparavit se audiendum, et in pretorio suo sedem pontificalem statuere 
precepit. 

[129r] Et resedit ibi, confidebatur Emericus Therek, quod in multis modis perju-
rus fuisset, ac quomodo exterminavisset genelodiam Mathie Regis Corvini per in-
toxicaciones de manibus propriis, et sie usurpasset possesiones domini sui Joannis 
Corvini; et sie dealii is. Quod jam difinuisset confessionem, ut pro animam ipsius 
domini sui unum claustrum edificaret, et religiosos ordinaret. Et alter latro Ambro
sius sie de homieidio et de aliis. Et164 venerunt ad Hungáriám; et mox unum claus
trum optimum et hornamentis suis bene hornaverat in Futagh extra civitatem, et cap-
tivos Turcas165 cum eis sub baculo compellebant ad adjuvandum lapieidiis. Et ego 
dum scolasticus eram, sepe fabulabam cum eis privatim, ut ne factures sentirent, sub 
lingua Traciana; et semper dicebant mihi: „Ecce nos laboramus, sed per Turcas rur-
sum diruatur." Et ego sic dicebam, et sic est etc. 

[130r]166 Cumque obsedisset Vienam rex Mathias, mira res, quod ingénia Maie
statis suae nil proficiebant contra muros Viennenses, vel aliqua paries fuisset diruta 
contra bombardas regiae Maiestatis. Et venit Jacobus magister ad regem, et ait: do
mine rex neseimus quid sit, quod ingénia Maiestatis vestrae nil poterunt nocere mu-
nibus Viennensibus. Et dixit rex, mira rex magister Jacobe, si ita factum est. Scisci-
tatus erat de prudentibus et de astutibus. Ait ad regem unus Studiosus vir: credat 
Maiestas vestra, quod non potest nocere parietibus Viennensibus, donec magister 
Glogor hie in civitate erit. Rex e converso: quare Ait Studiosus: rogaverunt eum in 
collegio studentes sui, ut lectiones, quas continuere167 facit,168 donec expleat. Fecit 
scriptas caractères in carta virginea, et ad quatuor angulos170 abditavit; donec per-

163 Szerémi kézirata [128r-134v]: A Wenzel- és a Szádeczky-féle kiadás hibás olvasatát a szö
vegből kurzívval emeltük ki, a közlésben pedig betartottuk a levelek szerinti tagolást. A kéziratba 
bekerült későbbi betoldásokat, javításokat lábjegyzetben hozzuk. Bekötéskor a kézirat utolsó le
veleit, valószínűleg még a 16-17. század folyamán, összekeverték, s így csak az értelem illetve az 
őrszavak segítségével lehetett helyreállítani a levelek eredeti sorrendjét. A kéziratot nem betűhí
ven közöljük, rövidítéseket pedig feloldottuk. A szövegben található kihúzások többségükben a 
szerző javításai. 

164 Valami áthúzva 
165 Valami áthúzva 
166130r-130v kimaradt a Wenzel-kiadásból és a magyar fordításokból. 
167 Javítva: continuerai 
168 Kihúzva: faciebat. Javítva: pacifice 
169 Javítva: virgirea 
170 Más kézzel: civitatis 
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severant ibi, nil poterunt nocere ingénia Maiestatis vestrae. Dixit: nonne hic est tunc 
magister meus Glogovita in civitate Viennense Dixerunt: etiam domine! Et rex sta-
tim post ipsum erexit171 simulandó unum studiosum virum, et scripsit rex ei, et sim-
pliciter eum rogans et deprecans sibi 

[130v] ut veniret, ne tardaret, ibi, et ego illám summám172 studentibus in duplo 
dissolvam sibi. Et iste Studiosus vir aprehendens in manibus scedulam regiae Maie
statis et in subsilencio ad Glogovitam in collegio allata erat in manibus sedula de 
cartigero Glogovite. Glogovita perl égit et intellexit, relationem nullám fecit, tantum 
hec dixit: jam voluntas regiae Maiestatis érit. Et altera die convocationem fecit sco-
lasticibus suis, et dixit eis: jam quisquis intendat se ipsum ad patriam domui suae et 
meam sallariam, quod mereor, reddatis. Et studentes dixerunt: quomodo nos oportet 
evadere hostem Hungarorum? In prima hora Saturnii cum minuta Saturnis, et una 
carectem173 in manibus eorum aplicavit. Persolverunt ei, quantum potuerunt, extra 
libère de civitate sine impedimento extra ierunt. Quod vidit Glogovita studentes de 
civitate exeuntes, et ipse pohec174 de quatuor angulos collexit carectes(!) scedulae et 
sie ad regem sub papilione ejus resedit.175 Videns pauper176 rex Mathias Glogovit
am, 177ait illi: bene mecum fecisti. Dixit jam Glogor: ingénia vestre Maiestatis miro 
modo videbis muros et paries dirutas cadentes in terram. Et jam Jacobum magistrum 
vocare fecit, et qua turres fortes178 sunt ingénia mea preparare debeas. Et sie factum 
est.179 

[128v] De morte Ludovici regis est epistola flebilis (...?) et ad Reverendissimum 
(... )lem ep(isco)pum (... )aralaen.(?) 

Dum scribebant anno 1526.180 ac eodem anno erat littera domincalis G. Et eodem 
anno moverat se Cesar Turcarum nomine Zoltán Zeliman versus Hungáriám in oeta-
va Joannis Baptiste contra Regem Ludovicum jam post aeeeptam nobilissimam ar-
cem Nandor-Albam, ac ex commissione sua potencia per fluium Zawa et per fluium 
Drawa pontes preparare fecerat. Et181 vidit Cesar predictus, quod nullus obstantem 
sibi, et venit adaucter per pontes fluiuorum, que findunt insulas regiones, et castra 
metatus erat sub arce Soklos. Inde quidem182 adolescens Rex Lodovicus, qui erat in-
expertus in rebus bellicis, quasi amens tacebat; et Hungari optimates ac barrones ex-
speetabant de ipso ut quid deberet eis facere. Jussit cancellario episcopo Thome Jau-
riensi litteras scribere, et mox allate fuerunt epistole per precursores Regie Majesta-
tis ad Bohemiam, et ad Germaniam ex Reginalis Majestate Marie, et ad alias provin-
cias Regni Hungarie. Ut putavimus, venerunt decem milia virorum exceptis Hunga-
ris. Inter hec erat unus Hungarus astrologus nomine Melchior, qui Papam fertur di-
xisse convaluisse, et in carta sua practicare fecerat nativitatem suam, ut ne abiret183 

Javítva: direxit 
172 Javítva: Salarium 
173 Javítva: car acter em 
174 Javítva: post hec 
175 Javítva: resedivit 
176 Javítva: pauperem 
177 Valami kihúzva 
178 Valami kihúzva 
179 Betoldva: et erant barones ac nil 
180 Margón kiemelve: 1526 
181 Kihúzva: quod 
182 Kihúzva: vei 
183 Kihúzva: Maria Virgo assumpta est 
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[13Ír] ne abiret ad bellum; quia ibi relinquetur quasi in una botta juxta palludem. 
Allata quidem erat carta, de manu precurssoris; sed a Rege Lodovico abditaverunt, 
ad scitum ipsius neglexerunt periegere, ut bella sua ne in desperacione remanerent. 
Et eodem tempore erat eciam unus astrologus aput Reginam Mariam nomine Joan
nes Borguirius Alemanus, practicavit sibi horam bonam, in qua sese moveret ad 
bellum, ut in die Laurenti martiris, quod est in sexta feria post meridiem in prima 
hóra184 Venus. Ilico movit se Rex Lodovicus cum gen te predicta, et Regina Maria in 
arcé Buda relicta erat. Et Rex Lodovicus castra metatus erat juxta civitatem Tolnen-
sem secundo die egressu suo de Buda, et cum eo quattuor capellani, et quintus An-
thonius doctor sacre théologie professus, ac ipsius Régis Lodovici egregius predi-
cator; et insuper Hungarorum optimates, quod sencientes Regem fore jam castore 
suo existentem, quilibet sese peculiariter cum acie sua currebant hilari corde circa 
ipsum. Quod vidisset Rex Lodovicus gentem suam copiosam, iterum crevit se infra 
opidulum Batam, ubi sacramentum sanguis venerabatur. Et ibi Rex Lodovicus in die 
Assumpcionis Marie predicacionem et missam audivit, et confessionem fecerat, ac 
insuper comunicavit, et in sermone Anthonius doctor subito prophetaverat. In exor-
dio suo animabat milites ac utramque gentem ad pugnandum contra ettnicos: 
„Fratres amantissimi, subito erimus in cena agni pascalis cum eo;" postea revoca-
verat, et confortabat eos milites in conflictione prosperitatus. Quidam ridebant, qui
dam autem ad jocum non accipiebant 

[13 lv] Jam de ditto opido Batha descenderat Rex Lodovicus cum exercitu suo 
proxime opidulo Mohach, in campo castra metatus est. Et quod audisset César Zol
tán Zeliman, mox crevit se adversum Regem Lodovicus, et ilico inceperunt extraque 
parte pugillum dare inter se in duo ebdomadam integram. Et super Christianis per 
Deum dabatur triumphum cathervatim; et dixerunt Cesari raucore verbo Turci basse: 
„Quod si integral iter pugnam non demus eis, ex nostris pauci residemus statim de 
Turcis." Quod audiens César Turcarum, mox alas sua extendere fecit cum Ismaeliti-
ca gente sua quam ad tria miliaria, et ex utraque parte pagani, et Christiani steterunt 
facie ad faciem ad pugnam. Et in quarta feria in die Joannis Decolacionis Baptiste 
post horam terciam meridionalis irruerunt in conflictum, et ibi prevaluerunt Hunga-
ram gentem Ismaélite. Et quod vidit Rex Lodovicus prophetavit dicens: „Vos Scitie 
genus, pugnate viriliter ista vice; quoniam attenus non habebitis Regnum Hunga
rorum. Ego nemppe hic moriar; de hac die Budam negligam visibus meis." Et erat 
principaliter belli ductor Georgius Zepusiensis, et cum eo Paulus Thomori, qui erat 
archiepiscopus Bachiensis, et erat jam in sacris. Et alii optimates ibi multi per arma 
hostibus prostati erant ad terram; et Regem Lodovicum Isti duo predicti Barrones 
inter se ipsos acceperunt, et duxerant pacifiée Regem Lodovicum citra palludem 
Chele.185 Et portaverunt Regem ad villám Scecchew ad domum plebanii. Et erat val-
de in crepusculo noctis186 ac pluiosa, et erant duo miliaria magna de quo loco vé
nérant. Et erat stuba calida plebani, et ibi Regem Ludovicum exuerant de lorica me-
tallina, et cassidem eius. Dum sederet Rex Lodovicus tanquam lassus; et reffectio-
nem parvam cito preparaverunt, ut jam comederet. Dixit Paulus Thomori „Comedat 
cito Regia Majestas Vestra, quia Turci celeriter post nos 

[128r] post nos festinant." Et ait ad Georgium Sepussiensem: „Vestra magni-
ficencia eat ad hospicium suum, et ego similiter ad meum, non tardemus, statim 
equitare debemus versus Budam." „Ego sum paratus, ait Georgius, solummodo Ve
stra Reverenda dominacio eat se ad hospicium; ego quidem Regem explorabo." 
Paulus Thomori discessit ad hospicium cum família sua cum lampadibus. Inde qui-

Valami kihúzva 
Aláhúzva: Chele 
Áthúzva: cum 
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dem Georgius ait Regi Lodovico: „Tu corizator Rex! Tu mekator Rex! Tu iniuste 
Rex! Quod perdidisti Regnum Hungarie, et juris patronatum nostrum omnes posses-
siones, ducis Laurencii, qui obligaverat sese in defectum seminis, et páter noster sic 
ei e conversor." Ait Rex Lodovicus: „Non mea voluntas, sed magnatorum et prelato-
rum." Rapiens per timpum Regem furibunde, mox in tribus locis de latere dextro 
finxit cum spata triacute Bohemica. Citrich et alii cubicularii Regie Majestatis terru-
erunt se, et fugám dederunt ad hospicium Pauli Thomori, et dicebant clamore vali-
do: „Cito cito, magnifiée domine, quia occidit Regem Lodovicum Georgius Sepusi-
ensis." Quod audisset archiepiscopus Bachiensis, surgens illico seviendo cum cate
rua sua irruit adversus Georgium Sepusiensem, et ipsum reinterfecit. Quod audisset 
belli ductor Georgi Sepussiensis, quamobrem erat maxima pars Georgiana, et rein-
terfecerunt Paulum archiepiscopum. Et erat valde in crepusculo noctis, et domos in 
villa igné accensa, et sub flamma igné plusquam erat in duobus horis confliccio ex 
utraque parte. Et magnus clangor erat, quod in duobus milliaribus sonabat in aiere 
clangor eorum. Ita fertur dixisse, quod in conflictu Cesaris Turcarum non erant tot 
milites prostrati in campo Mohach, sicuti in hora mortis Lodovici Régis. Et caterua 
Georgiana permansit, Pauli Thomori pauci evaserunt. Belliductor Georgii predicti 
consilium inierunt, et Georgium et Paulum predictos optimates in una thomba mar-
morea in ecclesia ibidem ville. Et Regem voluerunt in lintheamen, nudis pedibus 

[133r] nudis pedibus et nudo capite, eciam in aurea camisia sua per Reginam 
preparatam, et in auream catenam tenuam in collo pendentem cum parva cruce, et 
anulum aureum in digito fidei copulacionis pro signo demum cuncta ista permise-
rant super eum ad cognoscendum; et sic ipsum involuerunt propriis vestibus suis 
tinctis sanguine, quasi ex martiribus unum duxerunt media nocte retrorsum adni sub 
rippam laci prope villulam Chele. Et ei cavernaculam foderunt nocte per lumina 
lampadarum, et ibi eum relinquendo. Et jacuit ibi pauper Rex Lodovicus a die188 

Decolacionis Joannis Baptiste usque adiem Beau Martini confessons. Et Joannes 
vaivoda non erat in bello, quia dupliciter eum in exulem fecerant189 cum Rege Lo
dovico principes et prelati quondam(l) cum regnicolis, et extra rancorem Georgius 
Sepussiensis germanus Joannis Waivode. Et cum audientem Regem Lodovicum non 
existentem in provincia sua, et ex utraque Danubium flui reliquentes fugientes ter-
ram optimates et nobiles, et ignobiles usque ad Strigoniam et Budam capientes ceci 
et claudi. Et quod sic audivit César Zoltán Zeliman, mox sese direxit ad Budam vi-
sidare; et cum triumpho maximo rediit pacifiée ad Regnum suum Constantinopolita-
ne urbem. Inde Joannes vaivoda senciens esse Budam civitatem vacantem cum Pesth 
civitate, et erat vigintiquinque miliaria a Buda. Et misit unum militem Hungarum 
nomine Gotthardum Kwn ad occupandum, et sic Budam optinuit Joannes vaivoda. 
Et cum intrasset in arce Budense in profesto Omnium Sanctorum, et post prandium 
accesserunt ad Joannem vaivodam septem viri strenui quilibet habentem per se 
unam190 clavam in manibus suis, et in simul poplite curuo dixerunt ei: „Quidquid 
nobis commisserat Vestra Magnificencia ordinavimus." Et sic incepit Joannes vai
voda sciscitare de Rege Lodovico quasi nesciret. Et inter curiales hec nascere 

[133v] hec nascere fecerunt posthec curiales, quod aliquis piscator invenisset 
submergentem corpus eius in una caverna iuxta laci Chele Regem Lodovicum. Et 
misit nos duos capellanos post ipsum per duas quadrigas, et sic eum invenimus ea-
dem forma sicut scriptum est de ipso, ut supra. Et corpus eus absque olfacto porta-
vimus ad Albam Regalem ad sepelliendum. Joannes vaivoda de Buda preparare fecit 

Áthúzva: lacum 
Áthúzva: usque 
Áthúzva: Rex Ludovicum 
Áthúzva: unam 
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sibi de cento aureo floreno unam coronam nimis pulcram cum aurifabris, et spellivit 
cum honore, sicut decet Regem et tanquam dominum suum graciosum in die Sancti 
Martini confessons in Sabato. Et se ipsum coronare fecit in Regem Hungarorum191 

in Dominico die, quem demum minime colebant eum ac metuebant. Et sic finis est 
per unum devotum capellanum suum, qui sibi fuit valde graciosus dominus Rex Lodo-
vicus. Ac vidi et vidimus a latero dextro tria fixura. Quia Rex Lodovicus quinque ar-
ticulos habebat sese ad mortem. Primo quod dupliciter in exulem fecerant regnicole Jo
annem vavodam; secundo quod a Georgio Siculo crucigero milite expedierat Regem 
Ladislaum Kasmiriensis cum regno suo Hangarici(\); tercio quod regnicoli juramen-
tum fecerant post defectum seminis Regis Hungarie, ut ipse sit Rex Hungarorum cum 
bulla sigillarum pendentibus ad manus suas obtulerant; quarto quod totam possessio-
nem suam a Rege Lodovico per suam infidelitatem erogaverant, et nesciebat jam de
mum quo reclinare caput suum; quinto quod propter possessionem Laurencii ducis, 
quia post defectum seminis descenderat ad istos duos juvenes, videlicet ad Georgium 
Scepusiensem et ad Joannem vaivodam, sed Rex Lodovicus donaverat Ladislao More; 
sexto quod astrologi ei prepracticaverant, ne abiret ad bellum, quia ibi relinquetur 
etc.192 Mors Lodovici regis est causa Hungarorum, sed regnum eorum non est causa 
Hungarorum, quod perdiderunt, hawd pocius causa Germanorum, de quibus scriptum 
est, et testimonium habemus sub arma protonotariorum etc. Mors Ludovici 

[132r] Mors Ludovici regis est causa Hungarorum; sed regnum eorum non sunt in 
causa, quod perdiderunt; hawd pocius Germanorum, de quibus causis eorum scriptum 
est in testimonium in alia istoria cronicis, per prothonotariorum sub arma eorum in 
Strigonie arcis, quod scripserat propriis manibus epistolam rex Romanorum ad regem 
Joannem, et proxime epistolam Ferdinandi optimates Hungari, qui adherebantur circa 
ipsum, quod ipsum non coronaretur, donec legitime certaret cum Ettnicis et ipsos ultra 
mare expugnaret, solummodo concederet sibi rex Joannes locum Budensem. Et sub fi-
de magna ipsius scripserat eciam tóti comitatus Hungarorum, et promissionem suam 
epistolas per precursorem suum currere fecerat per singulos comitatibus. Et hec wlgus 
Hungarorum quod sensissent, magis adherebantur circa Ferdinandum, quam ad regem 
Joannem. Cumque precipue Emericus Cibak intellexisset tam promissionem suam Fer
dinandi, clam ilico comletum habuit a Ferdinando contra regem Joannem. Et rex Ro-
manorum intellexisset libita vlgorum Stitie, mox crevit sese ad regnum Hungarie193 su
per aquam flui Ister, et super terram. Cumquam apropinquasset ad Strigoniam, eciam 
nunctiavit regi Joanni, quod concederet sibi Budám, quod si non obtemperaret ei, ex-
tunc super caput ipsius expugnaret arcem Budensem, et ut iret in pristinium locum su
um ad vaivodatum194 Transsilvanensem, et pacifiée permaneret ibi, et sibi fideliter ser
virez Hec omnia rex Joannes perciperet et in mente recluderet 

[132v] et in mente recluderet, scripsit literas rursum ad regem Romanorum, quod 
ne veniret contra eum, ac intrusus ne esset super eum, quia discernandum est iam 
inter Christianorum principes, quod me cernit regia maiestas Hungarorum post 
decessum Lodovici regis, sive per fas, sive per nephas, quia et tua Maiestas deinceps 
ita ambulabit per Hungaros infidèles optimates, sicuti nunc et ego; ergo sileas ne 
premeditaris venire occipite ceco ad Budam. Rex Romanorum perlegens epistolas 
regi Joanni, dixit Petrus Prini ad regem Ferdinandum: nil revereat Maiestas vestra, 
nec obtempérât verbis in scriptis regis Joannis, sed tute eamus ad Budam. Spectabat 
Joannes rex relacionem iterum a rege Ferdinando, sed precursor venit sine relacione. 

191 Valami áthúzva 
192 Az utolsó sorok kimaradtak a szövegközlésből. Kis eltéréssel a következő levél ezekkel a 

sorokkal kezdődik. 
193 Idáig közölte Wenzel a szöveget. A magyar fordítások is eddig tartanak. 
194 Felette betoldva: in officio 
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Et rex Joannes de Buda extra meavit, quod nichilominus aliud facérét. Rex Ro-
manorum castra metatus erat illico ad campum Rákos, et cives Budenses invitare fe-
cit ad se ipsum, ut regem Romanorum cum honore introducerent, quemadmodum 
decet! Rex equitavit ad opidum Hattwan. Dum sribebant anno 1527.195 in die festő 
sancti Stephani regis cum processione ac sub velamine introduximus regem Ro-
manorum cum hymnis canora prosequebamur ipsam usque ad arcem cum maximo 
triumpho. Pontem suum super fluium Ister preparare fecit citra Pesth, et gentem suam 
in campum Kelewenfelde, moram habuit usque ad quintum diem. Precepit post hec 
prelatis et principus regnicolarum Hungarie, ut convenirent in simul ad Albam Rega-
liam, et cum gregati forent, surrexit rex Ferdinandus de Buda et equitavit cum Ger-
manorum ducibus ad Albam Regalem, et ibi coronatus est per episcopos predictos. Et 
fortiter clamabant comitates nobilium Hungarorum et ignobiles, ut196 nequaquam coro-
naretur, donec promissionem impleret197 exenim(!) quattenus Turcarum 

[134r] Turcarum gentem repugneret, et arces ab eis deliberaret. Et sic coronare-
tur, sed in suspirio eorum tacuerunt. Quod vidissent Hungari fallentem ac perjurum 
regem Romanorum, clamaverunt rurs[um]198 regem Joannem comités Hunorum(!). 
Venit Ferdinandus ret[ro] ad Budám. Et consilium dederunt regi Romanoru[m] pa
latínus Stephanus Bátor, et Petrus Prinii et Thom[as] episcopus Jauriensis cancella-
rius, quattenus expugnaret regem Joannem usque ad mortem, quia tua Maiestas in-
qui[etus] érit ab ipso in gubernatione tua regietatis. Et [misit] unum germanum bel-
liductorem nomine Nicolaum Gro[zanz]199 habentem sub se quinque milia virorum, 
et remig[ravit] ultra post Joannem regem adversus Agriam. [Ivit] Joannes rex ad 
Debrechen, de Debrechen ad Polo[niam] post conflictionem sub Cassovie per Ale-
manos. De Bud[a] rex Romanorum exiluit ad Strigoniam, de Strigon[ia] ad Vien-
nam, in die conversionis beati Pauli apos[toli]. Et inter duobus bobis permansit regnum 
Hunga[rie] absque principatu. Et quod audivit rex Joannes re[gem] Romanorum exili-
entem de Buda, laudavit eum in astucia sua, quod meatum dedisset pro spacio ad Ger-
man[os]. Inde vidit Turcus regnum Hungarie sine principatu, [et] veniens cum guerra 
suarum, et regionem ex utraque flui Marusium depredans, ac Urrens (urgens?), et po-
pulum maxime deducens ad Turciam. Et Cesar Zoltán Zoliman commoturus erat in 
nomine(?) dei, nunctiavit regi Joanni, ut veniret ad Hungáriám, et ad Budám noviter 
statueret eum. Et sic rex Joannes de Polonia venit ad Hungáriám, in civitate Lippa. Et 
Cesar movit se iterum adversus Budám cum agmina multitudine sua, et rursum statuit 
regem Joannem in locum suum pristinum. Et Cesar cum gente sua Is[maelitica] depre-
davit, quantum voluit, et rursum equitavit [ad domum suum] cum multitudine [...] 

[134v] Et per unum sacerdotem Georgium Sirmiensem, qui quondam capellanus 
Ludovici regis adolescentis, et post decessum ipsius eciam Joannis regis, qui in 
multis periculis currebat cum eis, et in vanum laborabat, quod ei nil porrigebant, at-
tamen eos svadebat, quantum potebat, et ex gratia dei eis sepe divinabat, dum vota 
sua reddebat, ac de Chestakovo cum divertebat, et [in] civitate Cracoviensi post hoc 
dum residebat, et hec [in] memoria sua semper recondebat, et de mente2 [hec] jam 
scribebat, quod beata virgo eum adjuvabat etc. [Alatta 17. századi kézzel:] 
„HISTÓRIA RERUM UNGARICARUM à Georgio Sirmiensis Regis Ludovici201 

sacellano scriptitata." 

Margón kiemelve: 1527. 
Felette betoldva: uterque 
Felette betoldva: suam 
A szögletes zárójelbe tett kiegészítések Szádeczkyé, a lap szélét ugyanis leszakították. 
Margón javítva: Nicolaus de Zolyon 
Kihúzva: demum 
Más kézzel: et Joannis regis 
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II. Lajos király halála Szerémi György és Tatai Miklós szerint 

SZERÉMl 

„Azután pedig az egyháziak mindent el
rendeztek, ami szükséges volt Lajos király 
temetéséhez. Én odaszaladtam uramhoz, 
Lajos királyhoz, hogy lássam, és tapasz
talatot szerezzek. Dávid János, Tatai Mik
lós voltak igazi káplánjai Lajos királynak. 
Itt már, kedves olvasó uraim, jól figyel
jétek írásban tett nyilatkozatomat Lajos 
király haláláról. Amikor testét nézeget
tük, három szúrást találtunk; cseh kard
dal volt átdöfve. Mi papok csak titokban 
vizsgáltuk meg, s nem volt szabad má
soknak elmondanunk János vajda miatt, 
így történt Lajos király halála. Biztosan 
fel tudjuk az igazságot tárni János király 
halála után. Egy magyar vitéz, hogy meg
hallotta, hogy János király meghalt, mond
ja: Már fel kell tárnom Lajos király halá
lát. - És így kezdett beszélni: Szeretett 
testvéreim, figyeljetek, és tudjátok meg 
tőlem halálát, miképpen történt meg vele. 
Lajos királyt a mocsáron átvittük egész
ségben és épen, Szepesi György és To
mori Páli, a Cseribasa. Velünk volt Cit-
rich is. És amikor megérkeztek Báta me
zőváros mellett egy faluba, mondta Sze
pesi György: Király uram, nemde akarsz 
itt valami pihenőt tartani, leszállni a ló
ról, a vasból kivetkőzni, s hogy valami 
ennivalót készítsünk neked. Hogy a sze
gény király ezt hallotta, tetszett neki a 
tanács; hasonlóképpen a Cseribasa is jó
váhagyta. Mikor a király megtette, amit 
mondtak neki, Tomori Pál a király enge
delmével elment szállására. Azután György 
a királlyal maradt. Mondta Szepesi György: 
Te király, bestye táncos király, elvesz
tetted Magyarországot s a mi jogunkat s 
az igazságos ítéletet Lőrinc herceg bir
tokára; bizony te meghalsz. - György ki
húzta cseh kardját, és megszúrta több mint 
háromszor. A király leesett a földre; csak 
egy szál ruhában ült a szobában. Tomori 
Pál megtudva azt, hogy megölte, rögtön 

TATAI 

„ Lajos királyt az a két előbb mondott bá
ró maga közé vette, békésen vezették a 
Csele mocsáron át, s elvitték Szekcső fa
luba, a plébános házába. Az éjszaka na
gyon sötét volt, és esős; két nagy mérföldre 
volt az a hely, ahonnan jöttek A plébá
nos szobája meleg volt, s ott Lajos ki
rályt kivetkőztették ércpáncéljából és si
sakjából. Míg Lajos király fáradtan ült, 
hamar készítettek neki kis ennivalót, 
hogy már egyék. Mondta Tomori Pál: 
Egyék hamar királyi felséged, mert a tö
rökök gyorsan utánunk sietnek. — És 
Szepesi Györgyhöz szól: Nagyságod men
jen szállására, én is hasonlóképpen az 
enyémre. Ne késlekedjünk, mindjárt lo
vagolnunk kell Buda felé. - Én kész va
gyok - mondja György -, menjen csak 
tisztelendő uraságod a szállására, én bi
zony a királyt megvárom. Tomori Pál el
ment szállására szolganépével, lámpások
kal. Azután pedig György mondja Lajos 
királynak: Te táncos király! Te parázna 
király! Te igazságtalan király! Elvesztet
ted Magyarországot s a mi atyai jogun
kat Lőrinc herceg összes birtokaira, aki 
lekötötte magát magtalanságra, s így a 
mi atyánk is viszont neki. - Lajos király 
mondja: Nem az én akaratom, hanem a 
mágnásoké és a főpapoké. - Megra
gadta a királyt dühösen hajánál, s mind
járt jobb oldalába három helyen bele
döfött a háromélű cseh karddal. Citrich 
és a királyi felség más kamarásai megijed
tek, s Tomori Pál szállására futottak, s 
mondták nagy hangon; Gyorsan, gyorsan; 
nagyságos uram, mert megöli Lajos ki
rályt Szepesi György. - Hogy ezt hallotta 
a bácsi érsek, azonnal felkelt, s tombolva 
rohant csapatával Szepesi György ellen, s ő 
viszont őt ölte meg. Hogy ezt meghallot
ta Szepesi György hadnagya, mivel a 
nagyobb rész György-párti volt, viszont 
Pál érseket ölték meg. És az éjszaka na-
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nekirontott Györgynek. - Ó te, gyilkos 
lator - mondta Györgynek. Tomori pán
célban volt, nem vetkőzött ki, mert őriz
te a királyt; csak éppen hogy elment 
szállására szolgáihoz. Pál mindjárt meg
ölte Szepesi Györgyöt. Szepesi György
nek volt egy alhadnagya nagy csapattal; 
hogy meghallotta, hogy urát, Györgyöt 
megölték, azonnal a Cseribasára rontott 
csapatával, s ott megölték Tomori Pált. 
íme, ily módon hárman feküdtek holtan. 
És - mondta a magyar vitéz - már éjsza
ka volt, péntekre virradóra; s nagyon sö
tét volt az éjszaka. És tüstént gyorsan 
Györgyöt és Pált egy sírba fektették a fa
lusiak templomában. Lajos királyt ruhá
jából kivetkőztették s így vitték a tóhoz. 
De nem bocsátották le a tóba, hanem a 
tó partján lenn ástak sírt szegénynek, s 
otthagyták. Ily módon láttam én előbb 
említett káplántársaimmal a három szú
rást testén; arany kereszt függött a nya
kán, vékony ruhában és ingben volt, 
amint levetkőztették, s az ujján jegygyű
rű volt még tanúságul." 

gyón sötét volt; házakat gyújtottak fel tűz
zel a faluban, s a tűz lángja mellett több 
mint két óráig tartott a harc mindkét rész
ről. Es oly nagy volt a zaj, hogy két mér
földre elhallatszott a levegőben kiáltozá
suk Úgy mondják hogy a törökök csá
szárának csatájában nem esett el annyi 
katona Mohács mezején, mint Lajos ki
rály halálának óráján. György csapata 
megmaradt; Tomori Páléból kevesen me
nekültek el. Az előbb mondott György 
hadnagya és népe tanácsot tartott, s a ne
vezett György meg Pál főembereket ugyan
ott a falu templomában egy márványsírba 
tették És a királyt lepedőbe göngyölték 
mezítláb és fedetlen fejjel; a királynétól 
készített aranyos ingében, nyakában vé
kony aranyláncon függő kis kereszttel, s a 
házassági hűség aranygyűrűjével ujján; 
mindezt rajta hagyták jelül a megismerés
re. Azután beburkolták vértől ázott saját 
ruháiba, s mint valami vértanút vitték éj
félkor vissza a tó partja alá, közel a Csele 
faluhoz. És kis gödröt ástak neki éjjel, 
lámpák fényénél, s őt ott hagyták " 

III. Martin Fumée: Histoire des troubles de Hongrie. 

„Car luy estant à Bude, comme il disnoit, estans les portes de son Chasteau 
clauses, suyvant la coustume, un certain phantosme en forme d'homme, laid de 
visage, ayant les iambes tortes, et clochant vint frapper à la porte: et à haute voix 
demanda à parler au Roy, pour luy dire choses qui concernoient son salut, et celuy 
de Royaume. Ce Phantosme n'estant escouté pour le commencement par les Gardes 
qui estoient près la porte, ainsi que coustumierement il se praticque es Cours des 
Princes, s'escria plus fort: et avec une voix horrible demanda derechef qu'on eust à 
le faire entendre au Roy. En fin aucuns esmeus par l'importunité de cest homme, luy 
demandèrent ce qu'il vouloit dire. Mais iceluy replicquant qu il ne vouloit révéler ce 
secret à autre qu'au Roy: cecy fut rapporté à sa Majesté, laquelle envoya vers luy un 
des siens, le mieux et plus richement vestu qui fut lors près sa personne, feignant, et 
comme estant la personne du Roy, l'enchargeant de s'enquérir de cest homme ce qu 
il vouloit dire. Cestui-cy se présentant devant ce Phantosme, et luy demandant à part 
ce qu'il vouloit luy dire en secret: l'autre luy déniant ceste qualité de Roy dont il 
pensoit l'abuser luy dit tout hault, que puis que le Roy n'avoit voulu l'ovyr il 
periroit en brief. Ces mots proferez ce Phantosme s'esvanovyt de devant les yeux 
d'un chacun, laissant un grand estonnement à tous ceux qui estoient là presens: qui 
est une histoire approchante de celle de Saül. Mais toutefois différente, en ce que 
l'un requist ce qui ne s'offroit à luy et à cestui-cy on s'offroit sans l'avoir recherché. 
A quoy on baillera telle solutions qu'on voudra." 
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IV. Martin Fumée: The historié ofthe troubles ofHungarie. 

„A stränge aparation. For he being at Buda, when he was at dinner, the gates of 
his Castle being shut, (as the custome was) a certaine Ghost in forme and shape of a 
man, evill favoured, with crooked legs, came haulting and knocked at the gate, and 
with a loude shrill voyce, desired to speake with the King, to acquainte him with 
things which neerely concerned both the good of himselfe and of the kingdome. His 
speeches being not at the fírst heard by the guard, who were at the gâte, (as it is the 
use in Princes courts) hee cried lowder, and with a horrible voyce demaunded againe 
whether they gave the King notice thereof. In the end certaine ofthe companie being 
moved by the importunitie of this deformed Ghost: they demaunded of him what he 
would hâve; but he replying, sayd, that he would not reveale his secrets to any but to 
the King. This message was presently carried to his Maiestie; who understanding 
thereof, sent unto him one of his servants, in the best and richest appareil and one 
who was next himselfe, faining that he was the King commaunding him to enquire 
what this fellow would say. This messenger comming before this Ghost, and asking 
of him in private what secret he would impart unto him: the other denying that he 
was King (whereby he thought to abuse him) with a high and loude voyce, he sayd, 
that since the King would not heare him, he should shortly perish. These words be
ing pronounced, he vanished away, to the great astonishment of all that were 
présent. It is a discourse somewhat neere unto that of Saule; but yet différent, for 
that which the one required was not offered to him; but this of it seife, was presented 
without seeking for it, which one may enterpret divers waies." 

V. Paul Conrad Balthasar Han: Alt und neu Pannónia. 

„Kurz vor der Schlacht befand sich der König Ludwig zu Ofen auf dem Schloss: 
Da kommt einer in Gestalt eines Krüppels nachdem die Thor verschlossen und die 
Wacht allbereit aufgeführet vor das Schloss-Thor schreyet mit heller schneller und 
jämmerlicher Zeter-Stimme man mög ihm doch das Thor öffnen! dann er mit dem 
König was hochnothwendiges zu reden hätte. Wolte sich auch nicht bis auf den 
folgenden Tag lassen abweisen; wiewol man ihm anzeigte der König sässe allbereit 
über Tafel und würde das Thor keinem bey nächtlicher Weil aufgesperret: sondern 
fuhr mit Schreyen inständig fort; und bat endlich: da man ihn je nicht einzulassen 
gedächte solte man aufs wenigst nur den König zu ihm heraus bitten. Hierüber 
entstehet bey der Hof-Bursch ein Gespött und Gelächter und ward daraus ein Affen-
Spiel gemacht was der arme Tropff doch bey dem König gutes anzubringen hätte. 
Weil es aber dannoch gleichwol auf sein inständiges Begehren dem König angesagt 
wurde: Hat dieser einen seiner Hofleute an ihn unter dem Schein und Ausgeben 
seiner selbsteigenen Person abgefertigt. Welchem der vermeinte Krüppel aber die 
Sache nicht vertrauen wollen; sondern wider ihn gesprochen: Du bist nicht der 
König habe derohalben mit dir nichts zu reden. Magst aber deinem König andeuten: 
Weil er meine Bitte und Ermahnung verschmähend in Person nicht zu mir kommen 
wollen werde er bald umkommen. Auf dieses ist das Gespenst verschwunden; und 
zwar noch wie vor die Sache verlachet endlich aber durch einen so jämmerlichen 
Ausgang bestättiget worden." 
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FARKAS GABOR FARKAS 

Der mysteriöse Tod Ludwigs des Zweiten 

Der mysteriöse Tod Ludwigs des Zweiten ist oft innerhalb des Themenkreises der Tragödie von 
Mohács diskutiert worden. Die hierbei aufgeworfene Frage lautet: wurde der ungarische König 
während seiner Flucht ermordet oder ist er im über die Ufer getretenen Bach Csele ertrunken? Der 
unter den zeitgenössischen Quellen glaubwürdigste Bericht stammte von István Brodarics, dem 
Bischof von Szerem und königlichem Kanzler. Die türkischen Quellen aus dem 16ten Jahrhundert 
legen die Geschichte in mehreren Varianten dar, aber ein gemeinsamer Zug ist in jeder Version zu 
beobachten, alle erzählen nämlich, daß der König oder sein Pferd verletzt worden sei. Das dürfte der 
Kern der späteren Legende sein. Etliche venezianische Spionageberichte führen an, daß Ludwig von 
seinen Freunden getötet wurde, obwohl er laut anderen Meinungen im Wasser ertrunken ist. Kroati
sche, polnische und tschechische Quellen bestätigen im allgemeinen die Tatsache eines Unfalls, aber 
es gibt auch Quellenwerke die die Möglichkeit eines Königmordes nicht ausschließen. Die größte 
Quellenmenge wird mit der Verbreitung eines neuen Informationsträgers verbunden. In den 1520er 
Jahren befasste sich eine große Anzahl der volkstümlichen Neuen Zeitungen mit der Schlacht von 
Mohács und mit dem Schicksal Ludwigs des Zweiten. Dies fuhrt uns zu der Frage: wem war es 
eigentlich daran gelegen das Gerüchtet über die Ermordung Ludwigs des Zweiten zu verbreiten? 
Man mußte der europäischen und einheimischen öffentlichen Meinung weismachen, daß János 
Szapolyai Woiwode von Siebenbürgen der Rolle des ungarischen Herrschers unwürdig ist. Er hatte 
ja die dynastische Rechtsordnung verletzt, in der Ferdinand von Habsburg der legitime Nachfolger 
Ludwigs des Zweiten durch einen Ehevertrag wurde. Dazu kam noch die Beschuldigung, daß er 
sogar der Anstifter zur Ermordung des Königs gewesen war. Deshalb war es nötig, daß die Zeitungen 
zusammen mit der anderen beliebten Gattung jener Zeit, dem Volkslied, auf deutschem Gebiet ver
breiten, daß die Ungarn das Christentum verraten und sich mit den Türken geeinigt hätten, außerdem 
daß sie Königsmörder wären. Die Schaudergeschichte der Ermordung Ludwigs des Zweiten ist aus 
disesen Quellen ins spätere Legendär hinübergelangt. Einer der aufregendster Archetypen ist für uns 
durch die in Manuskript gebliebene Chronik von Hofkaplan György Szerémi verewigt worden. Das 
Nachleben der in der ersten Hälfte des 19ten Jahrhunderts entdeckten Chronik ist auch ziemlich 
geheimnisvoll. Ein Teil des Geschichtsforscher hat die Fiktion von Szerémi nach einer falschen 
Textausgabe an eine nicht existierende Person gebunden, infolge dessen wurde der Bericht von 
Szerémi als glaubwürdig betrachtet, obwohl beide Geschichten über den Königsmord vom Hofka
plan geschrieben wurden. So ist es nicht verblüffend, daß in den vergangenen hundert Jahren die 
Geschichte der gewaltsamen Tötung Ludwigs des Zweiten in den abwechslungsreichsten Formen 
zum Vorschein gekommen ist. 
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Drucksachen aus den Niederlanden (des XVI-ten Jahrhunderts) 
in der Bibliothek Batthyaneum von Alba lulia 

Siebenbürgen, eine Provinz mit einer reichen Geschichte in Taten und Daten, 
hat im Laufe der Jahrhunderte eine nuancierte kulturelle Entwicklung gekannt, 
im engen Zusammenhang mit der Geschichte des Erdteiles und besass mehrfa
che Verbindungen mit einigen Ländern Europas. Ein Ergebnis der kulturellen 
Beziehungen im Mittelalter zwischen Siebenbürgen und einigen europäischen 
Ländern die sich auf die verschiedensten Wege entfalteten, wird auch durch die 
Existenz in seinen Dokumentarbibliotheken einer bemerkenswerten Anzahl von 
alten Büchern (angefangenen mit Handschriften bis zu Drucksachen) darge
stellt. 

Wir nähern uns dieser Forschungsthematik, mit unwahrscheinlichen Ver
wertungsmöglichkeiten, durch die Vorführung und Interpretierung der Untersu
chungsergebnisse, die an der Bibliothek Batthyaneum im Zusammenhang mit 
den Drucksachen des XVI-ten Jahrhunderts, die in den Niederlanden verlegt 
wurden und sich bei uns in Alba lulia befinden, durchgeführt wurden. Das ist 
eine Folge der kulturellen Beziehungen zwischen Siebenbürgen und dem euro
päischen Erdteil. 

In „rara et pretiosa" Bücherfonds dieser Bibliothek,1 wo zahlreiche Auf
lagen einiger berühmten Drucker der XVI-XVII-ten Jahrhunderte (Manu-
tius, Estiennus, Frobenius, Elsevirius, Plantinus u. a.)2 aufbewahrt werden, 

1 Zum „rara et pretiosa" Bücherfonds gehören unter anderen: E. SCHILERU: Die Urkundenbi
bliothek Batthyaneum. - Die Kunst in der Rumänischen Volksrepublik. 10, 1955, S. 38-52; Bib
lioteca Batthyaneum din Albe lulia (Die Bibliothek Batthyaneum von Alba lulia). Bucuresti, 
1957; I. MÂRZA: Unfamiliar Libraries XIV: the Batthzaneum Alba Iulia. = The Book Collector, 
Oxford, 24, 4, Winter 1975, S. 558-564; idem: O poartä spre Europa: Biblioteca Batthyaneum 
(Eine Öffnung an Europa: die Bibliothek Batthyaneum). In: fara dintre cetäfi si rîuri. Bucuresti, 
1984, S. 139-148; idem: Paradisul ca o biblioteca (Das Paradies als Bibliothek). = Steaua, Cluj, 
LXIII, 8-9, 1992, S. 55-56. 

2 Aus den letzten Untersuchungen, die einen Teil dieser Drucksachen verwerten: L. C. BiCA-
I. MÄRZA: Cärti aldine in Biblioteca Batthyaneum Alba lulia (Aldinbücher in der Bibliothek 
Batthyaneum Alba lulia). = Apulum (Alba lulia) XI, 1973, S. 311-350; I. MÂRZA: Tipärituri el-
zeviriene ín Biblioteca Batthyaneum din Alba lulia (Considerafii preliminare) /Elzeviersdrucke in 
der Bibliothek Batthyaneum von Alba lulia (Einleitende Forschungen)/. = Biblioteca si cercetarea 
(Cluj-Napoca) III, 1979, S. 106-115; idem: Les elzévirs de la Bibliothèque Batthyaneum d'Alba 
Iulia. = Revue roumaine d'histoire (Bucuresti) XVIII, 2, 1979, S. 289-312; idem: Plantiniana in 
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wurden zur Zeit 136 Überschriften (151 Bände), die in den verschiedenen 
Druckereien der Niederlande im XVI-ten Jahrhundert gedruckt wurden, ge
funden. 

Entwurf über die Entwicklung der Druckerei in den Niederlanden 
des XVI-ten Jahrhunderts 

Um die Bücher des XVI-ten Jahrhunderts, die auf verschiedene Wege aus 
Belgien und Holland nach Siebenbürgen, d. h. in die Bibliothek Batthyaneum 
von Alba lulia kamen, besser schätzen und auswerten zu können, sind wir der 
Meinung, dass ein Einblick in die Geschichte des Drückens dieser Länder zu 
der Zeit, von Nutzen wäre.3 

der Batthyaneum Bibliothek in Alba lulia (I). = Apulum XVII, 1979, S. 311-332; idem: Edifii 
Elzevier ín Biblioteca Batthyaneum din Alba lulia, I (Elzeviersausgaben in der Bibliothek Bat
thyaneum von Alba lulia, I). = Studii ci comunicäri. Arheologie - Istorie (Sibiu) 21, 1982, S. 
325-341; idem: Tipärituri din Järile de Jos (secolul al XVI-lea) ín Biblioteca Batthyaneum (Nie
derländische Drucksachen (das XVi-te Jahrhundert) in der Bibliothek Batthyaneum Alba lulia). 
In: Valori bibliofilé din patrimoniul cultural-nafional. Cercetare si valorificare. II. Bucureçti, 1983, 
S. 517-532; idem: Noi identificäri de tipärituri elzeviriene un Biblioteca Batthyaneum (Neue 
Identifizierungen von Elzeviersdrucksachen in der Bibliothek Batthyaneum). = Apulum XXI, 
1983, S. 191-202. 

3 Wertvolle Informationen zur Lage der Druckkunst in den Niederlanden im XVI-ten Jahrhun
dert können aus den verschiedenen Fachlexikons und Handbüchern entnommen werden: J. 
KIRCHRER: Lexikon des Buchwesens. I-IV. Stuttgart, 1952-1956; G. LEYH: Handbuch der Bi
bliothekswissenschaft. Begründet von Fritz Milkau. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage, 
I-III/2, Wiesbaden, 1952-1961; ESDAILE: Manual of Bibliography. Revised edition by Rog Sto-
kes, London, 1967; A. BANDINI BUTI: Manuale di bibliofilia. Milano, 1971. 

In demselben Sinne werden nutzvoll Synthesen zur Buch - und Druckgeschichte untersucht. 
Davon wären erwähnenswert: A. CIM: Le livre I-V. Paris, 1905-1908; K. SCHOTTENLOHER: Das 
alte Buch. Berlin, 1929; J. MELO-RENAULT: L'art du livre. Paris, 1931; P. A. BENNETT: Books 
and Printing. Cleveland-New York, 1951; L. FEBURE et H. J. MARTIN: L'Apparition du livre. 
Paris, 1958; S. H. STEINBERG: Five Hundred Years of Printing. London, 1959; Fr. FUNKE: Buch
kunde. Leipzig, 1959; Douglas C. Mc.MURTRiE: The Book. London-New York-Toronto, 1960; 
A. FLOCON: L'univers des livres. Paris, 1961; G. H. PUTNAM: Books and Their Makres During the 
Middle Ages. I-II. New York, 1962; D. B. UPDIKE: Printing Types. Cambridge, Massachusetts, 
1966; C. CLAIR: A History of European Printing. London-New York-San Francisco, 1976; K. 
SCHOTTENLOHER: Bücher bewegten die Welt. I-II. Stuttgart, 1968; Liber librorum. Cinq mille ans 
d'art du livre. Présenté par Hendrik D. VERVLIET. Bruxelles, MCMLXXIII. 

Im Kontext der heutigen Forschung sollen wir auch die rumänischen Facharbeiten durchlesen: H. 
MATEI: Cartea un cälätor milenar (Das Buch - ein tausendjähriger Reisender). Bucureçti, 1964; H. 
STANCTÜ: Cälätorie ín lumea cärfii. Mica enciclopedie ilustratä (Reise in die Welt der Bücher. Kleine 
illustrierte Enzyklopädie). Bucureçti, 1970; V. DUTÄ: Cälätorie in lumea scrierii si tiparului (Reise in 
die Welt der Schriftung und der Buchdruckerkunst). Bucureçti, 1988; V. OLTEANU: Din istoria si arta 
cärfii Lexicon (Aus der Geschichte und Kunst des Buches Lexikon). Bucureçti, 1992. 
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Die sich mit heftigen Schritten entwickelnde Druckkunst in den Niederlan
den am Ende des XV-ten Jahrhunderts und während der nächsten auch, muss 
auf das wirtschaftliche Gedeihen dieses Teils des Kontinentes bezogen werden: 
viele Handelsstädte, fortschrittliche Handwerkerproduktion, leichte Kommuni
kationswege, kompakte fleissige, ideenreiche Gemeinschaften u. s. w. Die An
fange der Druckkunst sind hier mit der Tätigkeit von Coster aus Haarlem ver
bunden, dem ein Fragment aus „Donat" zugeschrieben wird. Es steht fest, dass 
die besonderen Ergebnisse im Bericht der Druckkunst in der zweiten Hälfte der 
Wiegendruckezeit, besonders die bemerkenswerten Errungenschaften aus Aalst, 
Utrecht, Louvain, Bruges, Deventer, Antwerpen, Leyda u. a. die Existenz von 
geschickten Fachleuten bezeugen, die anhand von hochleistungsfähigen Druck
pressen, dank des guten Papieres und der hervorragenden Tinte, graphisch wert
volle Bücher gedurckt haben, die auch ihres Inhaltes wegen von verschiedenen 
Leserkathegorien gesucht wurden, von Geistlichen und Grafen bis zu Lehrern 
und Studenten. Dazu gehören Drucker wie: J. von Westfalia, Ger. von Leew, C. 
Mansion, Jac. von Breda u. a. 

Gegen Ende des XV-ten Jahrhunderts kennt von diesem Standpunkt aus, die 
Stadt Antwerpen einen grossen Aufschwung. Handelsstadt, Zentrum für Finan
zen und Welthandel, Siedlung mit einem hohen geistigen Leben (zahlreiche 
Schulen, Universität, Kollegien u. s. w.) wird Antwerpen im XVI-ten Jahrhundert 
der Sitz mannigfaltiger Druckereien. Diese werden auf dem Kontinentalmarkt 
eine bemerkenswerte Anzahl von Büchern einbringen. Zu dieser Epoche gehört 
die ununterbrochene Tätigkeit von W. Vosterman (1504-1543), M. Hillen (1506— 
1558), M. de Keyser (Caesar, Lempereur) (1526-1536), J. Graphaeus, M. Nutius, 
Chr. Plantin (1554-1589), J. Stelsius, J. Ap. Theobaldeus4 u. a. Ebenso produk
tiv, was die Bücherauflagen anbetrifft, waren auch Amstelodanum, Franekera, 
Leodium, Lovanium, Lugdunum Batavorum (Leyda) u. s. w. 

In der zweiten Hälfte des XVI-ten Jahrhunderts wird Chr. Plantin nicht nur 
durch die Menge seiner gedruckten Bücher oder die Dimension seiner Be
schäftigung sondern auch dank der unumstrittenen Qualität und Originalität 
seiner verlegten Werke, die Tätigkeit der Druckereien in Niederlanden domi
nieren. Wir wollen uns jetzt nicht mit seinem Leben und seiner Tätigkeit befas
sen, auch nicht mit den zwischen 1554-1589 gedruckten Büchern. Das sind im 
allgemeinen bekannte Daten, auch können diese von den Forschern in Fachle
xikons und Synthese der Buchgeschichte und der Druckerei gefunden werden.5 

Trotzdem müssen wir die grosse Anzahl von gedruckten Titeln (1600) erwäh
nen und zugleich auch die Mannigfaltigkeit der Bereiche, anfangen von Ritual-

4 Bezüglich der Tätigkeit dieser Vertreter der Buchkunst in den Niederlanden gemäss der Bi
bliographie vorgeführt bei der Fussnote 3. 

5 Gemäss, besonders, C. RUELENS-A. DE BACKER: Annales plantiniennes depuis la fondation 
de l'imprimerie Plantinienne à Anvers jusqu'à la morte de Chr. Plantin (1555-1589). Paris, 
1866. und M. ROOSES: Le Musée Plantin-Moretus. Anvers, 1913. Informationen zu diesen Druk
ker können auch unter dem bibliographischen Material bei der Fussnote 3 entdeckt werden. 
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büchern (Bibeln, Psaltyren, Evangelien u. s. w.) bis zu wissenschaftlichen Be
reichen. Vom technischen und esthetischen Standpunkt aus, haben die plantini-
schen Drucksachen wahrhaftig eine Schule gegründet. Ihm verdankt man die 
systematische Anwendung der „Tiefgravur" in Titelblättern und Abbildungen. 
Eigentlich, hat er dadurch die Epoche der barocken Drucksachen angeleitet. 

Natürlich beschränkt sich die Entwicklung der Druckkunst im XVI-ten Jahr
hundert in Niederlanden nicht nur auf die Tätigkeit von Chr. Plantin, obgleich 
dieser einen Höhepunkt der Druckkunst seiner Zeit darstellte. Zu den bemer
kenswerten Leistungen6 auf diesem Gebiet zählen auch: M. von Keyser, der 
viele Drucksachen mit „Bastardbuchstaben" verlegte, die zu den Meisterstücken 
der sich besonders im folgenden Jahrhundert einen bemerkenswerten Namen 
macht; J. Graphaeus, ein in Antwerpia tätiger Drucker, Verleger von wertvollen 
graphischen und künstlerischen Werken; J. Janssonius, Verleger, Kartograph 
und Graveur, Verfasser von allgemeinen anerkannten Atlassen über Frankreich, 
Italien, Wiederauflagen von Ptolemäus u. s. w.; M. Hillen, ein Handwerker, der 
seine Druckmaschine in den Dienst des derzeitigen humanistischen Ideals 
stellte und der dem künstlerischen Aspekt seiner Drucksachen (Frontispice, 
Rahmen und Anfangsbuchstaben im italienischen Stil, römische Buchstaben) 
besondere Achtung scheulete; M. Nutius, Verleger von Philosophiewerken, die 
von verschiedenen Kreisen von Intellektuellen hoch geschätzt wurden; W. Sil-
vius, der erste Drucker der Leyda Universität; J. Stelsius, höchst repräsentativ 
für das Niveau der Druckerei in Antverpia im XVI-ten Jahrhundert, der auch 
zahlreiche Werke in Spanischen druckte u. s. w. 

Zentren der Druckkunst 

Wir kehren zu den Drucksachen zurück, die im XVI-ten Jahrhundert in den 
Niederlanden gedruckt und im „libri antiqui" Fonds der Bibliothek Batthya-
neum aufbewahrt werden.7 Von den 151 Bänden, wurde der älteste im Jahr 
1526, in Antverpia, in der Druckerei von J. Theobaldus Gournensis gedruckt. 
Es handelt sich um Sanctum Jesu Evangelium. Acta apostolorum, in 12° (F VII 
29), eine technische Hochleistung. Der letzte Band dieser Epoche wurde 1599 
von Chr. Cuwerx, in Leodium gedruckt: Divi Norberti (...) vita, in 4° (T2 V 49, 

6 Für die künstlerische Werte der Drucksachen aus Niederlanden zu der Zeit, gem. W. Nu-
HOFT: L'art typographique dans les Pay-Bas. 1-21, livraison (1500-1540). La Haye, Leipzig. 

7 Alle Drucksachen der Niederlanden, welche im Artikel erwähnt werden, tragen „signatura 
recens", so wie sie auch zur Zeit in der Bibliothek Batthyaneum aufbewahrt werden. Als Identifi
zierung benutzten wir noch ausser der Bibliographie von der Fussnote 3: J. G. GRAESSE: Trésor 
de livres rares et précieux. I-VII. Dresde, 1859-1860; J. Ch. BRUNET: Manuel du libraire de du 
l'amateur de livres. I-VII. Paris, 1860-1880; C. RUELENS-A. DE BACKER: Annales plantiniennes 
(...); Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. Nieu-
wkoop, 1974. 
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coli. 2). Zu derselben Zeit gehören auch: J. Livineivs: XII panegirici veteres. 
Antverpia, Ex officina Plantiniana, apud J. Moretus, in 8° (L4 V 6); M. Mani-
lus: Astronomicon. Ex officina Plantiniana, apud Chr. Raphalengium, in 4° (F4 
III20, coli. 1). 

Was die Anzahl der von den verschiedenen Druckereizentren herausgegebe
nen Werken anbetrifft, steht Antverpia mit 116 Ausfertigen an erster Stelle. 
Diese kulturelle Hegemonie im Bericht der Druckunst wird durch den allge
meinen Aufschwung der Stadt erklärt. Lugdunum Batavorum, wo die Elzevier 
Druckerei ihren Höhepunkt erreicht, steht an zwiter Stelle, mit 12 Exemplaren. 
Amstelodamum und Leodium sind nur mit 3 Exemplaren dargestellt, ver
gleichsweise mit der Stadt Lovanium, die 6 Exemplaren hat. Mit je einer Aus
fertigung erscheinen die Druckereien aus Franekera und Embden. Also was die 
Leistung der Druckerein anbelangt, die im XVI-ten Jahrhundert in den Nieder
landen tätig waren, bezogen auf die Anzahl der sich in der Bibliothek aus Alba 
Iulia befindlichen Bücher, steht Antverpia an erster Stelle. 

Druckmeister - Druckereien 

In engen Zusammenhang damit steht auch die Zugehörigkeit der Ausferti
gung der verschiedenen Druckerein und Druckmeistern, angefangen mit dem 
anonymen Meister aus Embden und J. Bellerus aus Antverpia bis zu Joach. 
Trognaeus und J. Withagius aus derselben Stadt. Alle bestätigen den Auf
schwung der Druckereien in Antverpia zu jener Zeit. 

Erstrangig darunter ist natürlich „architypographus regius" Chr. Plantinus, 
der um eine Zeit das ganze buchdruckerische Netz der Niederlanden unter sei
ner Kontrolle hatte. Es wurden bis zur Zeit 90 Werke (101 Bände) ans Licht 
gedruckt. Aus dieser Rechnung wurden die Auflagen des XVII-ten Jahrhun
derts ausgeschlossen, die alle auf die Tätigkeit der Druckereianstalt von J. Mo
retus hindeuten. Was die plantinischen Drucksachen anklangt, müssen wir noch 
manche Aspekte in Betracht ziehen. Chr. Plantin hat öfter mit der direkten Hilfe 
der Druckmeister verlegt. Diese Tatsache wurde auf den Titelblättern verzeich
net. So wurde P. ab Opneer: Officium Missae. 1570, in 8° mit der Hilfe von S. 
Paulus Delphensis (X3 V 30) gedruckt.8 Der Band Aeg. Dom. Topiarius: Con-
ciones in epistolas et evangelia. 1575, in 8° trägt den Vermerk: „Apud Antoni-
um Tilenium Brechtanum sub Struthio" (A2IV 23, coli. 2).9 Sieben der philo
sophischen Werke, die von unserer Forschung eingeschlossen werden, tragen 
den Vermerk „Apud Franciscum Raphelengium", als Zusatz zu der üblichen 
Inschrift „Ex officina Plantiniana". Erwähnenswert sind darunter: J. Heursius: 

8 1 . MÂRZA: Plantiniana. I. S. 318, Nr. XV. Siehe auch C. RUELENS-A. DE BACKER: Annales 
plantiniennes..., S. 98, Nr. 3. 

9 I. MÂRZA: Plantiniana. I. S. 324, Nr. XLV; C. RUELENS-A. DE BACKER: Annales plantinien
nes . . . ,S . 146, Nr. 13. 
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Praxis medicináé nova ratio. Lugduni Batavorum, 1590, in 4° (Ht II 34); FI. Ve-
getus: De re militari libri quatuor, dieselbe Ortschaft, 1592, in 8° (F4 VI 4, coll. 1); 
M. Manilus: Astronomicon. 1599, in 4° (F4III 20, coll. 1) u. a. Manche plantini-
sche Werke wurden nach dem Tode des Druckergründers gedruckt, und zwar von 
dessen Witwe, in Zusammenarbeit mit J. Moretus. Z. B.: Guidon, et practicque 
spirituelle du soldat ehr estien. A Anvers, chez la Vefue, Jan Mourentorf, 1590, in 
8° (I2 VEI 19); Th. Stapletonus: Promptuarium morale super evangelia domini-
calia totius anni. Antverpiae, apud Viduam, 1593, in 8° (D2IX 16). 

Nach Chr. Plantin befindet sich an zweiter Stelle, was die Anzahl der bei uns 
aufbewahrten Bücher anbetrifft, J. Stelsius, mit 11 Werken (11 Bänden). Da
nach folgt der anonyme Drucker aus Embden mit 4 Werken (1 Band), M. Key-
ser mit 3 Werken (1 Band), Barth. Gravius und J. Withagius mit je 2 Werken (2 
Bände). Der Rest der Drucker werden von je einem Titel repräsentiert. Das sind 
J. Bellerus, Arn. Birckmann, Arn. Covninx, L. Elsevier, Ph. Galleus, J. Gra-
phaeus, J. Janssonius, M. Hillen, H. Houius, J. Kerbergius, J. Latius, Gualt. 
Herberius, P. Mortier, Leon. Niestus, Chr. Ouvvreux, Aeg. Radaeus, Guil. Sil-
vius, J. Theobaldus und Joach. Trognaesius.10 

Inhalt der Bücher 

Ein für unsere Forschung interessanter Aspekt wird von den in den Drucksa
chen auftretenden Bereiche der Kultur und Wissenschaft dargestellt: a) Verle
ger - und Kulturpolitik, die von Druckern angefangen mit Chr. Plantin und bis 
zum anonymen Meister aus Embden vertreten wird, bezüglich der in - und 
aussländischen geistigen Bedürfnissen, d. h. bezüglich der Aufträge, die sie von 
den verschiedenen gesellschaftlichen Leserschichten erhielten; b) die Kennzei
chen der niederländischen Kultur im XVI-ten Jahrhundert, die Präponderenz je 
eines Bereiches der Wissenschaften, die gleich von den Ergebnissen der verle-
genischen Politik der Druckereileiter verraten sind. 

Im Einklang mit diesen beiden Bemerkungen wollen wir die Drucksachen 
des XVI-ten Jahrhunderts von ihrem Inhalt aus behandeln. Die Forschung von 
151 Bänden (136 Titeln) hat zu interessanten Schlussfolgerungen geführt. Na
türlich haben die gestlichen und Ritualwerke, von Bibeln und Psaltyren bis zu 
den Werken von dogmatischen uns skolastischen Theologen den Vorrang. Ve-
treten sind auch die Bereiche der Erdkunde, Geschichte, Jura, Philosophie, 
Medizin, Philologie, griechische und lateinische Antiquität wobei viele dieser 
Werke auch heutzutage ihre Perenität bewahren. Diese sind aber ziemlich be
scheiden vertreten im Vergleich zu den Werken der ersten Kathegorie. Eine 
kurze Vorführung dieser Bücher wird dieses bestätigen. 

1 0 1 . MÂRZA: Tipárituri din secolul al XVI-lea, editate ín Tärile de Jos, ín Biblioteca Batthya-
neum Alba Iulia (Catalog) (Drucksachen aus dem XVI-ten Jahrhundert, die in den Niederlanden 
gedruckt waren, in der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia (Katalog), Handschrift. 
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Nach unseren Rechnungen gibt es 37 Bände die Bibeln darstellen,11 ver
schiedene Auslagen des Alten und Neuen Testamentes u. a. Zu dieser Kathego-
rie gehören Biblia belgica, ein Band in folio gedruckt in Embden am 20. Mai 
1565 (F III 10, coli. 1-3); die God. Dunaeus verdankte Bibel, von M. Caesar, 
1534 in folio gedruckt, eine auch künstlerisch wertvolle Ausfertigung (B III 13, 
coli. 1-3.); Biblia in der Auflage des Exegeten J. Hentenius, erschienen in Lo-
vanium, in folio, im Jahre 1547, gedruckt von Barth. Gravius (F II 12); Biblia 
Ausfertigung in 8°, gedruckt von Stelsius Witwe und Nachfolgern in Antverpia, 
im Jahre 1570 (D V 2) u. a. Wir dürfen die Biblia poliglota, 1573 aus dieser 
Aufzählung nicht auslassen, ein Meisterwerk der Druckkunst in den Niederlan
den und nicht nur der plantinischen Druckerein. Zu den in folio über ein Zeit
spanne von 4 Jahren gedruckten 8 Bänden, mussten täglich je 40 Arbeiter mit
wirken. Die Kosten der Druckarbeiten sollen nach dem Gelehrten Ben. Arias 
Montanus, Kapellan des Königs Philip II., Gelehrter, der unter anderen auch 
die Auflage der Königlichen Bibel überwacht hat, zu 150.000 Talern gestigen 
sein, was Chr. Plantin fast vor den Bankrott brachte.12 (DI 1-8) 

Erwähnenswert wären hier und verschiedene Auflagen der Psaltyren, Messen 
u. a., das wären unser Meinung nach ungefähr 50 Bände. Z. B.: Davidis regis ac 
prophetae aliorumque sacrorum vetum Psalmi, ein gedrucktes plantinianisches 
Werk, in 4° (F IV 20, coli. 1); P. Fridericus: (...) Evangelia anniverssaria, aus 
derselben Druckerei, 1581, in 8° (Q2 VII48); Cl. de Sainctes: Liturgiáé, verlegt in 
Antverpia, 1562, von J. Stelsius in 8° (K3 V 3); Psalterium Davidicum graeco-
latinum. Antverpia, J. Stelsius, 1543, in 12° (F VII 28); das Werk hat auch eine 
spanische Verfassung in 8° gedruckt 1555 von J. Stelsius (F VII 6)13 u. a. 

Aufbewahrt in demselben Fonds werden noch: Ben. Ar. Montanus: Com-
mentaria in duodecimprophetas. Antverpia, 1571, in folio (D III 4); Aeg. Dom. 
Topiarius: Conciones in evangelia et epistolas. Anvers, 1574, in 8°, gedruckt 
ebenfalls von Chr. Plantin (A2 IV 23, coli. 1); S. Pagninus: (...) Epitome the-
sauri linguae sanctae (...). Antverpia, 1576, in 8° (R4 VII 2); Fr. Costerus: In 
hymnum Ave Maria Stella, meditationes. Antverpia, 1589, in 16° (R^ III 1, coli. 
2); S. Lubertus: De principiis christianorum dogmatum. Franekera, Aeg. Ra-
deus, 1591, in 8°, (G2IX 22); G. Heruet: Le sainct, sacre universel, et generál 
Concile de Trente. Anvers, G. Silvius, 1564, in 8° (L3 V 10); Barth. Carranza: 
Summa omnium conciliorum. Antverpia, J. Stelsius, 1556, in 8° (L3 VI 16); P. 
Canisius: Summa doctrinae christiana. Antverpia, J. Withagius, 1570, in 12° (I2 

VII21).14 

11 Siehe, für diese Drucksachen, W. A. COPINGER: The Bible and its Transmission. London, 1897. 
12 C. RUELENS-A. DE BACKER: Annalesplantiniennes... S. 128-135, Nr. 1; I. MÂRZA: Planti-

niana. I. S. 319-322, Nr. XXI-XLIV; idem: Editii plantiniene în Biblioteca Batthyaneum din Al
ba lulia (Cercetäri preliminare) /Plantinische Ausgaben in der Bibliothek Batthyaneum von Alba 
lulia (Einleitende Forschungen)/. Handschrift. 

1 31. MÂRZA: Tipàrituri din secolul al XVI-lea... (Catalog). Handschrift; idem: Plantiniana. I. passim. 
14 Ibidem. 
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Die hohe Anzahl der Ritualbücher und der Werke mit geistlicher Orientie
rung verrät eigentlich die skolastisch-theologische Dominante der niederländi
schen Kultur des Mittelalters. Es widerspiegelt die Rolle der Kirche in der 
Kultur Belgiens und Hollands und zugleich die Rolle der verschiedenen kon
fessionellen Orden nicht nur zur Zeit der Reform, sondern auch in den folgen
den Jahrzehnten. 

Ein verhältnismässig reich vertretenes Gebiet in den Drucksachen des XVI-
ten Jahrhunderts in den Niederlanden ist die heilige und profane Geschichte. 
Anzutreffen beim Kapitel „libri historici" sind entweder Geschichten von heili
gen Vätern oder Mönchsorden oder Werke, die vom Leben den Sitten und der 
Religion mancher Völker handeln. Es waren eigentlich im Mittelalter stark 
verbreitete Bücher, die sowohl graphisch als auch inhaltlich bestimmte Wis
senbedürfnisse der Epoche zu decken versuchten. Weiter gibt es Beschreibun
gen und Berichte über schwer erreichbare geschichtliche oder geographische 
Zonen und auch Einleitungen in die Geschichte einiger Völker (die Perser z. 
B.) oder Gebiete (Afrika, Asien). 

Konkret wird die verlegerische Politik in den Niederlanden im XVI-ten Jahr
hundert durch besondere Neigungen zur Meditation und Lektüre auf dem Ge
biet der Geschichte illustriert. Es handelt sich hier um 4 Bände aus der História 
ecclesiatica. Lovanium, Arn. Birckmannus, 1569, in 8° (Q2 VI 29-31; S4 VIII 
14); Abr. Ortelius: Aurei saeculi imago, sive germanorum veterum vita, mores, 
ritus, religio. Antverpia, Ph. Gallaeus, 1596, in 4° (D3IV 34); das 1569 in Chr. 
Plantins Druckerei, in folio, gedruckte Werk Origines Antverpiae (B3III 8); der 
interessante Band von B. Bizarus: Persicarum rerum história in XII libros 
descripta. Antverpia, Chr. Plantin, 1583, in folio (D3II 9); Rieh. Stanihurstius: 
De rebus in Hibernia gestis. 1584, ein Band in 4°, verlegt in derselben Drucke
rei (A3 IV 8, coli. 1); Fl. Veg. Renatus: De re militari. Antverpia, 1585, in 4° 
(H4 III 4, coli. 1-3); das obengennante Werk von 1592 gedruckt von Fr. Ra-
phelengius, in 8°, in Lugdunum Batavorum (F4 VI 4, coli. 1-2).15 Es sind im 
ganzen 15 Bände mit geschichtlichem Thema. 

Die 11 rechtswissenschaftlichen Bände handeln sowohl vom ekklesiastischen 
als auch vom laischen Recht. Zu den Werken, die teilweise das Niveau der 
Rechtwissenschaften in den Niederlanden des XVI-ten Jahrhunderts verraten, 
zählen wir Tractatus nouus, de iure tutelarum, § curationum. In: Lugd. Bat, L. 
Elsevier, 1597, Band in folio (T3III 2); Statvta consistorialia (...). Leodium, G. 
Norberius, 1582, in 4° (P3 V 13, coli. 2); die Exegesen von L. Russarius und Fr. 
Duarenus über das rechtswissehschaftliche Werk von Justinianus in der Aufla
ge von Chr. Plantin, Antverpia, 1567, in 8° (N3 VII 8-9; 10, coli. 1-2, 11-13; 
14, coll. 1-2)16 u.s.w. 

Die mittelalterliche Philosophie ist bei den Druckern des XVI-ten Jahrhun
derts in den Niederlanden auch in vielen Werken vorhanden. Es sind 9 Ausferti-

15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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gungen, die diesen Wissensbereich darstellen: Fr. Tittelmanus: De considera-
tione dialectica libri VI. Antverpia, M. Nutius Witwe, 1561, Band in 8°, zwei 
Exemplaren (RÖ III 15, coli. 1; E4 VI 6, coli. 1); idem, Naturalis philosophiae 
compendium, in derselben Ortschaft und Druckerei, 1561, in doppelter Auflage 
(Re III 13, coli. 2; E4 VI 6, coli. 2); die Auflage von 1561 des Werkes De vita et 
moribus philosophorum libri X. Antverpia, in der Druckerei Chr. Plantin, in 8°, 
in dreifacher Ausfertigung (T VIII 1; X2 VI 9, coli. 1; B3 V 17); S. Eunapius: 
De vitis philosophorum et sophistarum. Antverpia, in der Druckerei von Chr. 
Plantin, 1568, in 8° (X3 VI 9, coll. 2-3)17 u. a. 

Auch die Erdkunde wurde von den niederländischen Druckerein des XVI-ten 
Jahrhunderts behandelt, aber im Vergleich zur Geschichte, Rechtswissenschaf
ten und der Philosophie in kleinerem Masse, d. h. 6 Bände. Davon erwähnen 
wir die interessantesten: P. Apianus, G. Frisius: Cosmographia, sive descriptio 
universi orbis (...). Antverpia, Arn. Covninx, 1584, in 4° (L2 VII 4); der este 
Band von Atlas contractus, den wir J. Janssonius, 1566, in folio (U6IV 9) ver
danken; das Werk von J. Afric. Leo: De totius Africae descriptione, erschienen 
1556, in Antverpia, in der Druckerei von J. Latius, in 8° (B3 VI 16); Abs. Orte-
lius: Theatrum orbis terrarum. 1595, Plantins Druckerei, in folio, Antverpia (F3 

IV 14, coli. 1); Nomenciator Ptolemeicvs, verlegt wie oben (F3IV 14, coli. 2). 
In bescheidenen Ausmassen erscheinen unter denselben Drucksachen Aufla

gen von klassischen Verfassern oder aus dem Gebiet der Philologie. Die aus 
den Werken eines Cicero oder Demosthenes auserwählten Weisheitssprüche, 
gedruckt 1561 von Chr. Plantin in Antverpia in 16° (F3 III 22) begleiten die 
kastellanische Ausführung des ciceronischen Werkes De officio, de amicitia et 
de senectute. 1549, das wir J. Stelsius verdanken, in 8° (M4 VII 34).19 Was die 
Philologie anbetrifft, nennen wir bloss: M. A. Cassiodorus: De orthographia 
liber. Antverpia, Chr. Plantin, 1579, in 12° (X4 VI 34, coll. 2).20 

Wir dürfen dieser Forschung dem Inhalt noch kein Ende setzen ohne medizi
nische oder astronomische Werke von besonderen dokumentarischen Wert zu 
nennen. Dabei denken wir an Werke wie: J. Heursius: Praxis medicináé nova 
ratio. In: Lugdunum Batavorum, Fr. Raphelengius, 1590, Band in 4° (H4 II 34); 
P. Forestus, Observationum et curationum medicinalium libri quinque, in der
selben Ortschaft und Druckerei, 1591, Band in 8° (H4 VI 6, coli. 1); die Auflage 
des Jahres 1593 desselben Werkes in 2 Büchern (Rt VI 6, coli. 2); M. Manilus: 
Astronomicon in der Fürsorge von J. Scalingerus, Lugdunum Batavorum, Fr. 
Raphelengius, 1599-1600, in 4° (F4III20, coll. 1-2).21 

17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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Die Herkunft der Drucksachen (Besitzer: Personen und Institutionen) 

Ein interessantes Problem was die Drucksachen des XVI-ten Jahrhunderts 
aus den Niederlanden, die sich in der Aufbewahrung der Bibliothek Batthya-
neum aus Alba Iulia befinden, betrifft, ist das ihrer Herkunft. Es besteht die 
Frage der Bibliotheken und Buchsammlungen von Bücherliebhabern oder Insti
tutionen, die vor der Bibliothek Batthyaneum aus Alba Iulia diese Drucksachen 
zu besitzen vermochten. Dabei dürfen wir die Besitzvermerke als integranter 
Teil eines alten Buches nicht ausser Acht lassen. Diese veraten die geistige 
Laufbahn der Bände von der Druckerei oder Bibliothek zum Erwerber. Zu die
sem Kontext gehört auch das Interesse mancher Leser oder Eigentümer der di
versen Schichten der Botschaft und dem Ideengehalt dieser Bände gegenüber. 

Die vorgenommenen Untersuchungen hatten auch überraschende Ergebnisse 
zufolge. Dabei entdeckten wir Ex-libris seitens Bucherliebhabern oder Samm
lern aber auch Institutionen, die Bibliotheken besassen. Den ältesten handge
schriebenen Eigentumsvermerk verdanken wir Melchiorus Kleselius, der Pre-
pozit in Wien, 1579 war, wie uns das gedruckte Ex-libris versât, das auf Ben. 
Ren. Andegeus, Locorum praecipvorvm sacrae scriptvrae (...). Antverpia, J. 
Stelsius, 1567 (A2 X 31) abgestempelt ist. Das letzte Ex-libris auf derselben 
Buchgattung wurde im Name der Dokumentarbibliothek aus Alba Iulia in der 
ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gedruckt. Es befindet sich auf dem Band 
Sanctvm Jesv Christi evangélium. Acta apostolorum. Antverpia, J. Theobal-
deus, 1526 (F VII29). 

Was die Possessores antécédentes (personae) anbetrifft, galt anfangs unsere 
Acthung einigen Eigentumsvermerken aus der zweiten Hälfte des XVI-ten Jahr
hunderts. Wir nennen darunter „Ex libris Vincentii Muschingeri. Anno salutis 
1586" vom plantinischen Werk (...) Novum Jessu Christi D. N. testamentum. 
1574 (F VII 32). Auch erwähnen wir die holographische Notiz auf Grund derer 
die Überweisung des Bandes Th. Stapletonus: Promptuarium morale (...). Ant
verpia, Chr. Plantin, 1593 (D2 IX 16) vom Grosswardein Bischof Martinus 
Peths, im Jahr 1595, also 2 Jahre nach dem Druckdatum, an den Bischof von 
Jauria (Schlesien), Joannes Kuthfals aufgespürt werden kann. 

Die Anzahl der Eigentümer von hollandischen oder belgischen Drucksachen 
des XVII-ten Jahrhunderts ist beträchtlich grösser. So erscheint auch der Name 
eines Wiener Bücherliebhabers am 20-sten Januar 1623 - Joannes Leonhardus 
Fleiner - (A2 X 31), das Ex libris von Petrus Raczkovi, wahrscheinlich Student 
in Debrecinum (Hungarien). Dieser kaufte am 25-sten August 1627 das Werk 
von Fr. Titelmannus: Naturalis philosophiae compendium (...). Antverpia, M. 
Nutii vidua, 1561 (RÖ III 13, coli. 2). Auf dem Werk desselben Verfassers, De 
consideratione dialectica VI, erscheint auch der siebenbürger Johannes Ursini 
Bistric/e/n/sis/ (RŐ III 13, coll. 1). Wir übertragen den Vermerk „Sum ex Libris 
Adami Lampl â Fronsperg Anno 1630" von der Ausfertigung, die G. Stewechi-
us Kommentar über Fl. Veg. Renatus Werk darstellt, gedruckt 1585 in der 
plantinischen Druckerei (H4III4, coli. 1-3). 
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Die Untersuchungen brachten auch eine Privatbibliothek aus der ersten Hälfte 
des XVII-ten Jaharhunderts zum Vorschein. Es handelt sich um die Bibliothek 
von Endres Vitius. Dieser besass 1635 einige berühmte Werke des Rechtswis
senschaften, gezeichnet von L. Russardus und Fr. Duarenus, mit besonderen 
Hinweisen auf das rechtwissenschaftliche Werk des Kaisers Justinian (N3 VII 
8-9, 10, coli. 1-2, 11-13, 14, coli. 1-2). Von einer voll organisierten Bibliothek, 
die sogar einen Kathalog besass, berichtet der Band D. Laertius: De vita et 
moribus philosophorum libriX. Antverpia, Chr. Plantin, 1566 (B3 VI 17). 1641 
gehörte es Ferdinandaeus, was wir anhand der Inschrift „In usum Ferdinandaei 
Catalogo inscriptus 1641." beweisen können. Das Eigentumsrecht wird auch 
auf einem anderen Werk, 1537 in Lovanium von Barth. Gravius, P. Lombardus: 
Sententiarvm libri IUI(A2III 4): „(...) Hic liber est meus et post mortem nescio 
cuius Paulus Ambrus sacerdos catholicus 1650 In G. Z." Letzten Endes, war am 
9-ten Juli 1687 J. Nobla, Buchbesitzer, noch unbekannt, der Eigentümer der 
illustrierten und erklären Geschichte des Kaisers Josua, unter der Redaktion 
von A. Masius in Antverpia, 1574, bei Chr. Plantin gedruckt (EIII 7). 

Auch für das XVIII-te Jahrhundert sind während derselben Untersuchungen 
einige interessante Ex-libris Arbeiten oder Eigentumsvermerke zum Vorschein 
getreten. Es ist daraus zu schliessen, dass Bücher verschiedenen Privatbiblio
theken gehörten, davon sogar manchen ganz eindrucksvollen, das von ihrer 
Ankunft in der Bibliothek Batthyaneum aus Alba Iulia. Wir erwähnen da die 
Wiener Bibliothek des Kardinals Christophor Migazzi (1714-1803), berühmt 
auch als Bücherliebhaber im habsburgisehen Reich des XVIII-ten Jahrhunderts. 
Davon stammen etwa 80 Bände gedruckt im Jahrhundert in den Druckereien 
von M. Keyser (Lempereur), L. Elsevier, J. Grapheus, M. Hillen, M. Nutius (Nu-
cius), Chr. Plantin - der an erster Stelle steht - J. Stelsius, J. Withgius u. a. Die 
Drucksachen beschäftigen sich mit verschiedenen Wissenweigen, von Bibeln, 
Testamenten, Evangelien, Schreiben der Apostel bis zu humanistischen ge
sinnten Werken.22 

Weitere Bucheingetümer des XVIII-ten Jahrhunderts sind unter anderen: der 
Begründer der Bibliothek von Alba Iulia (Karlsburg), der Graf Ignatius von 

Siehe „Catalogus Bibliothecae Christophori Migazzi (scientiis, ecclesiasticis, história, sciet-
niis profanis)", I—III, in der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia, XI—13—15; „Catalogus librorum 
Cardinalis Christophori à Migazzi", in der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia, XI-26. 

Siehe auch JAKÓ Zsigmond: A Batthyaneum-könyvtár történetéből. I. A Migazzi-gyüjtemény 
megszerzése (Aus der Geschichte der Bibliothek Batthyaneum. I. Die Anschaffung der Sammlung 
Migazzi). = Könyvtári Szemle (Bucuresti) XIII, 3, 1969, S. 125-129; Eva MÂRZA-Iacob MÂRZA: 
„Bibliotheca Migazziana Viennensis" (Sugestii pentru o reconstituire) /„Bibliotheca Migazziana 
Viennensis" (Ideen für eine Wiederherstellung)/. Handschrift.; AI. RÄDULESCU-I. MÂRZA: EX-
librisul unui bibliofil vienez din a doua jumätate a secolului al XVIII-lea ín patrimoniul cultural 
al Bibliotecii Batthyaneum (Das Ex-libris eines wienerischen Bücherliebhabers aus dem zweiten 
Teiles des XVIII-ten Jahrhunderts im kulturellen Bestand der Bibliothek Batthyaneum). = Revista 
muzelor si monumentelor (Bucuresti) 5, 1983, S. 61-64. 
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Batthyani (1741-1789). Dieser besass nur 5 niederländische Bücher des XVI-
ten Jahrhunderts, die er aber auch mit Interesse gelesen haben muss, was die 
Randbemerkungen auf folgenden Büchern bestätigen: J. Heursius: Praxis medi
cináé noya ratio. In: Lugdunum Batavorum, Fr. Raphelengium, 1590 (H4II 34); 
J. Livineius: XII. panegyrici veteres. Antverpia, J. Moretus, 1599 (L4 V 6); 
Psalterium Davidicum graeco-latinum. Antverpia, J. Stelsius, 1543 (F VII 28). 

Die meisten Bucheigentümer besitzen nur je eine Ausfertigung. Das ist der 
Fall von Joannes Grammius,24 Staatsrat, Historiograph, königlicher Bibliothe
kar, Senior der Universitär aus Hefnia (Holland), Lehrer für Griechisch und 
Mitglied des wissenschaftlichen Kollegiums derselben Stadt (E III 7); der Graf 
Joannes Albertus ab Oedt25 (R2 VI 14, coli. 2); der Philolog und Exeget in hu
manistischen und theologischen Wissenschaften Johann August Ernesti ( 1707— 
1781), tätig in den verschiedenen Städten aus Imperiuss26 (F4 VI 4, coli. 1-2, L4 
V 6); der Graf Fr. Gregorius Giannini mit ausgendehnten Gütern und verschie
denen kirchlichen und öffentlicher. Dienstgraden in den mährischen Gebieten 
des habsburgischen Imperiums (M2 III 8); der Graf von Heuel (K3 V 3); der 
Pastor Thomas Rukerus Baranguttensis (D V 2); der fürstliche Kanzler und 
Graf Wenceslaus de Sinzendorff7 ÍR3 VI 5); der Gelehrte und Theologe Moritz 
Karl Christian Woog (1684-1760)" (A3 IV 8). 

Zum Schluss möchten wir noch 2 dieser Buchbesitzer nennen, die in der er
sten Hälfte des vorigen Jahrhunderts tätig waren; sie sind Bibliothekseigentü
mer und somit hier eingetragen: Stephanus Fangh (+ 1835), der zu jener Zeit 
verschiedene Ämter beim römisch-katholischen Kapitulum in Alba Iulia er
füllte; Joannes Aemilius Buczy (1782-1839),29 Vertreter der Aufklärung und 

23 Siehe auch „Elenchus librorum Excell/entissi/mi D/omi/ni Comitis et Episcopi Transylvani-
ensis Domini Ignatii de Batthyan in Bibliotheca sua Cibiniensi reperibilium de A/nno/ 1782", in 
der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia, XI-265; JAKÓ ZS.: Batthyány Ignác, a tudós és a tudo
mányszervező /Ignaz Batthyány, Gelehrte und Wissenschaftler/. - Erdélyi Múzeum (Cluj) LIII, 
1-4, 1991, S. 76-99. 

24 Bibliotheca Grammiana, sive Catalogus bibliothecae, quam reliqvit vir illustris et magni 
nominis Joannes Gramminiis S. R. M. Dan. et Norv. a Consiliis status etjustitiae historiographus 
regius /.../, Havnia, 1748. 

25 „Bibliotheca Exe. D. B. M. Com. ab Oed horis consuetis pro suctione publicabitur. Anno 
Christi M D CC LU. D. XVII. Jul. seqq. pars II." In dem Gräfl. Oedischen Haus, in der Teinfalt -
Strasse. 

26 ECKSTEIN: Johann August Ernesti.An: Allgemeine deutsche Biographie. 8. Leipzig, 1877, S. 
235-241. 

27 „Catalogus librorum defuneti Comitis à Sinzendorff, Sup. Aulae Caes. Cancelarii, qui publi-
cae venditioni exponentur mense Nov/em/bri die 18 Anni 1743, Viennae Austriae ex Typogra-
phiaAngheliana." 

28 G. MÜLLER: Moritz Karl Christian Woog. In: Allgemeine deutsche Biographie, 44. Leipzig, 
1898, S. 209. 

29 „Conscriptio Librorum Reverendissimi Joannis Aemilii Buczy Canonici, dum viveret Astro-
nomi 1839", in der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia, XI-420. 
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der Romantik in Siebenbürgen, ein Gelehrte mit philologischen Beschäftigun
gen, ehemaliger Aufseher der Sternwarte von Alba lulia. Der erste Gelehrte 
besass den ersten Band des Atlas contractus. 1566 (U IV 9), der zweite besass 
aus derselben Gattung Evagngelia aniversaria, 1581 (Q2 VII48). 

In diesen possessores antécédentes (personae) kommen auch Anstalten hin
zu, wenn auch in geringer Anzahl. Viele dieser Anstalten, die bei Kirchen oder 
Mönchenorden fungierten, hatten wohl organisierte Bibliotheken, wie es uns 
Kathaloge beweisen, auf die wir anlässlich dieser Untersuchung stiessen. 

Z. B. befindet sich auf Cl. de Sainctes, Liturgiáé, gedruckt in Antverpia, in 
der Druckerei von J. Stelsius, 1562 (R3 VI 5) der Vermerk: „Collegii Societatis 
JESV Ratisp(onensis) 1601." Eine andere Notiz lautet: „Residentiae Albensis 
Catalogo Inscriptus An(n)o 1613 12 August" und befindet sich auf Fr. Costerus 
Band De universa história dominicae passionis meditationis quinquaginta. 
Antverpia, Chr. Plantin, 1587 (Re III 1, coli. I)30 1620, D. Laertius Werk, De 
vita et moribus philosophorum UbriX, gedruckt in Anverpia, im Jahr 1566 vom 
oben genannten Drucker, war im Kathalog des S. Jesu Kollegiums aus Wien 
(X2 VI, 9, coli. 1) eingetragen. Eine Wiener Anstalt „Domus Professae Soc/ie-
ta/tis (Jesu)" besass 2 plantinische Drucksachen und eine von J. Stelsius. Es 
handelt sich um den Vermerk „Domus Professae Soc/ieta/tis JESV Viennae Ca
talogo Inscriptus Littera O. Anno 1645", der sich auf dem Werk P. ab Opmeer: 
Officium missae. 1570 (X3 V 30). Ein ganz ähnlicher Ex-libris befindet sich auf 
den Bänden Epiphanius: Adphysiologum. Antverpia, Chr. Plantin, 1588 (U V 
15) und Cl. de Sainctes: Liturgiáé. Antverpia, J. Stelsius, 1562 (R3 VI 5). 

Eine Lehranstalt aus Siebenbürgen, das S. Jesu Kollegium aus Trei Scaune, 
besass 1691 Promptuarium morale, ein plantinisches Werk, gedruckt 1593 in 
Antverpia, so wie es vom Ex-libris „Collegij Harom/szekie/nsis Socie/ta/tis 
Jesu A/nno/ 1691" (D2IX 16) bewiesen wird. Wahrscheinlich ist es als Schen
kung in die Bibliothek Batthyaneum Alba lulia gelaudet. 

Der Orden der Dreifalltigkeit in Alba lulia hatte angefangen von 1719 den Sitz 
im Inneren der habsburgischen Festung. Da bildete sich zu gleicher Zeit auch eine 
Bibliothek.31 Aus dieser Bibliothek stammt auch der Band J. Janssonius, Atlas 
contractus, I, gedruckt 1566 (U6IV 9). Die Zugehörigkeit zur Bibliothek bestätigt 
der Vermerk „Ex bibliothecae Residentiae Albae Carolinensis ordinis Excalceato-
ru/m/ S/ancti/ss/imae/ Trinitatis de Redemptione Captivorum." 

30 „Inventarium de A/nno/ 1773 universorum bonorum mobilium et immobilium ad Residen-
tiam sublatae Societatis Jesu Albae Carolinensem spectantium. Consignatio librorum communium 
in Residentia reductae Societatis Albo Carolinensi repertorum et aestimatorum", in der Bibliothek 
Batthyaneum, XI-19. 

31 Siehe „Catalogus librorum qui continentur in Bibliotheca Residentiae Carolinensis Ordinis 
Discalc/eatorum/ S/ancti/ss/imae/ Trinitatis de Redempt/ione/ Capiiv/orum/", in der Bibliothek 
Batthyaneum Alba lulia, XI-272; I. MÂRZA: Catalogul unei biblioteci de la Alba lulia din secolul 
al XVIII-lea /Der Katalog einer Bibliothek von Alba lulia aus dem XVIII-ten Jahrhundert/. = 
Bibliotecasi cercetarea, XI, 1987, S. 158-182. 
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In der S. Jesu Bibliothek mit dem Sitz in Hermannstadt wurden 5 Bände 
aus dem XVI-ten Jahrhundert entdeckt; darunter: Psalterium graeco-latinwn. 
Antverpia, J. Stelsius, 1543 (F VII 28) und Biblia. 1570, gedruckt in derselben 
Druckerei (D V 2). Die letzte Ausfertigung trägt ein Ex-libris „Reside/nti/ae 
Soc/ietatis/ J/esu/ Cibinij 1736". Es ist ein eindeutiger Beweis der Zugehörig
keit dieses Buches zur hermannstädter Sammlung. 

Weitere Anstalten mit Büchern derselben Familie wären: „Collegium Clau-
diopolitanum" (wahrscheinlich gehörend zum S. Jesu) der den Band Barth. Fu-
mi: Summa sive Aurea armilla. Antverpia, Officina Stelsiana, 1576 (P3 VI 13); 
„Congregatia B/eatae/ M/ariae/ A/lbae/ Carol/inensis" besass, mit einer Aus
fertigung aus dem schon oben angeführten Werk von Fr. Costerus, gedruckt bei 
Chr. Plantin im Jahre 1587 (R^ III 1, coli. 1); „Conventus Vienn/ensis/ Carme-
lit/orum/ Discal/ceatorum/" enthielt das Kommentar zum Werke De re militari 
von Fl. Veg. Renatus, gedruckt in Antverpia bei Chr. Plantin, 1585 (H4 III 4, 
coli. 1-3); „Domus oblatus Residentiae Benefactoribus Vajda Hunyadensis" 
hatte unter seinen Büchern im Jahre 1713 auch Condoms in evangelia et epi-
stolas, herausgegeben von Aeg. Dom. Topiarius. Antverpia, Chr. Plantin, 1574 
(A2 IV 23, coli. 1). 

In den Buchbesitzenden Anstalten desselben Kathegorie gehören „Domus 
Probationis Soc/ieta/tis Jesu Viennae ad S/anctam/ Annam". Das Ex-libris die
ser Wiener Anstalt wovon das erste seit dem Jahre 1703 stammt, entdeckten wir 
auf 2 Ausfertigungen: P. Apianus, G. Frisius, Cosmographia, sive descriptio 
universi orbis (...). Antverpia, Arn. Corninx, 1584 (L4 VII 4) und P. Canisius; 
Summa doctrinae christianae. Antverpia, J. Withagius, 1570 (I2 VII 21). Letz
ten Endes dürfen wir „Domus Veneth/iensis/ Soc/ietatis/ Jesu", das als Eigen
tümer des Bandes Fr. Lucas: Notitiones in sacra biblia, gedruckt in Antverpia 
von Chr. Plantin, 1580 (O IV 16) auch nicht ausser Acht lassen. 

Schlussfolgerungen 

Die Forschung der niederländischen Drucksachen aus dem XVI-ten Jahrhun
dert, die jetzt in der Aufbewahrung der Bibliothek Batthyaneum von Alba Iulia 
stehen, hat wie gesehen, eine Skizze der Druckkunstentwicklung im betreffen
den historischen und geographischen Raum vorausgesetzt. Darin wurden die 
Druckzentren, die Druckereien, der Inhalt und die Herkunft (Personen und An
stalten) der Drucksachen verfolgt. 

Die Schlussfolgerungen wollen die verhältnismässig grosse Anzahl von 
Drucksachen - 151 Bände (136 Titel) betonen. Gleichzeitig erscheint Antverpia 

32 „Catalogus Librorum Communium in Residentia Supressae Societatis Jesu Cibiniensis re-
pertorum et aestimatorum in anno 1774 conspectus", in der Bibliothek Batthyaneum Alba Iulia, 
XI-273; I. MÂRZA: Inkunabeln in einem siebenbürgischen Bibliothekskatalog aus dem Jahre 
1774. = Revue Roumaine d'Histoire XXIV, 1-2, 1985, S. 147-152. 
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als Druckzentrum in den Niederlanden im XVI-ten Jahrhundert an erster Stelle. 
Die Forschungen schliessen 115 Titel hier gedruckte Ausfertigungen ein. Beto-
nens wert ist auch Chr. Plantins Tätigkeit auf dem Gebiet der Druckkunst. Es 
wurden 101 Bände (90 Titel) unter der Devise „Labore et constantia" in den 
Jahren 1561-1600 gedruckt. Was den Inhalt der Werke anbetrifft, haben die 
religiösen und Ritualwerke den Vorrang, was aber die humanistischen, medizi
nischen oder astronomischen Wissenszweige nicht ausschliesst. Es ergaben 
sich aus vorstender Studie eine Reihe von possessores antécédentes (personae 
et institutia) aus den verschiedensten Gebieten des habsburgischen Kaiserrei
ches, Siebenbürgen eingeschlossen. Die Eigentumsvermerke angefangen vo der 
zweiten Hälfte des XVI-ten Jahrhunderts bis zu den ersten Jahrzehnten des 
XlX-ten Jahrhunderts beweisen individuell und alle zusammen den Verkehr der 
belgischen und holländischen Drucksachen, weiter auch die verschiedenen Inte
ressen der Gelehrten, manche von ihnen sogar Bibliothekenbesitzer. Es erschie
nen auch manche kulturelle Anstalten, die unter ihren Bänden auch Drucksachen 
dieser Kathegorie besassen, davon manche sehr wertvolle sowohl vom graphi
schen Standpunkt aus (Druckmarken, Buchstaben, Schmuckelemente, Abbil
dungen u. s. w.) oder was die Bindekunst anbetraf.33 

Die um XVI-ten Jahrhundert in den Niederlanden erschienen Drucksachen 
sind eigentlich alleinstehende Beweise für die alte belgische und holländische 
Buchzivilisation, in der Bibliothek Batthyaneum von Alba lulia. Unter den 
Handschriften befindet sich Ausfertigungen, die von den Verfassern der betref
fenden Länder (Arnuldus de Lovanio OSB, Hugo Grotius u. a.) herausgegeben 
oder abgeschrieben wurden (Johannes de Flandria).34 Aus der Wiegendrucke 
Sammlung sind 3 Ausfertigungen aus den Werkstätten von Rieh. Pafraet und 
Jac. de Breda, in Daventria oder zweitere zwei, die das Ex-libris der kaiserli
chen Utrecht Bibliothek tragen.35 

Die in den Niederlanden im XVI-ten Jahrhundert gedruckten Bücher, die 
sich in der Aufbewahrung der Bibliothek Batthyaneum von Alba lulia - eine 

33 Das ist nicht nur der Fall der plantinischen Drucksachen, die im allgemeinen auch aus die
sem Grund bekannt sind. Wir gedenken einer Reihe von Werken herausgegeben von M. Keyser, 
Arn. Covninx, Ph. Gallaeus, J. Graphaeus, J. Janssonius, M. Hillen, J. Stelsius, J. Theobaldus u. 
a. In den Seiten ihrer Werke erschienen nicht nur besondere Druckmarken, was Inhalt und Kunst 
anbetrifft, sondern auch komplexe Holzschnitte, sowohl als Thematik als auch als Technik. Eini
ge Ausfertigungen sind besonders künstlerisch gebunden (Holz oder Karton in Leder oder Per
gament gebunden) mit Metallvaschluss oder Ketten. DAVON: Institutiones ad christianam theolo-
giam /.../, 1572 (X II 2); Barth. CARRANZA: Summa omnium conciliorum. 1556 (L3 VI 16); 
Barth. FuMi: Summa sive Aurea armilla. 1576 (P3 VI 13). Herausgegeben in Antverpia, bei J. 
STELSIUS, werden diese Ausfertigungen mit geometrischen oder vegetalen Schmuckelementen 
geziert, mit biblischen Bildern oder symbolische Helden. 

34 R. SZENTIVANYI: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyanya-
nae. Editio quarta retraetata adaueta illuminata. Szeged, 1958, S. 72, 110, 193, 293. 

35 P. KULCSÁR: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Batthyanyanae. Szeged, 1965, S. 39, 
41, 75, 87, 99. 
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Bibliothek von europäischen Ausmassen - befinden, gehören alle zum einge
druckerregenden Fonds „rara et pretiosa" und tragen die Kennmarken berühm
ter Druckereien des Erdteiles. Auf indirekte Wege in die Alba lulia Bibliothek 
eingetreten, durch die Vermittlung einiger Sammlungen oder Privatbibliotheken 
aus den verschiedenen Zentren des habsburgischen Kaiserreiches, als direkte 
Konsequenz der geistigen Beziehungen Siebenbürgen und diverse Kulturstät
ten, stelle diese nicht nur Denkmäler der Druckkunst aus Belgien und Holland 
dar, sondern auch bemerkenswerte Werke des Humanismus, der Renaissance 
und Reform. 

36 Siehe, für Aspekte der kulturellen Interferenz zwischen Rumänien und Niederlanden zur 
modernen Epoche, Secolul 20 /Literaturä universalä - arte - dialoguri culturale (Allgemeine 
Literatur - Künste - kulturelle Beziehungen)/ (Bucureçti) 349-350-351, 1-6, 1991, passim. 



BÁLINT GABOR 
A Palladis, az Athenaeum és a Nova 

„egypengős" perei 1936-ban 

Bevezetés 

Könyveket egységáron kiadni nem új dolog. Magyarországon a két világhá
ború között először a Genius könyvkiadó indított el ilyen sorozatokat. Indoklá
suk a következő volt: 

„...legelőször árpolitikánkban akarjuk a könyvkiadás egységesítésére és rendezé
sére irányuló terveinket megvalósítani. 

A külföldi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a közönség szívesen veszi, ha a ha
sonló hangú, hasonló témakörű könyveket hasonló köntösben, hasonló kiállításban 
juttatják eléje: szívesen veszi, ha a könyv már külsejével megszólaltatja azt a szelle
met, amely a tartalmával megnyilvánul. És még jobban elősegíti a könyvpiac átte
kintését és megkönnyíti az olvasó tájékozódását, ha a könyvek ára is uniformizálva 
van - , még pedig, mondanunk sem kell: ha minél kisebb áron van uniformizálva."1 

(kiemelések az eredetiben) 

Ezt a módszert hamarosan több más kiadó is átvette, pl. a Palladis, majd az 
Athenaeum és a Nova. Egyes korabeli elemzők viszont kiemelték, hogy az ala
csony áron egységesített könyvek veszélyt jelentenek a könyvkereskedelemre: 

„Kezdetben voltak a szörnyen drága könyvek. [...] több, mint egy esztendővel 
ezelőtt nagy reklámhadjárat kapcsán megindult a kétpengős könyvek sorozata [...] 
mindenki előre sejthette azt is, ami ezután matematikai pontossággal bekövetkezett: 
a magyar közönség minden könyvet, amelynek ára két pengőnél magasabb volt, ide
genkedéssel fogadott. Könyvkereskedők mondják, hogy a kétpengős sorozat kataszt
rófát jelentett üzletük számára, mert ettől az időtől kezdve úgyszólván lehetetlen 
bármilyen könyvet eladni. Mert a közönséget nehéz meggyőzni. Hogyan kerülhet -
mondják - 6,80 pengőbe az új Zweig, fűzve, amikor - bocsánat a hasonlatért - két 
pengőbe kerül Ursula Parrott - kötve?... "2 

Ezt a véleményt nem osztották a kiadók, és sorban álltak elő az egységárú so
rozatokkal, amelyek a nevükben hordozták az ármegjelölést. Az Athenaeumnak 
és a Novának egyaránt volt kétpengős és 4,80-as sorozata, egypengősöket pedig 

1 1.00, 2.90, 4.80. Új utak a magyar könyvkiadásban. = Literatura 1929. könyvnapi külön
szám. 194. 

2 KEMÉNY István: A német könyv válsága - elméletben, és a magyar könyv válsága - gyakor
latban. = Literatura 1933. január. 17-18. 
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mindhárom cég kiadott. A bonyodalom, amelyből a következőkben leírt perek 
létrejöttek abból származott, hogy vajon ezek az ármegjelölések sorozatcímnek 
számítanak vagy sem? Ha igen, akkor felmerülhet a szerzői jog kérdése, amely 
természetesen a sorozatcímre is vonatkozik. 

Az idézetben említett kétpengős sorozat valószínűleg az Athenaeum ilyen árú 
kiadványaira vonatkozik. Általános nézet volt, hogy a cég hatalmas nyomdájá
nak köszönhetően (amely a külső megrendelések közti „üresjáratokban" ezzel 
foglalkozhat), tudja ilyen olcsón adni ezt a sorozatot. És persze nem szabad 
elfeledkezni az idézetben említett két szerző közötti különbségről az olvasói 
kedveltség szempontjából. Ursula Parrott az Athenaeumnál 1932-ben megjelent 
regénye, az Ex-feleség több tízezer példányban fogyott el! így tudott a nyomdával 
nem rendelkező Nova is 15 íves regényeket vászonba kötve kiadni 2 pengőért. 
Ebből következően ezek a alacsony árak szinte minden esetben a könnyebb, a 
kapósabb irodalmat sejttették. Ez érvényes mindhárom kiadó olcsó könyveire: a 
kétpengősök inkább külföldi bestsellerek, az egypengősök pedig kifejezetten 
kalandregények voltak. 

Az utóbbiaknak éppen ekkoriban, 1935-ben kezdődött meg a virágkoruk: a 
Literatura pl. (melynek terjedelmét nagy részben a könyvismertetések tették ki) 
külön rovatot indított Kalandos regények címmel az 1935. május 15-i számban. 
Kezdetben a Palladis egypengőseit ismertették itt, de már egy-két szám után 
(amikor a Nova is elkezdte a saját sorozatát) nagyjából egyenlő arányban szere
pelt Palladis-, illetve Nova-krimi. Mint a perek anyagából is kiderül majd, az 
egypengősök nagyjából azonos külsővel, 18 cm-es gerincmérettel, 12-15 ív ter
jedelemben és kizárólag fűzve jelentek meg. 

A Palladis: a felperes 

A Palladis Könyv-, Papír- és írószerkereskedelmi Rt. 1925-ben alakult Vári 
Dezső, a Pallas Nyomda igazgatójának kezdeményezésére. Mint a neve is mu
tatja, szoros szálakkal kötődött a Pallashoz: tíz évig annak épületében műkö
dött, s természetesen a nyomdai munkálatok is itt folytak. 1936. januárjában 
Vári nyugdíjba vonult a Pallastól, és a Palladis vezérigazgatója lett, s ekkor a 
cég új épületbe, a Géza utca 2-be költözött. A vállalat másik két hangsúlyos 
vezetője Tiringer Károly (eddig a Pallas műszaki igazgatója), valamint Zigány 
Árpád: nekik cégjegyzési jogosultságuk volt.3 Rajtuk kívül pl. Marsovszky Ivor 
(később a sajtócenzúra elnöke) is igazgatósági tag volt - nemcsak a Palladisnál, 
hanem a Pallasnál is. A későbbiekben dr. Cavallier József író és főszerkesztő, 
Doóry (Klemm) László nyugalmazott vezérőrnagy, és dr. báró Kray István volt 
tanácsos neve is feltűnik a tagok között. 

Zigány egyébként 1936. novemberében meghalt. Az ismert műfordító, és if
júsági regények írója az első tíz év meghatározó egyénisége lehetett, 1926-tól ő 

3 N. PATAKI Mária-TiMKÓ György: A Kossuth Nyomda története. Bp., 1994. 168. 



A Palladis, az Athenaeum és a Nova „ egypengős " perei 1936-ban 85 

volt a Palladis könyvkiadói igazgatója. Később Steinhofer Károly neve tűnik fel 
a kiadványokon, mint felelős kiadóé. A cég írószerosztályának igazgatója pedig 
Szennay (Spannraft) Sándor nyugalmazott ezredes volt. 

A vállalat története még feldolgozatlan, sorozatainak címjegyzéke alapján 
nem tartozott az igényes irodalmat nyújtó cégek közé. A „Pengős regények" 
1930-tól 1942-ig megjelent majdnem 200 kötete egyértelműen a krimi, illetve 
kalandregény kategóriába tartozik. Megjelent itt Agatha Christie 11, Edgar 
Wallace 10, Zane Grey és Erle Stanley Gardner 13-13 regénye stb. Magyar 
szerző csak egy-kettő, pl. Leleszy Béla szerepel. Mindezeket látva kicsit furcsá
nak tűnik a kiadó egy mondata az egyik pályázati kiírásukban, amelyről a Lite
ratur a beszél: 

„... csupán azt kötik ki, hogy a [Koszorús regényekre] pályázó munkák maradja
nak meg azon az erkölcsi alapon, amelyet a kiadásukban »Pengős regények« gyűjtő
címmel megjelenő Félpengős, Egypengős, Kétpengős és Hárompengős regények ki
válogatásában mindig szem előtt tartottak." (a kiemelés tőlem B. G.) 

Az említett „Koszorús regények" a Palladis egy újonnan induló sorozata lett 
volna, de mindösszesen egy kötete jelent meg: Erdős Renée Réz Bálint álnéven 
írott Abiság című regénye. A több mint 200 félpengős pedig nem más, mint az 
egypengősök kisebb volumenű „testvérei" - mind a szerzőket, mind a külső 
megjelenésüket tekintve. 

Az Athenaeum és a Nova: az alperesek 

Az Athenaeum megalakulásától kezdve az egyik legjelentősebb hazai kiadó 
volt, majd pedig Miklós Andor vezetése alatt egyértelműen a legnagyobb ma
gyar sajtóvállalat lett. Nemcsak nagy teljesítményű, korszerű nyomdája, hanem 
a konszernhez tartozó három nagy példányszámú napilap, az ún. Est-lapok is 
biztosították az elsőségét. A kiadó két világháború közötti történetét - iroda
lomtörténeti szempontok alapján - már megírták.5 

Ritkán esik szó az „Athenauem detektív és kalandor regényei" című sorozat
ról, amely 1933-ban indult. 49 kötete jelent meg, nagyrészt a Palladis sorozatá
nál sokkal ismeretlenebb szerzőket felvonultatva. Itt már feltűnik a külföldi 
álnéven író magyar is: Aczél Lajos nyolc regénye lát napvilágot Louis Lucien 
Rogger néven.A minőség kérdése természetesen e sorozat kapcsán is megjelenik. 
A kiadó képviselője úgy nyilatkozott egy szaklapnak hogy ők „ebben a műfaj
ban is igényesen válogatnak és új hangot hoznak."6 

A Palladis másik „ellenfele", a Nova Irodalmi Intézet 1924 óta működött, a 
tulajdonosai Müller Dávid és fia, Müller Pál voltak. Családi vállalkozásként in-

4 Literatura 1935. február 1. X. 
5 KISS István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Bp. 1980. 
6 A Könyves. 1933. 21-22. Idézi: Kiss István: i. m. 263. 
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dult, s a másik két céghez képest kisebb kiadónak számított, ráadásul a harmin
cas évek elején egy hullámvölgybe került, amelyből igen nehezen sikerült kilá
balnia: éppen a már említett kétpengős könyvek elindításával 1932-ben.7 

Az egypengősök, a kéthetente az árusokhoz kerülő „Nova kalandos regényei" 
1935. nyarától kezdődően jelentek meg, a Palladiséhoz hasonló, azokkal rész
ben megegyező írókkal. A Nova házi szerzőjének számított viszont Rejtő Jenő, 
akinek szinte valamennyi regénye itt jelent meg: P. Howard néven 14, Gibson 
Lavery néven 5 mű. Szintén csak a Nova adta ki a különben teljesen ismeretlen 
német író, Fred Roberts 25 munkáját. Egyébként a sorozat minőségével kap
csolatban a következőket írja a Literatur a - mintegy beköszöntőként: 

„A magyar rendőri riportázs-irodalom nagytudású doyenje, Tábori Kornél vállalta 
egy új magyar könyvsorozatnak, a Nova kiadásában megjelenő »Kalandos könyvek« 
(!) szerkesztését, s ezzel garanciáját adta annak, hogy ez az új sorozat nem csak mint 
érdekfeszítő olvasmány, hanem mint irodalmi nívójú alkotás is megállja majd a he
lyét."8 

Ez volt tehát a helyzet 1935-ben az egypengős kalandregények magyarországi 
piacán. Vásárló valószínűleg mindhárom kiadványsorozatra lett volna, ám a 
Palladis, amely a legkorábban kezdte meg ezek kiadását, úgy vélte jogi úton 
kell pótolnia azt a veszteséget, amely a másik két cég kiadványai miatt érte. 
Ezért pert indított az Athenaeum, majd pár hónappal később a Nova ellen. 

Az 1. per: Palladis-Athenaeum 

A dr. Szálai Emil által képviselt Palladis 1935. február 25-én adta be a keresetét 
az Athenaeum ellen szerzői jogbitorlás és tisztességtelen verseny miatt. A tár
gyalás 1936. január 28-án volt, dr. Ruff Lajos törvényszéki bíró vezetésével. Az 
Athenaeumot, mint alperest dr. Salusinszky Gyula képviselte, aki egyben a 
vállalat igazgatósági tagja is volt. 

A felperes előadta, hogy a cég 1930 elején „1 pengős regények" cím alatt re
génysorozatot indított, amelynek népszerűsítése érdekében nagy reklámtevé
kenységet fejtett ki. A sorozathoz tartozó regények - melyből eddig 77 jelent 

7 BÁLINT Gábor: A Nova könyvkiadó története. = MKsz 1998. 4. sz. 372-387. 
8 Literatura 1935. szeptember 1. 268 
9 A gyűjtők és antikváriusok szerint a három sorozat közül a Nováé a legkelendőbb, a legní

vósabb, leginkább ez a sorozat nyújtotta azt, amit ígért. Napjainkban az antikváriumokban elég 
gyakran kaphatóak a Palladis sorozatai, esetenként az Athenaeumé is (maga a sorozat sem volt 
hosszú életű!), viszont a Nova kalandos regényei valóban ritkaságnak számítanak, és az áruk is 
többszöröse amazokénak. 

10 A perek irataiból csak az ítéletek maradtak meg (egyenként kb. 3-5 oldal), a fellebbezések, 
valamint a többi kiegészítés, és a mellékletként bemutatott kiadványok sajnos nem. A továbbiak
ban a perek (az ítéletekből kikövetkeztethető) menetét közlöm. 

11 Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Törvényszék 13.P. 32414/1935 
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meg - a keresethez csatolt példányéval azonos címlappal és hátlappal jelentek 
meg. Mindegyik címlapján szerepelt a sorozat címe, és a reklámlapokon is mint 
„1 pengős regények", vagy „Pengős regények" név alatt hirdették. 

Vári Dezső, a cég vezérigazgatója 1930. október 7-én a szabadalmi bíróság 
szerzői jogi osztályán e sorozatcímet az 1921. évi LIV. te. 13. §-a szerint be
jelentette. Miután a beiktatás a jogosultság vagy a bejelentett tények valóságá
nak vizsgálata nélkül történik, így ennek a per elbírálása szempontjából nincs 
jelentősége. 

Az Athenaeum képviselője a következőket mondta el: 1933. augusztusában 
kezdték el a regénysorozatot, kötetenként 96 filléres, majd 1935. februárjától 
kezdve 1 pengős áron. Ezzel egyidejűleg az új címlapon és hátlapon az 1 pen
gős pénzdarab nagyított rajzát alkalmazták. 

A felperes szerint az alperes a gyűjteményes mű címét lényegében változat
lanul a saját regénysorozatának címéül átvette amikor a címlapon a pengő rajzát 
alkalmazta, tehát cselekménye az 1921. évi LIV. te. 2. § és 6. § 8. pontja ér
telmében szerzői jogbitorlást képez. 

A bíróság véleménye szerint jogi értelemben vett gyűjteményes műről csak 
akkor beszélhetünk, ha a gyűjtemény valamely összefogó gondolat, szempont, 
vagy cél érdekében létesített egységes egészet alkot, és az egységesítés érdeké
ben kifejtett szellemi tevékenység olyan önálló értéket képvisel, amely miatt a 
gyűjteményes mű külön szerzői jogi védelemben részesül. A felperes által ki
adott regénysorozat ilyen értelemben nem tekinthető gyűjteményes műnek, mert 
ez az összefogó szellemi tevékenység hiányzik. A Palladis hivatkozott ugyan 
arra, hogy ebben a sorozatban kizárólag családias hangú és tartalmú műveket 
adott ki, de ez sem tekinthető ilyen „összefogó gondolatnak". 

így tehát az Athenaeum cselekménye nem ütközik az említett törvénybe, nem 
minősül szerzői jogbitorlásnak. 

A továbbiakban a Palladis képviselője előadta, hogy az „1 pengős regények", 
mint cím a nagymérvű reklámtevékenység és a sorozatban megjelent művek 

121921 :LIV. te. a szerzői jogról: „13.§ Álnév alatt megjelent vagy pedig a szerző nevének -
valódi vagy közismert írói (művészi) nevének - kitétele nélkül megjelent írói művek az első 
megjelenéstől számított ötven évig védetnek. De ha a mű első megjelenésétől számított ötven év 
alatt a szerző nevét beiktatás végett bejelentették (43.§), vagy ha ugyanazon idő alatt a mű a szer
ző neve alatt jelent meg, a védelmi idő a 11., 12. és 14. § szerint számíttatik." 

13 Ez volt a 19. kötet: Dashiell Hammett: A máltai sólyom. Innentől a sorozat címe is megvál
tozott. „Az Athenaeum detektív és kalandor regényei" helyett „Az Athenaeum detektívregényei"-t 
használták. 

14 Uo.: „2.§: Adalékokból vagy több műből szerkesztett gyűjteményes műre, mint egységes 
egészre nézve a szerkesztő - a gyűjteménybe felvett egyes adalékok vagy művek szerzőjét megil
lető jogok sérelme nélkül - a szerzővel egyenlő védelemben részesül. [...] 6.§ A szerzői jog 
bitorlásának tekintendők különösen: [...] 8. a szerző beleegyezése nélkül a mű közzétett címének 
lényegében változatlan átvétele más mű címéül, ha a körülményekből nyilvánvaló, hogy az átvé
tel, amely nem volt elkerülhetetlen, a közönség megtévesztését célozta és a szerzőnek vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt okozhatott." 
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nagy kelendősége folytán az olvasóközönség számára egyértelműen az általa 
forgalomba hozott sorozatot jelenti. Mivel az alperes a 96 filléres sorozatát 1 
pengősre változtatta, és a pénzdarab felnagyított rajzát alkalmazta a borítón, az 
olvasókban azt a hitet keltette, hogy ugyanazt az 1 pengős regényt kapja, amely 
fogalmat a Palladis vitte be a köztudatba. 

A bíróságnak tehát azt kellett eldönteni, hogy a Palladis részéről a cím és a 
borító tekintetében a Tvt. 9. és 12.§-a általi ún. minősített használat fennfo
rog-e vagy sem. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint a cím és a borító 
annyira ismertté vált a kereskedők, de különösen a vevőközönség körében, hogy 
erről általában a felperest és az általuk forgalomba hozott regényeket ismerik 
fel. Ezt alátámasztja a bemutatott reklámtevékenység illetve a sorozatban meg
jelent művek nagy száma is. (A törvényszék egyébként megkereste ez ügyben a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületét is, de a per 
szempontjából érdemleges választ nem kapott.) 

A bírói gyakorlat a fenti törvények alkalmazásánál nemcsak a két termék 
teljes azonosságát veszi figyelembe, hanem azt is, hogy ezek az átlagos vevő 
felületes figyelme és futólagos rátekintése mellett összetéveszthető-e vagy sem. 

Az alperes képviselője rámutatott a két regénysorozat külső eltéréseire, s 
különösen arra, hogy a saját sorozatánál szerepel a címlapon „Az Athenaeum 
detektívregényei" felirat, tehát az összetéveszthetőség ki van zárva... 

Ám a bíróság szerint az átlagvevő az egyes részleteket nem figyeli, hanem az 
azonosságot csak az emlékezetében élő összbenyomás alapján ítéli meg, s az 
olyan olcsó regények vevőközönsége, mint amilyenekről szó van, nem helyez 
súlyt arra, hogy a regénynek ki a kiadója, s hogy esetleg detektívregénynek van 
megjelölve... 

Az előadottak ellenére a bíróság az alperest csupán a pengős pénzdarab raj
zának alkalmazásától tiltotta el, mert lényegében ugyanazt a borítót az Athe-

15 1923: V. te. a tisztességtelen versenyről: ,,9.§ Árut nem szabad olyan jellegzetes külsőben 
vagy olyan elnevezéssel forgalomba hozni, sem áru szállításánál vagy üzletfelek szerzésénél olyan 
segédeszközt vagy megjelölést (ideértve a nevet, céget, ismertető jelet, rajzot és védjegyet is) 
használni, amelyről a forgalomban már egy másik versenyvállalatot szoktak felismerni. 10.§ A 9.§ 
eseteiben a bíróság a sértett versenytárs kérelmére köteles elrendelni: 1. hogy a megtévesztő esz
közök előállítására szolgáló berendezések (szerszámok, készülékek, gépek, illetőleg ezek alkatré
szei stb.) ily célra hasznavehetetlenekké tétessenek; 2. hogy a megtévesztő eszközöknek az árukra 
még nem alkalmazott készletei megsemmisíttessenek; 3. hogy az elmarasztalt tulajdonában meg
lévő árukról a megtévesztő eszközök eltávolíttassanak, még ha ez az áruk megsemmisítésével is 
járna. [...] 12.§ A 9-11. §-ok rendelkezései - az alábbi kivételekkel - a könyvek, könyvalakú 
füzetek, folyóiratok és időszaki lapok címére, illetőleg nevére, nemkülönben az ily sajtótermékek 
címlapjának, valamint árjegyzékeknél, katalógusoknál és falragaszoknál ezek jellegzetes külső 
kiállítására, úgyszintén a hirdetések ábráira és szövegére és ugyancsak a színmüvek, zeneművek 
és mozgófényképészeti művek címeire, illetőleg elnevezéseire is kiterjednek. A jelen § eseteiben a 
10.§ 1. bekezdésének 1. pontja alapján megsemmisítésnek nincs helye és időszaki lapokra nézve a 
11.§ 2. bekezdésében említett zár alá vételt sem lehet elrendelni." 
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naeum már a 96 filléres regényeknél is használta, s ha a felperes ezt több mint 
másfél éven át tűrte, annak abbahagyását a bírói gyakorlat értelmében már nem 
követelheti, ez úgy tekintendő, mintha ezekhez hozzájárult volna. 

A Palladis képviselője előadta még, hogy az alperes a 1935. évi reklámnyom
tatványain az „1 pengős regények", és a „2 pengős regények" szavakat használja. 
Mivel a törvényszék szerint ezek is sorozatcímek és nem egyszerű ármegjelölések, 
ezért ez is törvénybe ütköző. Ugyanakkor mivel a „2 pengős regények" megne
vezést az alperes már 1932. februárjától használja, és ezt a felperes három éven 
át tűrte, így ennek abbahagyását már nem követelheti. Annál is inkább mivel ez 
a megnevezés nem vált olyan közismertté mint a másik esetben. 

Szerepelnek ezeken a reklámokon a pengős pénzdarab rajzai is. Mivel azon
ban a felperes hasonló nyomtatványokat csak több évvel ezelőtt terjesztett, 
ezért a pengő rajzának kizárólagos alkalmazásának jogát - még ha ilyen joga 
fennállott volna is - elvesztette. 

A budapesti királyi törvényszék ítélete tehát a következő volt: az alperes a 
szerzői jogi törvény vonatkozó szakasza alapján kiszabandó pénzbüntetés terhe 
mellett a regényborítóin nem alkalmazhatja az 1 pengős pénzdarab rajzát (de a 
fentiek szerint a reklámokon használhatja! - B. G.), és nem használhatja az 1 
pengős detektívregények megjelölést sem. 

A 2. per: Palladis-Nova 

A dr. Szegő Izsó ügyvéd által képviselt Palladis 1935. június 23-án adta be a 
keresetet a Nova ellen tisztességtelen verseny címén. A tárgyalás 1936. február 
10-én volt, dr. Draskóczy Pál királyi törvényszéki bíró vezetésével. A Novát, 
mint alperest dr. Hajós Dezső képviselte. 

A Palladis kérése az volt, hogy az alperes hagyja abba detektív-, kalandos, 
vagy romantikus regények 1 pengős áron való forgalmazását, mivel az 1 pengős 
regények árunév a Tvt. 9. §-a értelmében védelem alatt áll, így az, aki ilyen név 
alatt, vagy ezzel összetéveszthető megjelöléssel ugyanilyen árut hoz forgalomba 
az utánzást követ el. A pengős regényekről ugyanis a Pal ladist szokták felis
merni. Ezt a Novának el kell ismernie, és a hírlapokban nyilatkozatot kell köz
zétennie arról, hogy a jog a Palladisé. 

A Nova képviselője ezzel szemben a kereset elutasítását és kártérítést kért, 
mivel úgy véli, könyvkiadó lévén nem tiltható el attól, hogy pengős áron regé
nyeket hozzon forgalomba. Mindkét fél bemutatott a saját kiadványaiból két-két 
darabot. 

A törvényszék a per tényállását a következőkben állapította meg: a felperes a 
csatolt regényeknek megfelelően 1 pengős regényeket hoz forgalomba, amely
nek felső tábláján a regény egy jelenetét ábrázoló kép van, a kép alatt a regény 
címe, a fedőlap felső szélén pedig az „1 pengős regények" van feltüntetve. Az 

Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi Törvényszék 13.P.38512/1935 
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alperes által forgalomba hozott regényeknél a fedőlap felső részén van megje
lölve a szerző neve és a regény címe, alatta látható a regény egyik jelenete, és 
alul a bal sarokban fel van tüntetve egy fehér körben: Ára 1 pengő. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara átirata szerint is helytálló az, hogy 
az 1 pengős regény elnevezés a kereskedők és a vevőközönség körében közis
mertté vált, mint a felperes által forgalomba hozott regénysorozat. 

A peres felek a Pp. 30. §-a szerint versenytársaknak minősülnek, tehát a 
felperes az üzleti versenyben érdekeltnek tekinthető. A Tvt 9. §-a kimondja, 
hogy árut nem szabad úgy forgalomba hozni, vagy olyan segédeszközt vagy 
megjelölést használni, amelyről egy másik versenyvállalatot szoktak felismerni. 

A Palladis azonban a keresetében nem ezt jelölte meg. Nem azt sérelmezi, 
hogy a Nova ugyanolyan formában jelenteti meg regényeit, és hogy ugyancsak 
feltünteti, hogy e könyvek ára 1 pengő, valamint azt sem sérelmezi, hogy az 
alperes is a könyv egy jelenetét tünteti fel a fedőlapon, hanem az a célja, hogy a 
Nova ne hozhasson forgalomba 1 pengős áron detektív-, kalandos, romantikus 
regényeket. Míg az előzőket kérni a törvényben előírt módon lehetősége volna, 
az utóbbira nem, mert nem tiltható el egy könyvkiadó attól, hogy bármilyen 
tárgyú regényt akár 1 pengős áron forgalomba hozzon, mert ez a vállalatot a 
létalapjában támadná meg. Az alperes ezen eljárása tehát nem ütközik sem az 
üzleti tisztességbe, sem az erkölcsökbe. 

Mivel a felperes minden további bizonyítás jogától elállott, az alperes által 
felajánlott bizonyítás pedig a fenti álláspont után feleslegesnek mutatkozott, a 
bíróság kihirdette az ítéletet: a királyi törvényszék a felperest keresetével eluta
sítja és arra kötelezi, hogy az alperes részére 400 pengő perköltséget 15 nap 
alatt végrehajtás terhével fizessen meg. 

18 
A 3. per: Palladis-Athenaeum 

Mivel az Athenaeum megfellebbezte a január 28-án hozott ítéletet, új tár
gyalásra került sor 1936. június 15-én. A felek képviselői ugyanazok voltak, a 
bíróság tagjai Verner László ítélőtáblai tanácselnök, dr. Nyíri Zoltán és dr. Du-
lánszky Lajos ítélőtáblai bírók. 

Ez a bíróság nem fogadta el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az elő
ző tárgyalásra kért véleményét - legalábbis nem megnyugtató bizonyítékként az 
ún. minősített használat kapcsán. Ugyanakkor az összetéveszthetőséget sem 

171923: V. te. a tisztességtelen versenyről: „30.§ Vállalat a jelen törvény értelmében minden 
akár egyéni, akár társas üzem, amely áruk előállításával vagy forgalombahozatalával, vagy pedig 
ipari vagy kereskedelmi szolgáltatások visszterhes teljesítésével foglalkozik. [...] Versenytárs 
(versenyvállalat) a jelen törvény értelmében minden azonos tárgyú vagy hasonnemű vállalat, 
amennyiben a távolsági viszonyokra és az eseteknek egyéb körülményeire figyelemmel az üzleti 
versenyben érdekelteknek tekinthető." 

18 Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi ítélőtábla P.XIV. 3552/1936 
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találta megállapíthatónak, mivel - a már említett különbözőségek mellett - a 
címek betűtípusa és színe is más, tehát ezt még a felületes átlagvevő sem té
vesztheti össze. Ugyanakkor elfogadta az Athenaeum azon előadását, mely szerint 
a 96 filléres árat azért emelte fel 1 pengőre, mert ezekhez már jobb papírminő
ségű borítófedelet adott. Nem tiltható el az alperes a pengő rajzának használa
tától sem, mivel a felperes egyáltalán nem is használja ezt a kiadványain. 

Az ítélőtábla döntése folytán tehát a Palladis teljesen pervesztes lett, és 350 
pengő elsőbírósági, és 200 pengő fellebbezési költség fizetésére kötelezték. 

19 
A 4. per: Palladis-Nova 

A korábbi per eredményével egyik fél sem volt elégedett. A március 2-án 
postázott ítéletet a Nova (tehát a győztes alperes!) 14-én, a Palladis 17-én meg
fellebbezte. Ez az ügy is felkerült tehát az ítélőtáblához. 

Az új tárgyalás 1936. szeptember 11-én zajlott le. A felek ügyvédjei ugyan
azok voltak, a bíróság tagjai Orosz Mihály ítélőtáblai tanácselnök, dr. Hetényi 
József és dr. Telegdy Lajos ítélőtáblai bírók voltak. 

A bíróság álláspontja szerint a felperes lényegében ebben a keresetében is azt 
kéri, hogy az alperest tiltsák el az 1 pengős árú kiadványok megjelentetésétől -
amire nincs lehetőség. E kérelem „határozatlanságot és ingadozást mutat" de 
továbbra is az árra helyezi a súlyt, ha viszont olyan értelműnek lenne tekinten
dő, hogy a Nova regényeinek külsejét változtassa meg (tehát ne használjon a 
borítón a könyvből vett jeleneteket), az már új keresetnek minősülne, és e fel
lebbezési eljárásban nem tárgyalható. 

Ugyanakkor az alperes több eredeti külföldi kiadványt is bemutatott, ame
lyekkel arra hívta fel a bíróság figyelmét, hogy hasonló egységárak (pl. Német
országban 1 márka, Angliában 1, illetve 6 penny stb.) külföldön is szokásosak, 
és ezen könyvek alakja, megjelenése és tartalma is hasonló. 

A bíróság véleménye szerint a felperes maga sem az „1 pengős regények" 
megnevezést tekintette a legfontosabbnak, mert a Palladis című folyóiratában 
kiemeli, hogy a pengős regények emblémája Pallas Athéné éles metszésű pro
filja, másrészt egy tájékoztatóban azt is közölte még 1930-ban, hogy az 1 pengő 
csak átmeneti ár. 

Mindezen kiegészítésekkel az ítélőtábla a budapesti törvényszék ítéletét 
helybenhagyta, és a sikertelenül fellebbezett Palladist ezen további eljárási 
költségekre kötelezte, s az alperes részére (melynek fellebbezése viszont sikeres 
volt) 200 pengőt tartozik fizetni. 

Fővárosi Levéltár. Budapesti Királyi ítélőtábla P.VII.4212/1936 
Nyilván a Palladis dróttalan hírei című „házi magazinról" van szó, amely 1931-től jelent meg. 
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21 
Az 5. per: Palladis-Athenaeum 

A Palladis 1936. szeptember 9-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, így az 
ügy a Kúria elé került. A felek ezúttal új ügyvédeket fogadtak: a Palladist dr. 
Kolben György, az Athenaeumot dr. Kertész László képviselte. A bíróság elnö
ke dr. Ternovszky Béla volt. 

A tanácselnök úgy találta, hogy az Athenaeum árjegyzékszerű reklámnyom
tatványain egyértelműen kitűnik - bármilyen megnevezésűek is a sorozatok -, 
hogy a cég a saját kiadványait hirdeti, aki tehát ilyen árjegyzékekből tájékozó
dik, az nem tévesztheti össze egy másik céggel. 

Ugyanakkor a köztapasztalat azt mutatja, hogy - különösen a kis értékű 
áruknál - a közönség csak felületesen szemléli az áru külsejét és jelzőjét. Mivel 
mind a felperes, mind alperes bemutatott kiadványainak egyezik a színe (vörös, 
fekete, szürke), körülbelül egyforma nagyságúak, az értékjelzés (az „1 pengős" 
szavak, illetve a pengős érme rajza: ezek ugyanazt jelentik) egyaránt a bal felső 
sarokba esik, így az ilyen csekély értékű árunál ez elégséges a összetéveszthető
séghez, vélekedett a bíróság. 

Viszont az a fellebbezés másik pontjára, az ún. minősített használat kérdésé
re vonatkozóan nincs elégséges adat (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
pl. nem jelölte meg a forrásait, válasza nem is arra a kérdésre vonatkozott stb.), 
ezért az nem dönthető el ebben a felülvizsgálati eljárásban. 

Az ítélet tehát a következő: a Palladist a pengős érme képének a hirdetéseken 
való alkalmazása kérdésében a felülvizsgálati kérelmével elutasítja, egyebekben 
a fellebbezési bíróság végítéletét feloldja és további tárgyalásra és újabb hatá
rozat hozatalára utasítja. A felperes felülvizsgálati költségét 160, az alperesét 
128 pengőben állapítja meg. 

Ez volt ebben az ügyben az utolsó tárgyalás, ugyanis 1937. szeptember 13-án 
a Kúria a felek közös kérésére a pert megszűntnek nyilvánítja és a perköltséget 
kölcsönösen megszünteti. 

Az Athenäum egypengősei a perek után 

A Palladis és az Athenaeum nyilván megelégelték a hosszan tartó és költsé
ges pereskedést, ezért peren kívüli egyezséget kötöttek. Az 1937. július 12-én 
megkötött szerződés főbb pontjai a következők voltak: 

„1. 1942. június 30-ig mi (mármint az Athenaeum - B. G.) és rokonvállalalataink 
nem hozunk forgalomba új kiadványokat, sem régebbi kiadványokat új lenyomatban 
sem egypengős, sem egy pengőn aluli áron. (Értetik egy pengő bolti ár gyanánt az 
egy pengőt valamivel meghaladó bolti ár is, ha ez nyilván csak az egypengős árjelleg 

21 Fővárosi Levéltár. Magyar Királyi Kúria P.IV. 4912/1936 
22 A szerződés, valamint a következőkben említett és idézett többi irat lelőhelye: OSzK Kéz

irattár. Athenaeum iratai. Fond 3. 
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helyettesítésére szolgál.) Tudomásul vették azonban Önök, hogy egyes kivételes ese
tekben kiadhatunk egy pengő, vagy egy pengőn aluli bolti áron kiadványt, azonban 
semmi esetre sem sorozatban és semmi esetben sem detektív, vagy kalandorregényt. 

2. Az utóbbi években általunk kiadott egypengős (96 filléres) Athenaeum detek-
tívregények című sorozatban még csak két számot fogunk kihozni, az 1937. júliusi 
és augusztusi kötetet éspedig egy pengő bolti áron. Ezzel ezt a sorozatot megszün
tetjük. Ezen vonatkozásban a következőkben állapodunk meg Önökkel: 

a. a sorozat 1937. júliusi és augusztusi számát (összesen két szám) nem fogjuk 
1937. november 15 után sem belföldi, sem külföldi rendelőknek szállítani [...] 

b. a sorozat máig megjelent számainak meglevő készletét nem fogjuk 1937. au
gusztus 15. után sem belföldi, sem külföldi rendelőknek szállítani [...] 

d. [...] 1937. november 15-én kötelesek leszünk a magyarországi bizományosa
inkat felszólítani, hogy az a. illetve b. pontokban említett kötetek bizományi készle
tét azonnal küldjék vissza [...] 

Tekintet nélkül a fentiekben foglalt időbeli és más korlátozásokra, jogunk van az 
a. és a b. pontbeli köteteket az Est-lapok előfizetési propagandájánál az előfizetési 
árba kalkulálva az előfizetőknek kiszolgáltatni, azzal a kikötéssel, hogy az előfizetők 
a könyvet csak a lapra való előfizetéssel kapcsolatosan szerezhetik meg. 

3. A b. pontbeli készlet nagyságára vonatkozólag tájékoztatásul közöljük, hogy 
kötetenként maximum 2000-3000 példány fölött rendelkezünk, míg az utolsó két 
kötetet maximálisan 7500 példányban fogják kinyomni. [...]" 

Ezzel tehát a két cég a folyamatban lévő pert kölcsönösen megszünteti, vi
szont az Athenaeum köteles a Palladist képviselő ügyvéd, dr. Szálai Emil költ
ségeit, ezer pengőt kifizetni. Ez nem kevés pénz, igaz a Palladis eddig már kb. 
1310 pengőt költött ezekre a perekre... Mellesleg ez a szerződés elég súlyos 
feltételeket tartalmaz az Athenaeum számára, talán még súlyosabbakat, mint 
egy esetleges teljes pervesztés esetén róttak volna ki rá. Főleg azért furcsállható 
ez az egyezség, mivel a Palladis a Novával szemben teljesen pervesztes lett ugyan
ebben az ügyben, tehát az Athenaeumnak is lett volna esélye, hogy kisebb 
presztízsveszteséggel záruljon le számára ez a persorozat. 

Ám ezzel az Athenaeum egypengőseinek története még nem ért véget. 1938. 
január 13-án a vállalat eladta a detektívregények teljes raktári készletét (össze
sen 62730 példányt) a Tolnai Műintézetnek, kötetenként 18 fillérért. A szerző
dés természetesen hangsúlyozta, hogy ezeket a köteteket nem szabad sem 
könyvárusok, sem kolportázs útján forgalomba hozni, kizárólag előfizetési vagy 
egyéb lapakció keretében. Egy év múlva a Palladis reklamált emiatt. Szerintük a 
sorozat példányai nagy számban kerültek könyvpiaci forgalomba, s ez súlyos 
szerződésszegés. Önmagában az sem szabályos, hogy az Athenaeum eladta va
lakinek a meglevő készletet. Az Athenaeum képviselője szerint viszont ezt an
nak idején szóban egyeztették Vári Dezsővel, tehát ha szerződésszegés történt, 
akkor azt Tolnaiék követték el. A Tolnai Rt. erre a következőket válaszolta egy 
1939. május 1-én kelt levélben: 

„A detektív regények eladása a megállapodás kikötéseinek megfelelően történik. 
Könyvkereskedők részére példányokat el nem adtunk és uccai árusítás sem törté
nik. .. A könyveket előfizetőink sorában igyekszünk elhelyezni kézbesítőink közben
jöttével, akik rendelkezéseink betartására szigorú utasítást kaptak. Teljesen elképzel-
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hetetlen tehát, hogy ezek - mint Önök írják - nagyobb számban kerültek volna könyv
piacra. Annál kevésbé áll fenn ennek valószínűsége, mert e könyvek kelendősége 
erősen várakozásunk alatt maradt és legnagyobb részük ma is még raktárainkban 
fekszik." 

A Palladis május 5-i levelében válaszul közölte, hogy a vezérigazgatójuk egy
általán nem emlékszik arra, hogy ő beszélt volna Erényi Andrással, az Athe
naeum cégvezetőjével a Tolnaival történő üzletkötés miatt, de a továbbiakban 
úgy tekintik, hogy ez a beszélgetés valóban megtörtént. Viszont 

„... akkor is meg kell állapítanunk, hogy azon szöveg, amelyet önök 1938. január 
13-ikán létrejött Tolnai-féle megállapodás gyanánt közölnek, egyáltalán nem felel meg 
a mi Önökkel létesített 1937. július 12-iki megállapodásunk. Ugyanis ez utóbbiban 
világosan ki van kötve, hogy csakis a lapok előfizetési árába belekalkulálva adhatták 
önök ... a példányokat, tehát tulajdonképpen mintha ingyen adnák annak, aki előfi
zet [...] A Tolnai vállalattal kötött megállapodás azonban egészen más, mert tetszés
szerinti előfizetési, vagy lapakció keretében ad jogot a terjesztésre, és főként hiány
zik benne, hogy csak az előfizetési árba kalkulálva adhatók oda a példányok, minél
fogva joga lehetett a Tolnai vállalatnak pl. arra is, hogy aki előfizet vagy lapot vesz, 
kap kisebb-nagyobb áron ily regénykötetet. 

... Hogy a Tolnai vállalat még az Önöknek a vele való megállapodását sem tar
totta be, ez még továbbmenő súlyos sérelmünk. Mert megállapíthattuk, hogy minden 
előfizetési akciótól függetlenül vásárolhatók ezen könyvek a legkülönfélébb trafi
kokban, kolportőröknél és egyéb elárusító helyeken. (A Gozsdu-udvarbeli Frischmann 
cég szállítja ezen köteteket kisebb és nagyobb tételekben, miután sok ezer példány
ban beszerezte a Tolnai műintézettől.)" 

Tolnaiék mindezen vádakra a következőket válaszolták május 8-án: 

„Tisztviselőnk, aki a könyvek eladásával foglalkozik, a Frischmann ügyre vonat
kozólag a következőket adja elő: Frischmann házaló kijelentette, hogy a Palladistól 
Benedek úr felhívta őt azzal, hogy Csehszlovákiából visszajött egy tömeg Palladis 
regény és kérdezte, hogy hajlandó-e átvenni. Erre állítólag Frischmann azt mondotta 
volna, hogy nagyon drágának tartja ezeket, mert ő az Athenaeum detektív regénye
ket sokkal olcsóbban kapja, mégpedig 16 fillérért. Azonban, hogy ő vett volna tő
lünk ilyen regényeket, arról szó sem volt. Frischmann ki is jelentette, hogy nem vett 
ilyen regényeket, nincs is az ő üzletében egyetlen példány sem, amiről tisztviselőnk 
meg is győződött." 

Úgy látszik a Palladis is kénytelen volt megállapítani, hogy a vádak megala
pozatlanok voltak, mert az ügy itt befejeződik. Mindenesetre érdekes dolog, 
hogy e túlzó vádakra („sok ezer példány") éppen azután került sor, miután egy 
ügynök elutasította a Palladis kiadványait, és inkább az Athenaeumét részesí
tette előnyben... 

Ám az a bizonyos peren kívüli egyezség még ezek után is éreztette hatását. 
1939. október 4-én az Athenaeum levélben fordult a Palladishoz, hogy szeretne 
egy új könyvsorozatot indítani a „levente és tanuló ifjúság" részére, de ebben 
nem lennének detektívtörténetek és kalandos regények, és semmilyen könyv- és 
lapterjesztő helyeken nem fogják árusítani. E feltételekkel a Palladis kegyesen 
„nem kifogásolta" a sorozat elindítását... 



98 Bálint Gábor 

Az Athenaeumnál úgy látszik már belátták, hogy mégsem kellett volna meg
kötni az ominózus egyezséget, hiszen amíg ez érvényben van, addig szinte kérel
mezniük kell a Palladistól az olcsó könyveik kiadását. Ezért kértek jogi tanácsot 
dr. Ecker Ferenctől, aki (keltezés nélküli) válaszlevelében a következőket írja: 

„Megbízásukból átnéztem a ... perük iratait. ... Az ... egyezség nagyobb terjedel
mű, mint a perbeli kereseti kérelem, mert verseny-tilalmi kikötést tartalmaz, minden 
egy pengős és egy pengőn aluli bolti árú új kiadványra is, és csak kivételképpen en
gedi meg az Athenaeumnak ily bolti árú mű kiadását, ha az nem sorozat és nem de
tektív, vagy kalandor-regény. Ez a perenkívüli egyezség csupán azért mert nagyobb 
terjedelmű, mint az azt megelőző perbeli kereseti kérelem, nem támadható meg." 

Az egypengősök további sorsa 

Az Athenaeum és a Palladis közötti szerződés 1942. június 30-án járt le. 
Most már újra elindulhattak volna az Athenaeum egypengősei. Ám július 17-én 
megjelent a bizonyos körök által már régóta sürgetett ún. „ponyvarendelet", 
amely éppen az olcsó kiadványok megjelenését korlátozta a háború miatti pa
pírhiányra hivatkozva. Eszerint a három pengőnél alacsonyabb áron forgalomba 
hozott könyvet, füzetet stb. csak miniszterelnöki engedéllyel lehetett előállítani. 
Az engedélyezéshez ívenként tíz pengő eljárási díjat kellett fizetni. A kérelme-
zési kötelezettség visszamenőleg is érvényes volt 1939. január elsejétől, tehát 
az azóta megjelent kiadványokat is engedélyeztetni kellett. 

A Novánál nem vállalták az ezzel járó vesződséget és a tetemes többletkölt
séget: a „Nova kalandos regényei" abbamaradt a 191. kötet után. Sorozaton 
kívül kiadtak még egy Nagy Károly (Charles Lorre)-regényt, de belátták, hogy 
nem éri meg az olcsó krimik kiadása. 

A rendelet után a Palladis is abbahagyta az egypengősök kiadását. Helyette 
elindította a „Palladis regénytár"-at, amelynek ára három pengő volt. Kezdetben 
id. Dumas két kalandos regénye A fekete tulipán és a Gróf Monte Christo jelent 
meg itt, valamint Sienkiewicz Quo vadis? című műve, de később a leggyako
ribb szerző ismét Zane Grey lett vadnyugati történeteivel... Úgy látszik a kö
zönség szívesen vette ezeket a fajta könyveket a magasabb árakon is. 

Egyébként az egypengős ár amúgy sem lett volna sokáig tartható az infláció 
miatt: nyilván nem lehetett ugyanolyan árban adni valamit a háborús negyvenes 
években, mint 1930-ban, amikor a Palladis elkezdte ezen sorozata kiadását. 
1944-ben az engedélyezendő kiadványok árának határát is felemelték háromról 
öt pengőre... 

* 

23 A rendeletet, és a közvélemény reakcióit elemzi CSÁKI PÁL: A ponyvairodalom „ megrend-
szabályozása" az 1940-es évek elején. = MKsz 1988. 1. sz. 41-46. 
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A fentiekben csak egy szeletét ismerhettük meg annak az állandó harcnak, 
amely a kiadók között folyt a piac uralásáért. Láthattuk, hogy itt a két kisebb ki
adó lett a győztes, a nagy cég pedig elvesztette ezt a harcot. Persze az Athe
naeum számára az egypengősök kiadása nem volt létkérdés, sokféle sorozatuk 
és kiadványuk között ez kis tétel volt. Talán ezért vállalta ezt a - kicsit megalá
zónak tűnő - peren kívüli egyezséget. 

GÁBOR BÁLINT 

Die „Einpengő"-Prozesse der Verlage Palladis, Athenaeum und Nova 1936 

Zwischen den Weltkriegen waren es in der Mode in Ungarn solche Buchreihen, deren Benen
nung auch den Preis der einzigen Bände enthielt, z. B. die Halbpengő-, Einpengö- und Zwei-
pengö-Romane des Verlags Palladis und einige Reihen der Verlage Nova und Athenaeum. Die 
billigen Preise konnten sie natürlich nur mit den gangbaren Bestsellern und Krimis halten. Die in 
der Studie ausführlich beschriebenen Prozesse wurden wegen solchen Buchreihen der erwähnten 
Verlage in Gang gebracht, in denen sie Detektiv- und Abenteuerromane zu ein Pengő ausgaben. 
Obwohl die Preisebezeichnung konkret nur im Titel der Palladis-Reihe vorkam, war, nach der 
Meinung der Firma, die Tatsache, dass auch andere Verlage ebensolche Bücher zu ebensolchem 
Preis ausgaben, gesetzwidrig. 

Der Verlag Palladis verlor 1935 beide Prozesse gegen Nova: nach der Meinung des Gerichts 
kann man niemandem verbieten zu einem beliebigen Preis Bücher mit beliebigen Themen auszu
geben. In der anderen Prozessreihe, die der Verlag Palladis gegen Athenaeum erhob, kam es zu 
keinem Endurteil. Hier war die Hauptfrage, ob der Käufer die Einpengö-Romane beider Verlage 
verwechseln kann, trotz dessen, dass auch der Name des gegebenen Verlags an der Decke der 
Bücher immer vorkam. Weil aber der Prozess sich in die Länge zog, machten die Firmen ein 
ausserprozessliches Übereinkommen. Auf Grund dessen sollte der Verlag Athenaeum nicht nur 
seine erwähnte Reihe und das Verkaufen der übergebliebenen Exemplare einstellen, sondern 
musste er sogar um die Beistimmung von Palladis bitten, wenn er eine neue Einpengö-Reihe in 
Bewegung setzte. 

Weiterhin veröffentlichten die Verlage Nova und Palladis Detektiv- und Abenteuerromane zu 
einem „ein-Pengő"-Preis, bis 1942, als, laut eines Gesetzes, die Bücher unter zwei Pengő geneh
migungspflichtig wurden. Damit wurden auch die Reihen beider Verlage unterbrochen. 



KÖZLEMÉNYEK 

Kiegészítések az Assisiben található Árpád-kori ferences Missaléhoz. Az Ars Hungarica 1989. 
évi évfolyamának első számában adtunk hírt, hogy Assisiben a Ferences Könyvtár 607. jelzet
számán egy kétségbevonhatatlanul magyarországi eredetű ferences Missale maradt fenn1. A kései 
felismerés a korábbi katalógusok elnagyolt leírásainak volt köszönhető. Elsőként Cesare Cenci 
198l-es kódexkatalógusa vette számba a magyar szenteknek, Istvánnak, Lászlónak és Imrének 
miséit, ami alapján nem volt túl nehéz magyar provenienciára gyanakodni2. Leírásunkat Csapodi 
Csaba is részben elfogadta, s felvette a Missalét a Bibliotheca Hungaricába 3405-ös számon, 
ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a kódex bejegyzéseihez forrásként szolgáló, általunk azono
sított Favershami Haymo ferences Ordo missalisát a Magyarországon vélhetően megvolt közép
kori kéziratok listájában3. Sajnos 1988 óta nem volt alkalmam újra kézbe venni a kéziratot, ám 
1990-ben megjelent Marco Assirelli és Emanuela Sesti katalógusa a Ferences Könyvtár korai 
illuminait kéziratairól, s ebben hosszasan írnak jelen kéziratról is. Fejtegetéseiket nem érdektelen 
a hazai kutatás 4számára röviden összefoglalni5. 

Az illuminait kódexkatalógusban a szerzők a Ferences Könyvtár egyik figyelemre méltó kéz
irataként írják le a Missalét. A magyar szentek alapján számukra is kétségtelen, hogy a kéziratot 
Magyarországon másolhatták, nagy valószínűséggel a 13. század közepén, 1260 és 1279 előtti 
években. A kódex posszeszoraként emlegetett „Fráter Lazarus de Saray" számukra egyértelműen 
a Volga torkolata környéki tatár missziót jelző Saraival azonos, amire mi inkább csak óvatos uta
lást tettünk. Sarai ferences története egyébként a 13. század végétől egy 1375. évi dúlást még ki
heverve Temerlán általi 1394-es elpusztításáig tartott. A magyar történelemből is ismert Guillelmus 
Rubruck 1253-ban jutott el ide, majd az első ferences konvent létére vonatkozó adat 1286-ból 
származik. 1313-ban már a város melletti San Giovanni konventben temették el a megtérített Toktaj 

1 VESZPRÉMYL.: Egy Árpád-kori ferences kézirat Assisiben. = Ars Hungarica (17.) 1989. 1. sz. 
91-96. 

2 C. CENCI OFM: Bibliotheca Manuscripta ad Sacrum Conventum. II. Assisi, 1981. 2102 té
telszámon. 

3 CSAPODI Csaba-CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára: Bibliotheca Hungarica Kódexek és nyomtatott 
könyvek Magyarországon 1526 előtt. II. Bp. 1993. 353. És vö. Bibliotheca Hungarica. III. Ada
tok elveszett kötetekről. Bp. 1994, ahol nem találunk ismételt említést a kéziratról. 

4 Az itáliai magyar emlékek tervszerű kutatásáról az Ars Hungarica folyóirat 1998. évi évfo
lyamában olvashattunk tanulmányokat. Korábban a Hajnal István Kör 1992. évi velemi, Hajnal 
István emlékkonferenciáján J. Fodor Adrienne (Bp. Egyetemi Könyvtár) tett értékes megjegyzé
seket a 14. századi tatár térítésben részt vevő ferencesekről, szintén az Assisiben található kódex 
kapcsán (a konferenciakötet az idén fog megjelenni). 

5 M. ASSIRELLI-E. SESTO: / libri miniati del XIII e del XIV secolo (Bibliotheca del Sacro Con-
vento di Assisi, II). Assisi, 1990. 29, 36-39. és 1-3 képek. A leírás másolatban való megszerzésé
ért Kovács Péternek (MTA Történettudományi Intézet) tartozunk köszönettel. 
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kánt, majd 1338-ban Új Saraiban már a vélhetően harmadik konvenetet alapítják. Tardy Lajos a ma
gyar kutatás számára összegyűjtötte az erre vonatkozó adatokat, de sajnos az itt mártíromságot szen
vedő „Stefano Ungaro" testvérnél több magyar vonatkozást azóta sem sikerült találni. A misekönyv, 
útimisszale zsebkönyvmérete (16,5+12,5 cm) megengedi a nagyobb távolságra történő szállítás lehe
tőségét, ugyanakkor a kézirat, azaz a kézirat mintapéldányának archaikus jellege óvatosságra int. 

Az említett katalógus leírásból tudjuk meg, hogy Assisiben először 1844-45-ben Giovanni 
Giuseppe Ghisoti említi a kéziratot: „XXXII. A. 254. Missale aliud antiquunf'-leírásában. A kó
dex azonosságát igazolja a köteten mindmáig olvasható régi jelzet, valamint egy még régebbi, 18. 
századi Assisire utaló „Ex libris" megléte. A leírás megerősíti korábbi paleográfiai elemzésünket, 
hogy a Szent István-misét a kódex főrészét író kéz másolta be, ami a kódex provenienciájának 
megállapítása szempontjából döntő jelentőségű. A kódex közelebbi datálását az újabb leírást 
készítők is a bejegyzett ünnepek alapján végezték el. A főkézzel azonos, 13. századi bejegyzésnek 
vélik a Szentháromságról, egy további, második kéznek Szt. Erzsébetről és ismét a Szenthárom
ságról, valamint egy további, harmadik kéz művének a Szt. László és Szt. Klára-könyörgések 
bejegyzését. Különös jelentőséget tulajdonítanak a Szentháromság ünnepe megülésének, aminek 
megünneplését 1260-ban a Narbonne-i káptalan írta elő, majd a római kúriához való igazodás 
jegyében nem ünnepeltek 1279 és 1331 között. Mivel a Szentháromságról szóló imádságok meg
előzik Szt. Erzsébet és Szt. Klára jól datálható kanonizációját (1235, 1255), a kódex másolása 
ezen időpontok utánra tehető, vélhetően a Szentháromságról rendelkező 1260. évi időpont elé. 

A kézirat magyarországi lokalizálását az újabb művészettörténeti elemzés is megerősítette, ami 
Wehli Tündének 1989-es cikkünkben közölt véleményével alapjaiban egyezik, s a német kódex
festészettel való kapcsolatokra hívta fel a figyelmet. Az újabb támpontok mégis szerencsésen 
kiegészítik korábbi véleményünket, s a kódex főszövegének keletkezése immáron nagy bizonyos
sággal a 13. század második felére tehető, s mivel a másoló kezek közel egykorúak, Szent Klára 
(1255) és a Szentháromság (1260) ünnepét előíró időpontok körüli évekre. A datálást ugyanakkor 
megnehezíti, az újabb leírást végzők által figyelmen kívül hagyott tény, hogy a kódex főszövege 
egy archaikus, 1230—40-es évekbeli misekönyvet vett alapul, amit azután kétségbeesetten javítot
tak és pótoltak a betoldásokat végző kezek, felismervén a kézirat nagyfokú elavultságát. Ebből a 
megközelítésből a pontosan datálható ünnepek hiányának a főszövegben valamivel kisebb lesz a 
jelentősége, s pl. 1260-as időpont, mint terminus ante quem sem látszik megdönthetetlen idő
pontnak, annál inkább szóba jöhet az 1279-es esztendő, mint a kódex másolásának legkésőbbi 
lehetséges éve. Mindazonáltal semmi kétség nem férhet a 13. század második felében, Magyaror
szágon való másolás valószínűsítéséhez. A kódex további sorsa, későbbi ismert posszeszorának, 
„Lazarus de Saray" kiléte azonban továbbra is találgatásra adhat okot. 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

Baranyai Decsi János törökök elleni harcra buzdító éneke 1597-ből. Harminc évvel ezelőtt 
egy német nyelvű tanulmány jelent meg a Magyar Könyvszemlében, amely egy 1597-ből szárma
zó, a török veszedelemmel foglalkozó magyar nyelvű nyomtatott krónikás ének olyan töredékét 
ismertette, amely számos, addig még ismeretlen versszakot is tartalmazott. A jelen dolgozat cél
kitűzése, hogy meggyőző bizonyossággal kimutassa: a töredékesen fennmaradt költemény szer
zője Baranyai Decsi János. Noha ezt már a nyomtatvány első ismertetője is feltételezte a múlt 
század végén, de ezt a feltételezést a mértékadó szakirodalom a későbbiekben megkérdőjelezte. 
Az alábbiakban ismertetendő érvek viszont, amelyek újabb eredményekre támaszkodnak, kétség
telenül alátámasztják hogy a vers szerzője Baranyai Decsi János volt. 
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A magyar nyelvű nyomtatvány szövegét, amelynek töredékei kötéstáblában maradtak fenn, 
először 1898-99-ben Lukinich Imre ismertette.1 

Összesen 12 levél maradt fenn, ezek közül kilenc nagyjából épen, további három nagyon hiá
nyosan. Bár a címlapon utalás szerepel arra, hogy a verset mely ének dallamára kellett énekelni, 
az ének kezdősorát a címlap súlyos hiányossága miatt nem sikerült azonosítani. A vers fennma
radt utolsó három versszaka fontos adatokat nyújt írásának körülményeiről: 

„Az ki ez verseket most igy öszue rendele, 
Hogy hazaiat birya pogan, búsul sziueben, 
Kiuan Isteniül valaha menni földeben. 

Neuet vers feiekben nem akara foglalni, 
Mert nagyob dolgokban akarta ielenteni, 
Mostani időben kellet igy el titkolni. 

Ezer ötszáz es kilenczuen hét esztendőben, 
Mikor az Törökrül gondolkodnec buaban, 
Egy puszta Clastromban Szekelyec varasában." 

Egy év múlva Lukinich, aki a töredéket az 1597. évből származó kolozsvári nyomtatványként 
határozta meg, arra következtetett, hogy a szerző Baranyai Decsi János.2 Megállapítása szerint az 
utolsó versszakban olvasható „Székelyek városa" Marosvásárhelyt jelenti, melyet ebben az idő
ben Székelyvásárhelynek neveztek, a „puszta klastrom" az az iskolaépület, ahol 1597-ben Bara
nyai Decsi tanított. Lukinich szerint Baranyai Decsi fennmaradt történeti munkájának3 felfogása 
és célja feltűnően egyezik a históriás énekével. A hasonló gondolati irányultságot műveiből vett 
részletekkel támasztotta alá. 

1907-ben Köblös Zoltán publikálta a nyomtatvány legutolsó lapján olvasható szöveget „Histó
riás ének töredéke" címmel.4 Leírja, hogy a szöveget záró dísz a Báthory család fametszetü címere, s 
hogy az egy levélnyi töredék, melynek aljából 2 sor hiányzik, az Erdélyi Nemzeti Múzeumban ta
lálható. A töredéket 16. századi kolozsvári nyomtatványnak tartotta. Lukinich publikációját nyil
ván nem ismerte. 

1959-ben Stoll Béla tette közzé a töredékek szövegét a Régi Magyar Költők Tára XVII. száza
di sorozatának 1. kötetében, „Török császárok krónikája" címmel.5 Véleménye szerint a nyomta
tás helye valószínűleg Kolozsvár, idejéül 1597-et, az ének szerzésének évét adta meg. Rekonstru
álta a fennmaradt levelek legvalószínűbb sorrendjét, egy-két további lehetőséget is megengedve. 
Meghatározta a nyomtatvány eredeti terjedelmét, amely valószínűsíthetően összesen 18 levelet 

1 LUKINICH Imre: Egy históriás ének töredék a XVI századból. = Kalazantinum (4.) 1898— 
1899. Első közlemény: 7. sz. 80-82., Második közlemény: 8. sz. 96-98. 

2 LUKINICH Imre: Baranyai Decsi János ismeretlen históriás éneke. = Kalazantinum 1899— 
1900.4-6. 

3 Ioannis DECII BAROVII: Commentariorvm de rebvs Vngaricis (libri qvi exstant). A latin szö
veget TOLDY Ferenc adta ki: Baronyai Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. Pest, 1866. 
Magyar fordítása: Baranyai Decsi János magyar históriája [1592-1598]. Fordította és a beve
zetőt írta KULCSÁR Péter. Budapest, 1982. 

4 KÖBLÖS Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz. Harmadik Közlemény. = Erdélyi 
Múzeum. (Új folyam. II.) XXIV. 1907. 248-249. Nr. 52. 

5 Régi Magyar Költők Tára XVII. század I. A tizenötéves háború, Bocskay és Báthori Gábor 
korának költészete. Sajtó alá rendezte: BISZTRAY Gyula, KLANICZAY Tibor, NAGY Lajos és STOLL 
Béla. Bp., 1959. 19. [Török császárok krónikája] 86-102. A műhöz tartozó jegyzetek: 524-527. 
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tartalmazott, az utolsó levél üres volt. Stoll Béla vizsgálata szerint a históriás ének 282 háromso
ros versszakból, azaz összesen 846 sorból állott. A szövegkiadás a töredékes sorokon kívül 428 
teljes sort tartalmazott, tehát terjedelmében az eredeti költemény felét. 

A szerzőség kérdésében Stoll Béla így foglalt állást: „Bár Lukinich érvelését megerősíteni látszik az a 
körülmény, hogy az énekben szereplő nagyszámú közmondás közül a legtöbb megtalálható Decsi 1598-
ban megjelent Adagiáiban, mégsem tekinthető bizonyítottnak Baranyai Decsi szerzősége. Valószínűt
lennek látszik ugyanis, hogy egy humanista műveltségű történetíró magyar nyelvű históriás éneket is 
szerezzen. Ha a két mű felfogásbeli iránya azonos is, irodalomtörténetileg két egészen más réteghez 
tartoznak; Baranyai Decsi valószínűleg mélyen megvetette magyar nyelven verselő írótársait" 

Baranyai Decsi említett Adagiája. 1598-ban Bártfán jelent meg, amely az első nyomtatásban fennma
radt magyar nyelvű szólás- és közmondásgyűjtemény.6 A kötet, a címoldalon említett ötezerrel szemben 
4795 tételt tartalmaz, magyar adatainak száma 4827, mivel néhány tétel több magyar megfelelőt is tar
talmaz.7 Stoll Béla a költeményhez fűzött jegyzetekben tíz olyan mondást jelölt meg, amely megtalálható 
Baranyai Decsi munkájában, s megadta azok pontos helyét is a gyűjteményben. 

1970-ben jelent meg Gernot Nussbächer közleménye, amely a cikk szerzője által a Brassói Ál
lami Levéltárban 1965-ben fellelt újabb töredék révén napvilágra került, eddig ismeretlen részek 
szövegét tartalmazza.8 Nussbächer a magyar nyelvű verssel együtt talált több, a 17. század elején 
Szebenben nyomtatott naptártöredéket is. Eredményeiről 1965-ben és 1966-ban Romániában 
német, román és magyar nyelvű publikációkban számolt be. 

Az általa megtalált rész gyakorlatilag a nyomtatvány második fele, ezzel a költemény szövege 
a 127. versszaktól az utolsó, 282. versszakig hiánytalanná vált. így a vers 664 teljes sora lett 
ismert, ami az eredeti terjedelem mintegy 80%-a. Stoll Béla korábbi rekonstrukciójához képest 
egy helyesbítés vált szükségessé: a Stoll által 253-tól 270-ig számozott tizennyolc versszak való
jában a 235-től a 252-ig terjedő részt tartalmazta, míg az eredetileg a 253-tól 270-ig terjedő vers
szakok szövegét Nussbächer közölte először. 

Nussbächer elvetette azt a korábbi véleményt, hogy kolozsvári nyomtatványról lenne szó. Ugyanis 
a vízjel alapján megállapította, hogy a nyomtatvány papírja a szebeni papírmalomban készült. Már
pedig a kolozsvári nyomda ebben az időben csak Kolozsváron készült papírt használt fel. Ugyancsak 
a szebeni nyomtatás mellett szól, hogy más szebeni nyomtatványtöredékekkel együtt került elő. 

A vers szerzősége kérdésében a szebeni nyomtatás érvet jelent Baranyai Decsi János mellett: 
Fabricius János szebeni nyomdájából már 1596-ban kikerült egy jelentős munkája, az ókori római 
szerző, Sallustius két történeti művének magyar fordítása.9 Nussbächer lábjegyzetben utalt arra, 
hogy a Brassói Állami Levéltár munkatársnője, Korodi Anna is - Lukinich publikációját nem 
ismerve - , pusztán az utolsó versszak alapján Baranyai Decsit gondolta a vers szerzőjének. 

Megjegyzem, hogy a Nussbächer által elsőként közölt szövegben is találhatók magyar szólá
sok, amelyekre a cikk írója külön nem hívta fel a figyelmet: „Bizony mész es mazzag hellyet te 
kígyót keuansz" (240. versszak 2. sor); „Tü sem iobbac vartoc az Deakne vásznánál" (259. vers
szak 1. sor.) 

6 Adagiorvm Graecolatinovngaricorvm Chiliades quinque. Bartphae 1592. (RMK I. 298. = RMNY 
815) Fakszimile kiadás: BARANYAI DECSI János: Adagiorvm. Bp. 1978. /Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Fontes ad Históriám Linguarum populorumque Uraliensium 5.1 

1 PACZOLAY, Gyula: János Baranyai Decsi and his Adagia. = Acta Etnographica (Megjelenés 
alatt.) {4.} 

8NUSSBÄCHER, Gernot: Neue Beiträge über das Druckwerk „Török császárok krónikája". = 
Magyar Könyvszemle (86.) 1970. 387-394. 

Az Caivs Crispvs Salvstiusnac ket Historiaia. Fordította: BARONYAI DETSI János. Szeben. 1596. 
(RMK I. 286. = RMNY 786.) 
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A Régi Magyarországi Nyomtatványok 1971-ben megjelent első kötetében Borsa Gedeon a 
művet a szebeni Fabricius nyomdában 1597-99 között készült munkaként katalogizálta.10 A nyomda 
azonosítása tekintetében a betűtípusokra hivatkozott. A szerző személyére vonatkozó Lukinich-
féle feltevést megemlítette, de a mű szerzőjét ismeretlennek tartotta. 

Kutatástörténeti összefoglalónkat egy, az előzőektől látszólag távol eső ágon folytatjuk tovább. 
1961-ben jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtár 1959. évi évkönyve, amelyben Berlász 

Jenő tanulmányt publikált Istvánffy Miklós nádor könyvtáráról, aki széleskörű anyaggyűjtés alap
ján nagyívü magyar történetet írt a 16. századról. A szerző ismertette az általa talált, egykor Ist
vánffy által összegyűjtött forrásanyagot tartalmazó köteteket.11 

1975-ben jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtár 1972. évi évkönyve, amelyben Berlász Jenő 
beszámolt arról, hogy 1973-ban Zágrábban egy olyan 142 fólióból álló kézirat-kolligátumra bukkant, 
amely egykor nyilvánvalóan Istvánffy Miklós könyvtárában volt.12 Ugyanolyan külsejű és tartalmú 
kötetről van szó, mint amilyenből az Országos Széchenyi Könyvtárban három található, s amelyeket 
korábbi cikkében ismertetett. Berlász nemcsak kodikológiai szempontból ismertette az újonnan fellelt 
kötetet, hanem létrejöttének történelmi hátterére is kitért és a gyűjteményt alkotó egyes tételekről 
hosszabb-rövidebb leírást is adott. A harmadik tétel, amely a 87-től a 99. fóliót foglalta el, Baranyai 
Decsi János 1598-ból származó beszédének a kézirata. Hosszú címe Berlász közlése alapján: „Oratio 
Joannis Decij Baronij ad serenissimum principem ac dominvm Signismvndvm Dei gratia Transylva-
niae, Moldáviáé ac Transalpinae Walachiae Sacrique Romani Imperii principem, eqvitem aurei velle-
ris, partium regni Vngariae dominvm ac Sicviorvm comitem, 1598 de bello adversus Tvrcam fortiter 
& constanter perseqvando." azaz „Baranyai Decsi János figyelmeztető beszéde a felséges fejedelem
hez, Zsigmondhoz, Isten kegyelméből Erdély, Moldávia és Havasalföld urához, a Szent Római Biro
dalom hercegéhez, az aranygyapjas rend lovagjához, a Magyar Királyság részeinek urához és a szé
kelyek zászlósurához, 1598-ban, a török elleni bátor és állhatatos küzdelem szükségességéről." 

Berlász tanulmányában magáról a beszédről csak nagyon röviden emlékezik meg. Megállapítja, 
hogy „a törökellenes háború folytatására buzdító röpiratról van szó, amellyel a szerző az 1598. év 
első negyedében, tehát [Báthory] Zsigmond uralmának végnapjaiban igyekezett a fejedelmi poli
tikát támogatni a törökbarát közvéleménnyel szemben." 

1977-ben Kulcsár Péter Berlász tanulmányának ismertetésekor felvetette azt a lehetőséget, 
hogy a gyűjtemény talán Baranyai Decsi gyűjtőmunkájának eredménye lehet.13 

1987-ben Balázs Mihály és Monok István tanulmányt szenteltek a kolligátumban található két, 
eddig kiadatlan munkának, köztük Baranyai Decsi beszédének.14 Elemzésük kimutatja a törökök 
elleni szent háborúra buzdító beszéd gondolati csomópontjait, amely a protestáns történelem
szemlélet talaján állva mind bibliai, mind ókori, mind aktuális példák és minták sorával igyekszik 
a harc szükségességét és a győzelem bizonyosságát igazolni. A szerzők véleménye szerint is a 
beszéd 1598 elején készült. 

10 Régi Magyarországi Nyomtatványok. 1473-1600. Bp. 1971. Nr. 842. 603-604. 
11 BERLÁSZ Jenő: Istvánffy Miklós könyvtáráról. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 

1959. Bp. 1961.202-240. 
12 BERLÁSZ Jenő: Újabb információk Istvánffy Miklós tékájáról. Erdélyi analekták 1598-ból -

A zágrábi Corvin-kódex. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1972. Bp. 1975. 215. A kol-
ligátumról a 216-228. oldalakon ír. 

13 KULCSÁR Péter = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1972. (Bp. 1975. 425 1.) Ma
gyar Könyvszemle (93.) 1977. 78-80. Berlász Jenő cikkéről: 79-80. 

14 BALÁZS Mihály-MONOK István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában (Szamosközy 
István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről). In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. 
Szerkesztette és az előszót írta: R. VÁRKONYi Ágnes Bp. 1987. 249- 262. jegyzetek: 377-379. 
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1990-ben Balázs Mihály, Monok István és Varga András közzétették a beszéd teljes szövegét 
Tar Ibolya magyar fordításával együtt.15 Rövid előszón kívül a beszéddel kapcsolatos néhány 
fontos megjegyzést lábjegyzetek formájában közöltek. 

A beszéd szövege már első olvasásra is jó néhány olyan részletet tartalmaz, amely rendkívül 
szoros analógiát mutat az 1597-ben írt törökellenes harcra buzdító verssel. Ennek illusztrálására 
említek három példát. A magyar fordítás Tar Ibolya munkája. A versidézetek Stoll Béla és Gernot 
Nussbächer szövegkiadásaiból lettek összeillesztve: Stoll szövegkiadásából valók a 136., 137., 
138., 161., 162., 209., 210., Nussbacheréból a 135., 163., 164., 165. számú versszakok. 

1. „Huc accedit munitissimus regionis situs, qui talis tantusque est, ut non sit mirandum Lysi-
machum Macedóniáé Regem olim a Dromochete Dacorum Rege fundi atque adeo capi quoque 
potuisse. Quod item luculenter aperret etiam ex Traiani Romanorum Imperatoris longe potentis-
simi rebus gestis qui quamvis amplius XVI. annis cum Decebalo Dacorum Rege bella gesserit 
gravissima: ..."16 

Magyarul: „Ehhez járul még a vidék rendkívüli módon és mértékben megerősített helyzete, 
úgyhogy nem csoda, ha valamikor Drachometes, a dákok királya le tudta verni, sőt, el tudta fogni 
Lysimachus makedón királyt. Ez a Traianusszal, a messze leghatalmasabb római császárral kap
csolatos eseményekből is ragyogóan kiviláglik, aki több, mint 16 éven át viselt súlyos háborút 
Decebál, a dákok királya ellen,..." 

Ugyanezt a két eseményt említi a vers is: 

209. Regen Dromothetes az Lysimachus kiralt, 
Macedonianac Sándor vtan kirallyat 
Meg véré, nagy kenczen vgy ada meg ömagat. 

210. Az Traianus Czaszar regen Erdély országát, 
Tizenhat esztendeig vitta az Daciát, 
Végre vgy vette meg Decebalus országát. 

2. „Sed et apud Ezechielem luculenter promittit Deus miraculosam Gogi atque Magogi, qui 
multorum eruditorum iuditio ipsissimi sunt Turcae, deletionem, quam in hisce iam ultimis tempo-
ribus fore divus quoque Ioannes in sua Apocalypsi manifeste deciarat"17 

Magyarul: „De Ezékielnél is világosan megígéri az Isten Góg és Magóg pusztulását, akik sok 
tudós ítélete szerint maguk a törökök, s hogy ez a mostani időben fog bekövetkezni, azt az isteni 
János is világosan kinyilatkoztatja a Jelenések könyvében." 

Hasonlítsuk össze a vers alábbi részével: 

161. Ezechiel által észt Isten meg mutata, 
Mikor Gog és Magog ellen iöuendöt monda, 
Töröc veszedelmet vilagossan meg monda. 

15 BALÁZS Mihály-MONOK István-VARGA András; TAR Ibolya (ford.): Baranyai Decsi János
nak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Szeged, 1990. /Lymbus Művelődéstörté
neti Tár IL/ 37-100. {Latin szöveg és magyar fordítás} 

16 BALÁZS Mihály-MONOK István-VARGA András; TAR Ibolya (ford.): Baranyai Decsi János
nak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Szeged, 1990. /Lymbus Művelődéstörté
neti Tár IL/ 73. 3-7. sor. 

17 BALÁZS Mihály-MONOK István-VARGA András; TAR Ibolya (ford.): Baranyai Decsi János
nak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Szeged, 1990. /Lymbus Művelődéstörté
neti Tár IL/77. 15-18. sor. 
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162. Az Gog vgy mond, es Magog népei fel kelnec, 
Persac es Szereczönöc ü vellüc keszülnec, 
Szantalan nagy sokasaggal ük el fel iünec. 

163. Az Isten nepere erős hadat tamasztnac, 
Az ö Anyaszentegyhazat vesztic süllyesztic, 
Tűzzel es fegyuerrel üldözic es kergetic. 

164. De mihelt az rendelt üdö el tellyesedic, 
Az Gog es az Magög szörnyen ot el veztetic, 
Töröc birodalom czuda keppen el mulic. 

165. Ezent mongya szent Ianosis ö látásiban, 
Hogy Isten Törökét el törli haragyaban, 
Pogant meg emészti tűzzel boszszu állasban. 

3. „His ego praedictionibus maiorem fídem censeo habendam, quam vei Ioannis Hiltenii, vei 
Firmiani Lactantii terriculamentis, quibus illi statuunt Orientem rursus dominaturum et Occiden-
tem serviturum, praesertim cum iam pridem completum noverimus."18 

Magyarul: „Úgy vélem, eme jövendöléseknek nagyobb hitelt kell adni, mint akár Joannes Hil-
tenius, akár Lactantius Firmianus rémképeinek, akik szerint a Kelet újból uralkodni fog, a Nyugat 
pedig szolgaságba süllyed, kivált mivel erről már tudjuk, hogy beteljesedett." 

A versben a következőket olvashatjuk Hilteniusról: 

135. Mert élt mi elöttünc masfel esztendöuel,19 

Hiltenius neuü Ianos iambor élettel, 
Turingiaban Isenacum varasában.20 

136. Irta ezer öt száz tizenhét esztendőben,21 

Hogy az keresztyénség lenne meg hanyatlásban, 
Melylet valonakis lattunc az mi időnkben. 

137. Ezen ember irta hogy ezer es hat százban, 
Egy kegyetlen ember birni fogna Európát, 
Gog es Magog ezer haz száz hatban Európát. 

138. Igaz leszén ez mondas ászt czak Isten tudgya, 
Bizony az Töröknec vagyon arra szándéka, 
Szándékában vagyon elsőben igy io modgya. 

A fejedelemhez intézett latin nyelvű oráció és a köznépnek szóló magyar nyelvű ének nyelvi és 
műfaji különbözőségéből fakadó eltérésektől eltekintve a két mű mondanivalója és érvrendszere 

18 BALÁZS Mihály-MONOK István-VARGA András; TAR Ibolya (ford.): Baranyai Decsi János
nak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Szeged, 1990. /Lymbus Művelődéstörté
neti Tár IL/ 79. 7-10. sor. 

19 A másfél esztendő helyett másfélszáz esztendőt kell értenünk. 
20 Isenacum Eisenach latin neve. 
21 A versszak első sora félreérthető: nem 1517-ben írta ezt Hiltenius - akkor már nem élt - , 

hanem jövendölése erre az időre vonatkozott. Pontosabban 1516-ra jósolta, hogy ,jő egy férfi, aki 
a papság ellenzője lesz". 
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teljesen azonos. A két munka időben egymáshoz nagyon közeli, a vers 1597-ben készült, a beszéd 
1598 első negyedében. Végül pedig a részletek szoros tartalmi azonossága, amelyet a fenti példák 
mutatnak, álláspontom szerint meggyőzően bizonyítja a két mű szerzőjének azonosságát. Bár a 
harmadik példánál a jövendölés helyességét a vers kérdésesnek, míg a némileg ellentmondásos 
beszédrészlet kevéssé valószínűnek tartja, a lényeges azonban a számunkra az, hogy mindkét 
esetben Johannes Hiltenius ferencesrendi szerzetes (szül: =1425. Ilten, Hannover mellett, megh: 
=1500. Eisenach) apokaliptikus jóslataira történik hivatkozás, aki egy meglehetősen kevéssé 
releváns személy az aktuális történelmi események szempontjából. így alig hihető, hogy az őrá 
történő hivatkozások két különböző szerzőtől származnának. 

Baranyai Decsi Jánostól más esetet is említhetünk, amikor az őt éppen foglalkoztató motívu
mot különböző nyelvű szövegekben, különböző helyen is felhasználja. 

Sallustius fordításának magyar nyelvű előszava 1595. őszén készült. Ebben ezt írja: „De most 
szintén ugyan vagyon dolgunk, kik effélékben munkálkodnának, mint amaz bölcs Theodorus 
Gazának, ki mikor az Aristotelesnek az állatokról írt históriáját görögből deák nyelvre fordította 
volna, és nagy szépen összeköttetvén és kívül megaranyaztatván egy fejedelemnek bemutatta 
volna, azt remélvén, hogy ennyi megböcsülhetetlen munkájáért valami nagy segítséggel ajándé
koztatnék meg: az fejedelem megkérdvén miben állana az könyünek aranyazása, csak annyi segít
séggel lön neki, az mennyit az könyükötés ér vala, annyi munkáját olyan bölcs embernek semmire 
böcsülvén."22 

1596. augusztus 16-án Hunyadi Ferenchez írt latin nyelvű levelében pedig, amelyben éppen 
arról ír, hogy a Báthory Zsigmond fejedelemnek ajánlott Sallustius fordításért semmilyen anyagi 
elismerésben nem részesült, ezt olvassuk: „S amikor a fenséges fejedelemnek felajánlottam, ugya
naz történt velem, ami Teodoro Gazával; ő ugyanis, amikor azt a hatalmas, görögből fordított 
művét az állatok történetéről, ha nem csalódom, Gyula pápának felajánlotta, csak annyicska pénzt 
kapott érte, amennyi a könyv díszes kötésére volt elég."23 

A Sallustius fordítás megjelenésének időpontjával kapcsolatban egy megállapítást szeretnék itt 
tenni, amelyet eddig még nem említett a könyvészeti szakirodalom. 

A mű a címoldal tanúsága szerint 1596-ban készült Szebenben. Felvetődik a kérdés, vajon le
het-e pontosabb időpontot megjelölni, hogy mikor került ki a kötet a nyomdából. Az előszó kelte
zése a következő: „Datum die Diui Michaelis Archangeli. 1595." azaz Szent Mihály arkangyal 
napján, 1595-ben, amely a szakirodalom megállapítása szerint 1595. szeptember 29-e. Az előszó
ban a fejedelem hadisikereiről szóló lelkes beszámoló tudósít Bokcsa, Vasóc, Facsád, Lippa és 
Jenő bevételéről. Ezek közül az első négy még az előszó dátuma előtt történt - Facsádot 1595. 
augusztus 12-én, Lippát augusztus 18-án vették be24, de Jenőt, más néven Borosjenőt csak októ-

Az Caivs Crispvs Salvstiusnac ket Historiaia. Fordította: BARONYAI DETSI János. Szeben. 
1596. (RMK I. 286. - RMNY 786.) „Az olvasókhoz" című nyolcoldalas előszó 6-7. oldalán. Az 
előszó szövege megjelent: Baronyai Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. Pest, 1866. 
LXIII-LXVIII. valamint: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Reneszánsz 
kor. Bp. 1990. 420-422. 

23 A levelet Szabó Károly találta meg, aki a latin szöveget 1881-ben tette közzé: SZABÓ Ká
roly: XVI. századi magyar tudósok levelei. - Történelmi Tár 1881. 470-493. Az idézett részlet: 
474-475. Magyar fordítását már 1880-ban megjelentette: SZABÓ Károly: Adatok Decsi János éle
téhez. In: Protestáns Theologiai Könyvtár XIII. Magyar Protestáns egyháztörténelmi monogra-
phiák. Bp. 1880. 137-144. Az idézett részlet: 141. A levél CSONKA Ferenc fordításában: Janus 
Pannonius - Magyarországi humanisták. Bp. 1982. /Magyar Remekírók./ 804-807. Az idézett 
részlet: 805-806. Ezt a fordítást idéztem. 

24 Régi Magyar Költők Tára VII. századi. Bp. 1959. 513. 
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ber 22-én. Ebből következik, hogy az előszó a végső formáját 1595. október 22. után, nyilván a 
korrektúra készítése alkalmával nyerte el. 

De érdemes felfigyelni a címoldalt követő ajánlási oldalon olvasható szövegrészre: „Publicum 
testimonium gratulationis de fusis fugatisque ex Transalpina copijs barbaricis, & saluo ac incolu-
mi eiusdem Principális Maiestatis reditu á Germanico Imperatore." Magyarul: „Nyilvános hála
adás a barbár csapatoknak Havasalföldről való kiveréséért valamint ugyanannak a Fejedelmi Őfel
ségének épségben történt visszaérkezéséért a Német Császártól." Ennek értékeléséhez tudnunk 
kell, hogy a sikeres havasalföldi hadjárat után Báthory Zsigmond 1596. január közepén Prágába 
ment Rudolf császárhoz, ahová február 7-én érkezett meg és március 4-én érkezett vissza Erdély
be. Vele együtt volt Prágában Hunyadi Ferenc, a fejedelem orvosa, aki egy Baranyai Decsihez 
írott levelében említi is prágai útját.26 Orvosi közreműködésére szükség is lehetett: a fejedelem az 
út során megbetegedett, erről Istvánffy Miklós történeti müvében említést is tesz.27 

A fent idézett sorokból egyértelmű, hogy a Sallustius kötet ajánlásának ezt az oldalát csak 
1596. március 4-e után nyomtathatták. A két fordítás szövegének nyomtatása bizonyosan koráb
ban megtörtént. Azok lapszámozása ugyanis egymástól és az előszótól függetlenül indul, mindkét 
rész esetén az 1. laptól, és ívjelzetük is egymástól független, amint ez a kötet könyvészeti leírásá
ból is kiderül.28 Tehát a két fordítást, illetve a címoldalt, az ajánlást és az előszót magába foglaló 
harmadik egységet egymástól függetlenül is nyomtathatták. Egyébként az egyetlen teljes épségben 
fennmaradt példányban, amely a Magyar Tudományos Akadémia gyűjteményében van, a két 
fordítás a címlapon megadotthoz képest fordított sorrendben lett bekötve.29 Ezért nagyon valószínű, 
hogy a címlapot, az ajánlást és az előszót tartalmazó, összesen 12 oldal terjedelmű rész nyomtatása 
történt legutoljára. így a Sallustius-fordítás 1596. márciusában vagy áprilisában került ki a nyom
dából. Ennél későbbi kiadás esetén ugyanis már elvesztette volna aktualitását a fejedelem szeren
csés visszaérkezését köszöntő ajánlás. 

Visszatérve a magyar nyelven írott ének kérdéséhez, néhány további megjegyzést szeretnék 
tenni, először is a vers címével kapcsolatban. Bár az első százegynéhány versszak a török császá
rok viselt dolgait, majd a törököknek a magyarok elleni háborúját tárgyalja, az egész vers számára 
a korábban használt „Török császárok krónikája" címet nem tartom megfelelőnek. A címlapból 
csak egy erősen sérült, hosszúkás csík maradt fenn, a négysoros címből mindössze 14 betű olvas
ható. Ezért a cím pontos rekonstruálása alig megoldható feladat. Figyelembe véve a nyomtatvány 
tartalmát, szóhasználatát, valamint az 1598. évből fennmaradt szebeni nyomtatványok címlapjai
nak tipográfiáját is, „Az pogány törökök történetéről és az keresztyének végső győzedelméről" 
címrekonstrukciót javasolom, az alábbi tipográfiai elképzelés szerint: (Aláhúzással jelölöm a cím
lapból fennmaradt betűket.) 

25 MÁRKI Sándor: A tizenötéves török háború történetéhez. Első közlemény. = Hadtörténeti 
Közlemények (7.) 1894. 347-364. 

26 A levél latin szövege: SZABÓ Károly: XVI századi magyar tudósok levelei. = Történelmi Tár 
1881. 472-473. Magyar fordítása: SZABÓ Károly: Adatok Decsi János életéhez. In: Protestáns 
Theologiai Könyvtár XIII. Magyar Protestáns egyháztörténelmi monographiák. Bp. 1880. 138— 
140. A levél CSONKA Ferenc fordításában: Janus Pannonius - Magyarországi humanisták. Bp. 
1982. /Magyar Remekírók./ 801-803. 

27 ISTVÁNFFY Miklós: Magyarország története. Fordította: VIDOVICH György Debreczen, 1867. 
XXX. könyv 755. 

28 Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600. Bp. 1971. No. 786. 652. 
29 BARANYAI DECSI János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája. Fakszimile kiadás. 

Bp. 1979. A fakszimile szövegét gondozta VARJAS Béla. A kísérő tanulmányt írta KURCZ Ágnes. 
/Bibliotheca Hungarica Antiqua X./ A kísérő tanulmány 29. 
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AZ POGAN 
TÖRÖKÖK TÖRTENETE-

röl. es az Kereßtyenec 
Vegsö gyözedelmeröl 

Másik megjegyzésem a vers megszületésének helyszínével kapcsolatos. Miután Baranyai Decsi 
1596. augusztus 16-án keltezett, Hunyadi Ferenchez írt, fentebb már idézett levelében említett ki
vándorlási tervei meghiúsultak, Székelyvásárhelyen maradt, mint a helyi protestáns iskola vezetője. 
1597. augusztus 26-án a székelyvásárhelyi tanács döntése alapján, több évi munkája elismerése
ként édesanyjával, mostohaapjával és annak fiával együtt használatra megkapta azt az iskolaházat, 
amely korábban a Szent Miklós egyházhoz tartozott. Az oklevél meglehetős részletességgel és 
pontossággal körülhatárolta a város és a használatba vevők jogait és kötelességeit. A tulajdonjog a 
városé maradt, használókat közszolgálati és adófizetési kötelezettség is terhelte. Az oklevélből 
kiderül, hogy az épület egy dombon helyezkedett el.30 

Fennmaradt egy, a 17. század közepén írt emlékirat, az 1581-ben született marosvásárhelyi 
Nagy Szabó Ferenc memoriáléja. Ő Borsos Sebestyén krónikáját folytatta, amely az 1490 és 1583 
közötti eseményekkel foglalkozott. Az emlékirat 1580-tól, Nagy Szabó Ferenc szüleinek házassá
gától kezdve tartalmaz a helyi eseményekre vonatkozó feljegyzéseket egészen 1658-ig, feltehető
en írójának haláláig. Visszaemlékezéseiben foglalkozik Decsi Jánossal és az iskolaépület ügyével 
is. Kissé zavaros beszámolójában ellenérzést árul el az épület átadásával kapcsolatban. Úgy írja 
le, mintha azt Báthory Zsigmond ajándékozta volna Decsinek. Összevetve beszámolóját a hasz
nálatba adásról szóló okirattal, a következő történet bontakozik ki előttünk. A Szent Miklós 
templomhoz tartozó épület eredetileg az egyház tulajdonában lévő kolostor volt: „barátok klast-
roma". Ebben később iskola működött. Nagy Szabó Ferenc beszámolóját úgy értelmezem, hogy 
egy, az épületben történt tűzesetet követően kapta meg Decsi János, „és ő megépítette vala s 
benne lakék feleségével". Baranyai Decsi János egyébként 1600-ban nősült meg. Decsi János 
halála után a város megígérte a prédikátoroknak, hogy az épületet visszaalakítják iskolává. Ekkor 
mostohaöccsétöl, Decsi Dánieltől „pénzen és más házon a város megcserélé", és újból iskolává 
alakították, s az épület a visszaemlékezések írása idején is ezt a funkciót töltötte be.31 Ez volt 
tehát 1597-ben az a „puszta klastrom székelyek városában", ahol a törökök elleni harcra buzdító 
ének megszületett. 

Harmadik megjegyzésem a szerzőnek a török történelemi ismeretei forrásával kapcsolatos. 
Stoll Béla magyar hagyományokra, Tinódi Sebestyén elveszett krónikás énekére gondolt. Az 
általa átnézett külföldi művek közül Erb Matthias művét találta a vershez legközelebb állónak, de 
megállapítása szerint közvetlen forrásul ez sem szolgálhatott a költő számára.32 Mivel a vers íróját 
Baranyai Decsi János személyében ismertük fel, ezáltal a vers forrásaira nézve is egy kapaszkodót 
kapunk. Ugyanis Baranyai Decsi történeti művében említést tesz arról, hogy miután 1595 au
gusztusában elfogták Dzsafer jenéi béget és Mehmed lippai béget, ez utóbbival - de feltehetően 

30 Adalék Décsi Czimor János életéhez. Közli: KONCZ József. = Történelmi Tár 1881. 582-583. 
valamint: KONCZ József: A marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollegium Története. Marosvásár
hely, 1896. 21-23. 

1 Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memoriáléja. In: Erdélyi Történeti Adatok. I. Ko
lozsvár, 1855. 96. 

32 Régi Magyar Költők Tára XVII. század I. Bp. 1959. 526. 
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az előbbivel is - , sokat beszélgetett Gyulafehérváron a törökök történetéről. Idézem Decsi szövegé
nek vonatkozó részét: „Néhány előkelővel együtt elfogták Dzsafer jenei béget, ezt az idős férfit, aki a 
szomszédság meg számos erdélyi követjárás folytán igen sok tapasztalattal rendelkezett, és aki 
Szinánnal együtt oka és kezdeményezője volt az egész háborúságnak. Aztán Memhet lippai béget, az 
egykori budai basa virágzó ifjúságában levő fiát, dagadt embert, akivel Memhet basa jelenlétében 
Fejérvárott beszélgettünk a perzsa háborúkról, a török történelemről és különböző dolgokról."33 

Tehát Baranyai Decsi török történelmi ismeretei egy részét az elfogott török főuraktól is szerezhette. 
A következő megjegyzésem a műben található szólásokra, közmondásokra vonatkozik. Ugyan

is körülbelül ugyanabban az időben, amikor a históriás éneket írta, Baranyai Decsi nyomtatásra 
készítette elő szólásgyűjteményét, amely Bártfán 1598-ban jelent meg. Ennek előszavában azt írja: 
„... jóllehet ezt a művecskémet elsősorban a magam vagy legalábbis kevesek használatára gyűj
töttem össze, mégis úgy gondoltam, hogy nem csekély haszonnal forgathatja minden rendbéli lit— 
terátus ember".34 így nem megalapozatlan a gyanúnk, hogy a politikai célokon túlmenően Bara
nyai Decsi számára a históriás ének remek lehetőséget kínált az általa éppen kiadásra előkészített 
szólások és közmondások alkalmazására is. 

Végül arra a kérdésre igyekszem válaszolni, hogy Baranyai Decsi miért név nélkül jelentette 
meg az éneket, mégpedig tudatos elhatározással. Indokairól a szerző az utolsó előtti versszakban 
tájékoztatja az olvasót. 

Neuet vers feiekben nem akara foglalni, 
Mert nagyob dolgokban akarta ielenteni, 
Mostani időben kellet igy el titkolni. 

Nem osztom Lukinich azon vélekedését, hogy a szerzőnek azért kellett eltitkolnia a nevét, mert 
„az azon időben zavaros erdélyi politikai és társadalmi viszonyok" közepette „veszedelmes lett 
volna a megbukott német-barát politika pártjára állni". A vers írásának évében, 1597-ben Báthory 
Zsigmond uralkodott, s hogy a versszakok első betűjében nem rejti el a nevét, a költőnek már a 
vers írása előtt el kellett döntenie. Lukinich erre a feltételezésre nyilván a versszak harmadik sorából 
következtetett. Neve eltitkolásának egyik célja valóban a vele politikailag ellentétes, törökbarát 
nézetek képviselői részéről vagy más okból érkező kellemetlenkedő bírálatok elkerülése volt. Bara
nyai Decsi János több művének előszavában utal a rosszalló és ellenséges bírálatokra. Sallustius 
fordításainak előszavát így kezdi: „Jól tudom én azt, hogy az magyar nemzetnek szokása szerint 
sokan lesznek az olvasók közül, kik ezt az én munkámat avagy megutálják, avagy ugyan meg is 
csúfolják és rágalmazzák."35 Az Adagiák előszavának végén pedig ezt írja: „Mert jó lelkiismere
tem tudatában vagy könnyedén megvetem majd gáncsoskodóim ócsárlását, vagy pedig művecs-

33 Baranyai Decsi János magyar históriája [1592-1598]. Fordította és a bevezetőt írta KUL
CSÁR Péter. Bp. 1982. 10. dekád 8 könyv 9. fejezet: 235. A latin eredeti TOLDY Ferenc kiadásában: 
Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. Pest, 1866. 188. 

4 Adagiorvm Graecolatinovngaricorvm Chiliades quinque. Bartphae, 1592. Fakszimile kia
dás: BARANYAI DECSI János: Adagiorvm. Bp. 1978. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Fontes ad 
Históriám Linguarum populorumque Uraliensium 5.1 Az előszó latin szövegét kiadta TOLDY 
Ferenc: In: Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. Pest, 1866. XXXVI-XLV. Az előszó 
magyar fordítása CSONKA Ferenctől: Magyarországi humanisták. Bp. 1982. /Magyar Remekírók./ 
810-818. Az idézett részlet: 817. 

35 Az Caivs Crispvs Salvstiusnac ket Historiaia. Fordította: BARONYAI DETSI János. Szeben, 
1596. „Az olvasókhoz" című nyolcoldalas előszó 1. oldalán. Az előszó szövege megjelent: Baro
nyai Decsi János Magyar Históriája 1592-1598. Pest, 1866. LXIH-LXVIII. valamint: Szöveg
gyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Reneszánsz kor. Bp. 1990. 420-422. 
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kém gúnyolóit és irigyeit az irodalmi közjó érdekében arra fogom majd jámborul ösztökélni, hogy 
valami hasonlót vagy ennél jobbat próbáljanak meg alkotni,..."36 

Ennél is fontosabb indoknak tartom a versszak második sorában megfogalmazott érvet, 
amely szerint Baranyai Decsi nem tartotta méltónak ezt a munkáját arra, hogy névvel ellátva 
adja ki; sem történeti, sem irodalmi értelemben nem érezte elég magas színvonalúnak. A filo
zófiából doktorált, komoly jogtudományi művet publikáló, a klasszikus latin nyelven történeti 
munkát és politikai szózatot író szerző, - bár két magas színvonalú műfordítást megjelentetett 
magyarul - , de az enyhén döcögős, magyar nyelven szerzett regöséneket talán szégyellte ma
gáénak vallani. Noha ellent kellett mondanom Stoll Béla kétségeinek a vers szerzőjének sze
mélyét illetően és ha nem is gondolom, hogy Decsi János „mélyen megvetette magyar nyelven 
verselő írótársait", de igazat kell adnunk Stollnak annyiban, hogy Baranyai Decsi latinul írt 
művei és a históriás ének „két egészen más réteghez tartoznak", és ez a tény lehetett a szerző 
tudatos anonimitásának elsődleges oka. 

Igazat szolgáltatva Lukinich Imrének a szerzőség kérdésében és leleplezve a törökök elleni 
harcra buzdító költemény íróját, a 16. század végének e kevés sikert s megbecsülést kapott 
polihisztora sokirányú munkásságának egy újabb érdekes és fontos színfoltját ismerhettük 
meg. 

HOLLER LÁSZLÓ 

Johannes Cloppenburg professzor magyar könyvei. Könyvtörténeti szempontból fontos 
vállalkozásba kezdett az 1980-as években a holland Bert van Selm professzor és néhány munka
társa, aikik nem kevesebbet tűztek ki célul, mint hogy feltérképzik és mikrofilmre veszik a hazai és 
külföldi könyvtárakban, valamint levéltárakban található 1599 és 1800 között nyomtatott holland 
aukciós katalógusokat. A „Book sales catalogues of the Dutch Republic" projektben résztvevők ed
dig mintegy 4000 katalógust találtak és az ezekről készült mikrofilmek száma meghaladja az 1800 
darabot. Külföldi könyvtörténészek számára nagy jelentőséggel bír az a tény, hogy e mikrofilmek 
több holland könyvtár és levéltár mellett teljes számban megtekinthetők Párizsban (Bibliothèque 
Nationale), Szentpétervárott (National Library), Wolfenbüttelben (Herzog August Bibliothek) és 
Wroclawban (Bibliotéka Universytecka; Bibliotéka Zakladu Narodowego im. Ossolinskich PAN) 
is. A katalógusok rövidesen interneten is hozzáférhetők lesznek. 

E hatalmas anyag jócskán tartogat meglepetéseket magyar kutatók számára is. Igaz ugyan, hogy a 
két országot nagy távolság választja el egymástól, ám a 17-18. század folyamán szoros kulturális 
szálak kötötték őket össze. A magyar református diákok körében nagyon népszerű Heidelberg 1622. 
évi feldúlása után a 18. század végéig peregrinusaink tömegei keresték fel Hollandiát és töltöttek 
hosszabb-rövidebb időt a Leideni, Franekeri, Groningeni, Utrechti és Harderwijki Egyetemen, va
lamint az Amszterdami és Deventeri Athenaeum Illustre-ben. A franekeri Album Studiosorum 
szerint számuk csak a fríz kisváros egyetemén meghaladta az 1200 főt.2 

Adagiorvm Graecolatinovngaricorvm Chiliades quinque. Az előszó magyar fordítása CSON
KA Ferenctől: Magyarországi humanisták. Bp. 1982. /Magyar Remekírók./ 810-818. Az idézett 
részlet: 818. 

1 L. http://www.etcl.nl/bsc/ 
2 L. S. J. FOCKEMA ANDREAE-Th. J. MEIJER (ed.), Album Studiosorum Academiae Franekeren-

sis (1585-1811, 1816-1844). I. Naamlijst der Studenten. Franeker, 1968., (a továbbiakban ASF). 

http://www.etcl.nl/bsc/
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A hollandiai peregrináció majd 200 éve alatt több olyan professzor is akadt, aki szívügyének 
tekintette és minden lehetséges módon - tudományos munkákkal, ösztöndíjakkal (stipendia), ajánló
levelekkel (testimonia), stb. - segítette a Hollandiában tanuló magyarokat és támogatta a távoli 
Magyarország sokat szenvedett református egyházát. Többek között Campegius Vitringa, Hermán 
Alexander Röell, Ruardus Andala (Franeker), Hermannus Venema, Hieronymus Simons van Alphen 
(Utrecht) és nem utolsósorban Johannes Cloppenburg sokat tettek a magyarokért. A diákok s pat-
rónusaik igyekeztek a maguk eszközeivel meghálálni a sok segítséget. Hol finom magyar bort 
küldtek szeretett professzoraiknak, hol emlékkönyvi bejegyzésekkel, s disputációkba írott ajánlá
sokkal emlékeztek meg róluk. Nem volt azonban ritka a Magyarországról küldött, esetleg Hollan
diában vásárolt magyar vonatkozású könyvajándék sem. A professzorok mellett említést kell 
tennünk olyan magyar kapcsolataikról híres holland nyomdászokról és könyvkereskedőkről is, 
mint például Johannes Janssonius van Waesberge (1596-1664), kinek műhelyéből számos ma
gyar munka került ki. A hungaricák 17-18. századi hollandiai jelenléte tehát korántsem a véletlen 
műve, ezeknek feltárására a hazai kutatás napjainkig nem fordított kellő figyelmet. Születtek 
ugyan rövidebb tanulmányok, ám egy átfogó munka egyelőre várat magára, jóllehet ennek elké
szítését a holland kollégák által összegyűjtött aukciós katalógusok nagymértékben megkönnyítik.3 

A már említett franekeri teológia professzor Johannes Cloppenburg (1592-1652) egyike volt azok
nak, akiknek könyvtárát magyar könyvek gazdagították. A jelen tanulmány célja, hogy képet 
adjon a professzor magyar diákjairól, valamint bemutassa könytárának érdekes magyar anyagát. 

* 

Cloppenburg 1592. május 15-én született Amszterdamban. Szülővárosa alumnusaként iratko
zott be 1607-ben a Leideni Egyetemre, s nyert felvételt a Rendek Kollégiumába. A fiatal teológus 
hallgató Franciscus Gomarus tanait követte, aminek következtében többször került összetűzésbe 
az arminiánusokkal. 1609-ben például az arminiánus meggyőződésű régens Petrus Bertius miatt 
hagyta el a Rendek Kollégiumát. Egy évvel később pedig Conradus Vorstius professzori kineve
zése ellen emelte fel a szavát.4 Cloppenburg 1612-ben felkereste a Franekeri Egyetemet, majd ezt 
követően hosszabb külföldi peregrináció következett. Útja során ellátogatott több svájci, francia 
és német egyetemre, így 1613-ban a magyarok körében akkoriban rendkívül népszerű heidelbergi-
re is. A magyarok iránti szeretete talán épp erre az időre vezethető vissza. Hazatérése után 1616-
tól lelkészként tevékenykedett először Aalburgban és Heusdenben, majd Amszterdamban és 
Brielleben. Első professzori kinevezésére 1640-ben került sor a Harderwijki Illustre Gymnasium-
ban. Cloppenburg ott töltött utolsó esztendejét beárnyékolta a kollégájával, Antonius Deusinggel 
folytatott heves teológiai vitája, minek utána szinte felüdülést jelentett számára a Franekeri Egye
tem által felkínált professzori és akadémiai lelkészi állás.5 Székfoglaló beszédét 1644. május 3-án 
tartotta Oratio inauguralis de cathedrarum evangelicarum libertate christiana címmel. 

L. EREDICS Péter, Magyar vonatkozású könyvek Hieronymus Simons van Alphen professzor 
könyvtárában. = Könyv és könyvtár (21.) 1999. 257-264, továbbá NÉMETH S. Katalin: Magyar 
könyvek a 17. századi holland könyvpiacon. = MKsz (102.) 1986. 305-309. 

D. NAUTA (ed.): Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestan
tisme. Kampen, 1978-1998. II. 127. 

5 D. N. J. POOLE: The history ofthe covenant concept /rom the Bible to Johannes Cloppen
burg. De Foedere Dei. San Francisco, 1992. 211. 

Ferenc POSTMA-Jacob van SLUIS (Hrsg.): Auditorium Academiae Fr aneker ensis. Bibliogra
phie der Reden. Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums 
in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, 1995. 158, 56/1644.1 (a továbbiakban AAF). 
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Míg Heidelberg esetében csak feltételezni lehet Cloppenburg magyar kapcsolatait, addig Fra-
nekerben ezt bizonyítani is tudjuk. Már kinevezése évében disputált nála magyar diák Bihari Fe
renc [Franciscus Bihari, ASF 3953] személyében.7 A professzor Franekerben töltött kilenc éve 
alatt jelenlegi ismereteink szerint 30 magyar candidati vett részt respondensként a vezetésével 
zajlott disputációkban.8 Ez a szám azonban eddig ismeretlen nyomtatványok előkerülésével emel
kedhet. 

Külön figyelmet érdemel Cloppenburg sociniánusok ellen írott Compendiolum Socinianismi 
confutatum című munkája, mely 1651-ben nyolc magyar diák kérésére született. A kötet sikerét 
bizonyítja, hogy 1652-ben megjelent annak második kiadása, sőt ugyanabban az évben a holland 
fordítása is.9 A holland fordításban Cloppenburg a következőket közli a kötet létrejöttéről: 

„Az 1651. év elején néhány magyar diák keresett meg azzal a kéréssel, hogy ma
gánóráimon röviden ismertessem meg őket a sociniánus tanok cáfolatával."10 

Persze korántsem ez volt Cloppenburg egyetlen olyan vállalkozása, amelyben magyaroknak 
jutott a főszerep. A professzor röviddel a Compendiolum megjelenése után négy magyar diákkal 
disputáltatta a Vindiciae pro deitate Spiritus Sancti, adversus pneumatomachum Johanfnem] 
Bidellum című munkáját.11 Nem is beszélve Cloppenburg azon teológiai műveiről, melyekben 
magyar és külföldi respondensdk vegyesen szerepelnek. Az fentiek tükrében talán nem meglepő, 
hogy diákjai Cloppenburgot „páter hungarorum"-nak nevezték. 

Peregrinusaink bőségesen vásároltak és juttattak haza a sokféle akadémiai nyomtatványból, így 
a disputációkból is. Tették ezt részben a könyvek iránti szeretetből, valamint a magyarországi 
oktatás támogatása végett. Ám szerepet játszottak emellett az otthoni alma materek is, melyek 
kötelezővé tették peregrinusaik számára a tudományos munkák vásárlását. Ferenc Postma találóan 
jegyzi meg, hogy „a magyarok franekeri megjelenése több száz, ha nem több ezer könyv és kézirat 
külföldre történő „kiáramlását" indította el."12 Nem véletlen tehát, hogy a magyarországi és erdé
lyi könyvtárak napjainkban is jelentős mennyiségű holland anyagot őriznek, gyakran olyan mun
kákat, amelyekből Hollandiában már egyetlen darab sem található.13 

Cloppenburg kapcsán külön szót kell ejteni a Sárospataki Református Kollégium Könyvtárá
ról. E nagyszerű tudományos gyűjtemény a II. világháború előtt értékes nyomtatványokat és kéz-

7Uo., 159,56/1644.7. 
8L.Uo., 159-174. 
9Uo., 166-167, 56/1651.3,4a,4b,4c. 

10 Johannes CLOPPENBURG: Kort begrijp van de opkomste ende leere der Socinianen, kortelick 
vervat in 11 capittelen, by een gebracht ende grontelick wederleyt in de Nederlantsche tale. 
Dordrecht, 1652. 36-37. (Ex. Vrije Universiteit Amsterdam, ÜB VU <XI.05666; XI.05667>). 
[Alsoo nu met den aenvangh des jaers 1651 eenige Ungersche Studenten versuchten onse onder-
wijsinge binnens huys, daer inne sy in een kort begrijp vatten mochten de wederlegginge van de 
geheele Socinisterije.] 

11 AAF, 167, 56/1651.6, valamint 56/1652.1. 
12 Ferenc POSTMA: Auf der Suche nach akademischen Drucken von Franeker (1585-1811) in 

den Spuren der Peregrinatio hungarica. Theol. Diss. Károli Gáspár Református Egyetem, Buda
pest, 1995. CXI. [... de 'intocht' der Hongaren te Franeker de 'uittocht' van honderden, ja dui-
zenden boeken en geschritten in gang heeft gezet.] 

13 L. UÓ.: Franekeri akadémiai nyomtatványok nyomában. Három romániai tanulmányút élmé
nyei (1991-1993). • Könyv és könyvtár (20.) 1998. 113-133 és Franekeri akadémiai nyomtatvá
nyok nyomában. Negyedik romániai tanulmányutam élményei (1994). = Könyv és könyvtár (21.) 
1999. 233-256. 
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iratokat tudhatott magáénak, egyebek mellett a franekeri professzor több disputációját, amelyek 
egy része 1945-ben szovjet hadizsákmányként kikerült az országból. A műveket jelenleg az orosz
országi Nyizsnij Novgorodban őrzik, s csak remélni lehet, hogy azok egyszer még visszakerülnek 
eredeti helyükre.14 

* 

Cloppenburg 1652. július 30-án hunyt el Franekerben. Az egyetem professzorai és diákjai a 
Rhapsodia lugubris in insperatum excessum Joh. Cloppenburgii című kötettel vettek tőle bú
csút.15 Gazdag könyvtárának árverésére majdnem egy évvel később, 1653. június 4-én került sor 
Leidenben Petrus Leffen nyomdász és könyvkereskedő műhelyében. Az erről készült negyedrét 
íves aukciós katalógus egyetlen ma Hollandiában fellelhető példánya a Leideni Egyetemi Könyvtár 
birtokában van (UBLd <1368 H 26: 1>). Cloppenburg könyvei témakörök és nyelvek szerint 
kerültek be a kiadványba, ezeken belül pedig a további beosztás alapja a formátum volt. E cikk 
keretei nem teszik lehetővé a katalógus teljes anyagának bemutatását, meg kell azonban említeni, 
hogy a mintegy 2700 kötet több tudományterületet fog át. Legnagyobb számban a teológia képvi
selteti magát latin, görög, héber, angol, francia, német, dán, olasz, spanyol és persze magyar 
nyelvű munkákkal. Cloppenburg azon teológiai disputácóinak egy része is megtalálható itt, ame
lyekben a professzor magyar diákjai respondensként szerepeltek. Példaként említhetném a Com-
pendiolum Socinianismi confutatumot és a Vindiciae pro deitate Spiritus Sancti, adversus pneu-
matomachum Johanfnem] Bidellumot. Külön fejezetek tartalmazzák továbbá a jelentős mennyi
ségű jog- és orvostudományi, filozófiai, továbbá történet- és földrajztudományi művet. A kataló
gusban az alábbi magyar vonatkozású és magyar nyelvű tételeket találjuk:17 

Libri Theologici, in Folio: 

(Nr. 105) Loci Communes St. Sthegedini18 

- (Nr. 129) I. Alstedii Prodromus religionis Triumphantis Alb. Jul. 163519 

14 A Sárospatakról elhurcolt könyvek teljes listája az alábbi honlapon tekinthető meg: 
http://www.libfl.ru/eng/Saros/start.html. Katalógusuk megjelent: Displaced Books from Sárospatak 
Calvinist College Library (Hungary) in the collections ofNizhny Novgorod Regional Research 
Library. Catalogue. - Trofejnüe knigi iz biblioteki Sarospatakszkogo reformatszkogo kolledzsa 
(Vengrija) vfondah Nizsegorodszkoj goszudarsztvennoj oblasztnoj universzalnoj naucsnoj biblio-
teku. Katalog. Compiled by E. ZHURAVLEVA, N. ZUBKOV, E. KORKMAZOVA. Moskow, 1997. 
Rudomino. (Vö. Magyar Könyvszemle (115.) 1999. 1. sz. 129.) 

15AAF, 524, M/l652.6. 
16 Catalogus variorum et insignium librorum illustris bibliothecae Johannis Cloppenburgii, 

s.S. theol. doct. ac profess. dignissimi in alma Frisiorum Academia Franequerana. Quorum auc-
tio habebitur in officina Petri Leffen, bibliopolae, Leyd. in de Klock-steegh, in den Phoenix, ad 
diem 4 Junii stylo novo, hóra octava. Lugduni Batavorum, 1653. 

17 A hungaricák azonosíthatósága érdekében a lábjegyzetben megtalálható a kötetek címe, va
lamint azok első kiadásának RMK - (SZABÓ Károly-HELLEBRANT Árpád: Régi Magyar Könyvtár 
I-III. Bp. 1879-1898.) vagy RMNY-féle (BORSA Gedeon-HERVAY Ferenc: Régi Magyarországi 
Nyomtatványok (1473-1635), 1-11. Bp. 1971-1983.) tételszáma. 

18 SZEGEDI Kis István: Theologiae sincerae loci communes de Deo et homine cum confessione de 
Trinitate, perpetuis tabulis explicati et scholasticorum dogmatis illustrati. Basileae, 1593. (RMK III 
832). 

19 Johann Heinrich ALSTED: Prodromus religionis triumphantis. Albae Juliae, 1635. (RMK II494). 

http://www.libfl.ru/eng/Saros/start.html
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Libri Theologici, in Quarto: 
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- (Nr. 116) Stephanus Pannonius De Curriculo Judiciorum Dei20 

(Nr. 182) Georg. Enjedini de Trinitatis Dogmate21 

- (Nr. 273) Andr. Dudithii Epistola ad loh. Lasvium De Divina Triade22 

- (Nr. 274) Ministri Ecclesiarum Sarmatiae & Transylvaniae de falsa & vera 
unius Dei cognitione, Albae Juliae23 

Libri Gallici, Italici, Hispanici, Anglici et Aliarum Exotic. Ling., in Octavo: 

- (Nr. 93) Biblia Hungarica Car. Casp. Amst. 164524 

- (Nr. 94) Lib. Hungar. Az Mennyengas Sagmack Tuzessos Zlopa 25 

A katalógus magyar tételei közül néhány jelenleg is megtalálható Hollandiában. így Szegedi 
Kis István munkáját a Groningeni Egyetemi Könyvtárban (UBGr <DH-2 Magazijn>), a Dudith-
féle EpistolaX pedig az Utrechti Egyetemi Könyvtárban (UBU <E qu 197>) őrzik. Enyedi György 
művéből három darab maradt fenn, az egyik Utrechtben (UBU <E qu 197>), a másik kettő pedig 
Leidenben (UBLd <1365 E 17; 1365 E 18>). Míg a De falsa et vera unius Deipatris című unitárius 
vitairatnak két példánya ismeretes, Groningenben (UBGr <DH 'AL 2>) és Utrechtben (UBU < E 
qu 258>). Az utrechti példány tartalmazza Francisais Gomarus (1563-1641) teológia professzor 
„F. Gomarj" possessori bejegyzését, s ugyanez a mű szerepel Gomarus 1641-ben elárverezett 
könyvtárában is.26 Mint láttuk Cloppenburg 1607 és 1612 között Leidenben Gomarus hűséges 
tanítványa volt. Nem kizárt tehát, hogy tanítómestere már akkor megismertette a Gyulafehérváron 
kiadott vitairattal. 

A legnagyobb meglepetést azonban kétségtelenül az 1645-ben Johannes Janssonius van Waes-
berge amszterdami műhelyében nyomtatott magyar biblia jelenti. A műnek Hollandiában egyetlen 
fellelhető leideni példányáról (UBLd <Bibliotheca Thysiana 20>) Miklós Ödön már 1917-ben be
számolt, azt azonban nem közölte, hogy a kötet tartalmaz egy nagyon fontos, Cloppenburg számára 
írott bejegyzést is.27 Erről először Ferenc Postma tett említést 1995-ben megvédett doktori disz-
szertációjában.28 A professzor egyik magyar diákja, Igaz Kálmán [Colomannus Igaz, ASF 4484], 
1647. március 10-én az alábbiakat írta a bibliába: 

20 Stephanus PANNONIUS: De circulo operum et iudicorum Dei, qui, a lapsis primis Hebraeis 
trahi incoeptus, in erectis ultimis Hebraeis finietur, [s.l.J. 1608. (RMK III 1066). 

21 ENYEDI György: Explicationes locorum Veteris et Növi Testamenti, ex quibus Trinitatis 
dogma stabiliri sólet. Claudiopoli, 1598. (RMNy I 836). 

2 DUDITH András: Epistola Andreáé Dudithii Sac. Caes. mtis consiliarii, ad Iohannem Lasi-
cium equitem Polonum. In qua de divina Triade disputatur. Cracouiae, 1590. (RMK III 805). 

23 De falsa et vera unius Dei patris, filii, et spiritus sancti cognitione libri duo. Authoribus 
ministris ecclesiarum consentientium in Sarmatia et Transylvania. Albae Juliae, 1568. (RMNy I 
254) Cloppenburg minden bizonnyal használta a művet, mivel azt részletesen tárgyalja a Com-
pendioliumban. 

24 KÁROLYI Gáspár: Szent Biblia az az: Istennek O és Uy Testamentumában foglaltatot egész 
szent írás. Amsterdam, 1645. (RMK I 766). 

25 MKOLAI HEGEDŰS János: Az mennyei igasságnak Tüzes oszlopa. Utrecht, 1648. (RMK I 812). 
26 E. DEKKER-J. KNOOP (ed.): The auction catalogue ofthe library ofF. Gomarus. Utrecht, 

1996. 26, Nr. 11. 
27 MIKLÓS Ödön: De Hongaarsche bijbels in Nederland. = Het Boek (6.) 1917. 322. 
28 POSTMA: Auf der Suche..., i. m., CXII. 
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„R[evere]ndo ac Clariss[im]o D[omi]no Johanni Cloppenburgio, S.S. Theologiae 
D[octori] et in alma Academia Franek[erana] Professori digniss[im]o, offero hoc 
munusculu[m], in perpetuae amicitiae et benevolentiae sijmbolum. Anno 1647, die 
10. Martij. Colomannus Justus. [Manu Propria]"29 

Ennek ismeretében nagyon valószínű, hogy a mű azonos a professzor hagyatékában feltüntetett 
magyar bibliával. A többi könyvben hasonló, Cloppenburggel kapcsolatos bejegyzést nem találtam.30 

EREDICS PÉTER 

Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz. Könyvtárakat lehetne megtölteni a Bod Péter által írott, 
illetve a róla szóló művekkel, így ebben a rövid bevezetőben csakis arra törekszem, hogy a leve
lek tükrében igyekezzek a róla írottakat, illetve azok tartalmát ismételten megvilágítani. 

Életét elsősorban Erdély múltjának, kulturális hagyatékának tanulmányozására, emlékeinek 
gyűjtésére és feldogozására szentelte: minden keze ügyébe kerülő magyar könyvet áttanulmányo
zott, illetve kéziratos hagyatékokat vizsgált át. 

Ráday Gedeonnal való kapcsolata révén az erdélyi felvilágosodás és nemzeti kulturális moz
galom fellépésének, illetve a hasonló magyarországi kezdeményezéseknek nyújtott ösztönzést. 

Tudományos munkájának szerves részét alkotta a magyar nyelv művelésére, fejlesztésére való 
törekvés. Saját tapasztalatból tudta, hogy a magyar szókincs nem elégséges minden fogalom, 
szakterminus kifejezésére. A Bod által javasolt társaságnak egyik feladatául Apáczai Csere János 
kezdeményezésének eredményesebb folytatását szánta (mindenféle tudományokhoz tartozó sza
vakat magyarul adni elő), valamint az új magyar nyelvtan kidolgozását. 

Munkásságának legfontosabb ága a literatúra-történet. A kisebb gyűjtések, kiadványok mind csak 
előmunkálatai voltak a nagy irodalomtörténeti vállalkozásnak. Bár vallása miatt nem hagyott ki 
senkit sem a tudósok közül, mégis a reformátusok szerepelnek nála a legnagyobb számban. Ez csak 
annak a következménye, hogy elsősorban református forrásanyag alapján dolgozott. Forráshelyei 
között fontos helyen áll Bethlen Kata, Ráday Gedeon és testvére, Ráday Eszter könyvtára. Ezeknek a 
céltudatosan fejlesztett magyar könyvgyűjteményeknek a kiegészítésében maga is sokat segített. 

Bod Péter, a tudós férfiú volt Ráday Gedeon erdélyi ügynöke, s Ráday Gedeon volt Bod Péter 
magyarországi ügynöke. Adták-vették egymás után, illetve egymás számára a könyveket, úrhöl
gyek közreműködésével (pl. Bethlen Imréné Gyulai Klára, Kordáné Nemes Júlia stb.). 

Az itt közreadott levelekben is tetten érhető mindaz, amit az imént néhány mondatban felvá
zoltam. A leveleket publikálók sorában csak a sokadik vagyok: Kiss Áron, illetve Torda István 
már kiadta azokat.1 Sajnos, a Kiss Áron szövegközlésében elkövetett hibák folytatódnak Torda 

29 Igaz Kálmán 1646. június 30-án Colomannus Igaz néven iratkozott be a Franekeri Egyetemre. 
L. ASF, 137, Nr. 4484. A fenti bibliában található dedikációja mellett tudomásunk van egy ma
gyar nyelvű költeményéről is, melyet Laurentius Banck franekeri professzor számára írt ugyan
csak 1647-ben. L. AAF, 521, M/1647.2. 

30 Köszönettel tartozom Ferenc Postma professzornak (Vrije Universiteit Amsterdam), amiért 
felhívta figyelmemet a leideni bibliában található bejegyzésre és annak másolatát rendelkezésemre 
bocsátotta, valamint Loes Kuiper-Brusse konzervátor asszonynak (Utrechti Egyetemi Könyvtár) a 
Franciscus Gomarussal kapcsolatos adatokért. 

1 KlSS Áron: Bod Péter három levele gróf Ráday Gedeonhoz. • Figyelő 1876.1., 172-176. 
KiSS Áron: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz könyvgyűjtési ügyekben. - Magyar Könyv

szemle (7.) 1882. 257-263. 
BOD Péter: Magyar Athenas. Vál. TORDA István. Bp. 1982. /Magyar Hírmondó./ 464-484. 
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Istvánnál is, aki nagyobbrészt megismétli az 1882-es közlésben írottakat. Mindkettejük kiadásá
ból hiányzik viszont az az 1766-os levél, amit alább közölni fogok. Bod Péter levelei (szám sze
rint öt darab) teljes terjedelmükben, betűhíven, hibák nélkül most először látnak napvilágot. Lelő
helyük a Ráday Levéltár (VIII. 231-235). 

Tekintetes Ur, -
érdemem felett való nagy Fautorom! 

Igen alkalmatos időben érkezett Visa hozzám; mert már régen várván 
fel készültem vala hogy utána irjak: de már az elmaradván köszönöm 
az Urnák ebbéli jó indulatját, a mellyel kívánta segíteni jóra 
intézett szándékomat. Gyönyörűséges szép és igen ritka Monumentum; 
a mellynek jó hellyé vagyon fen forgó Irásotskámban. A Deákság benne 
szép folyó a dolog igen világos, a mellyek majd ollyan gondolatot 
szerzettének bennem hogy talám nem régen költötte valaki, de az 
authentiája meg vagyon, a mi lehet egy az időbéli levelb: Ez előttem 
sokat tészen hogy felolvastatott a Varmegye Gyűlésén, a Nótárius 
által, s' ugy látom hogy az István király Dekretoma is szép Deáksággal 
vagyon írva; mellyre nézve lehet kételkedni hogy ez is az időre 
tartozó nem volna. 

Le irattá volt az Ur Erdélyben létében a Mgs Gróf Aszszony Teleki Josefne 
aszszonyom könyveiknek laistromokat; a mellyek azon Laistromban nem 
találtattak, az Ur Parantsolatja szerint magam jedzeteimből azokat 
kérvén most elküldöttem az Urnák. 

En tartottam eddig leg regib nyomtatott Könyvnek a Pesti Gábor által 
Magyarra fordítatott s kinyomtatatott négy Evangyelisták írásokat; 
mellyek 1536-dik észt. Betsbe nyomtatattak; de nem régen akadtam 
regibre, a Sz. Pál Api Leveleinek Magyarra való forditatásokra. 
Fordította Komjáti Benedek Peréni Jánosnak a Peréni Péter fiak 
tanítója a Frangepán Kata Peréni Péter özvegye kérésére 1532. észt. 
Nyomtatatott Krakkóban Lengyel orsz. 1533. észtben. Kitetszik az 
előljáró beszédben hogy ezen Uri aszszonynak kezénél vala régi 
fordítás is írásban s ugyan annak darabos magyarsága és nehéz 
olvashatása adott alkalmatosságot az uj fordításra. 

Ha talám az Urnák terhére nem lenne kérésem, nagy bizodalommal kérném 
valami könyveknek a Pesti könyv áros által való meg szerzésekre. 
Kellenének néha (1 a Schvandtner Collectiojábol az második és harmadik 
Tomus, az elsőt meghozattam volt meg akkor midőn kijött mindjárt Be is 
kellene kötetni azon bits Pesti könyvkötő által Frantzia kötésbe a 
mint vágynak az Urfié, s ez enyim is az első Tomus ugy vagyon. (2 Belii 
Adparatus ad Histor Hung. Deák secunda. az első Deák meg vagyon 
kellenének egyéb jőnyvek is de Catalogusom nem levén ne tudom mik 
találtatnak ott. A beküldések iránt Debretzenből szolgálna nekem akar 
az Ur Domokos Márton Uram, akar Dr Buzinkai Uram v. Tisz. Tatai Ferentz 
Uram. Az arakat vagy bizonyosan ki küldenem, vagy ha kinek adsignálná 
az Ur Erdélyben annak adnám. E mellett sok dolgokban az Ur nékem 
használhatna. (1. Nagy szükségem vagyon az Carolus Vl.-nak be adott 
Memorialek iránt in religiosis. ha az Urnái megvolnának bár' tsak az 
nevezetesebbeket közölne az Ur én velem. (2 szeretném tudni mikor az 
1722 a Pseti Commissinak Actait de adtak az Evangelicus Commisiariusok 
volt-e valami válasz arra a királyi Felségtől? Az Urnák hozzam 
mutatandó Gratiáját tőllem ki kitelhetőképen megháláni szívesen 
igyekezném. 
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Mostan semmi újságot nem tudok a mellyel kedvekedhetném. 
A Tipográfiák, meg azon állapotban vágynak, a mellybe látta az Ur 
Erdélyben létében, nem is fogtak ez után Semmi uj Munkához: mivel 
censura nélkül nem mértek, a censurât pedig elkezdeni terhesnek 
látszik. En kértem azon kis Bibliai Historiátskának megujjitásara, a 
melly már egyszer kijött, de azt sem mérik vállalni, igaz hogy benne 
valami auctariummal, de az senkit meg ne sértene. 
Köszöntőm alázatosan 
a Tek. Aszszonyt minden testi és lelki jóknak kívánásokkal, ugy az 
Kedves Gedeon Úrfit, kit isten neveljen a maga ditsöségére. Istenek 
ajánlván az Urat kedveseivel egyetemben maradok az Urnák 

alázatos kész szolgája 
Bod Péter 

Migenben 26. Api. 
1754. 

A Mgs Gróf Teleki Joséf Urfi jó egéssegbe vagyon, köszönti az Urat 
kedveseivel egyetemben minden lelki és testi jóknak kívánságokkal. 
Minthogy a szép rendért az Ecclesias Históriában követjük az Alf. 
Turrentinus Conpendiumaz ha az Pesti Bibliogrk által meg lehetne 
szereznünk az Úrfinak s néha is szükségünk volna reá, mer jó 
Exersitáit tsak másokról szerzünk magasabb költsön. Titt. Joh. 
Alphensi Turrentini Compendium Históriáé Ecclesiast. Ad Christo 
sato usque ad res cum contitu actione ad presens usque teophus 
eckl. a Joh. Simonis. Hala. Magdeburg impensis Brewintii 1750. 

Méltóságos Ur 
erdemem felett való nagy Fautorom! 

Felette sajnállom hogy az Urnák Tratzalrol 15 Ixbr irott levele valahol oly 
sokat késett, mellyet épen ezen órában hozza meg a Karolyvári Postás, 
ott pedig nem késett: mar nem régen is jöttek leveleim; tartom 
kötelességemnek mindjárt válaszolni reá. 

Ezen dologban szinten tegnap előtt irtam levelet Tiszt. Püspök Borosnyai L. 
János Urmk, a ki az Ur Vaji Abraham Uram és Tisz. Püspök Tsáji Marton 
Uram, kérésekre írt volt nékem. Itt az fen forgó Makai Károlynk semmi 
emlékezete nintsen, ollyan nevű nem is volt itt. Tudakoztan ezen 
dologról eléggé s egyéb nyomára nem találhattam; hogy David István 
nevű ifjú ment volt a Prussushoz, ki ott magát hivatta Makaink 
Hadnagyi v. Kapitányi tisztben leven, de onnan ment szolgalatra az 
Hollandiai respublikához, ez vitette el két őttseit Hollandiába 
Ferentzet és Sámuelt, azok jöttének e viszsza vagy nem épen ne tudom. 
Ezeknek atyok David, máskent Makai Feretz lakott ez előtt Benedekben 
itt nem meszsze, most már Tordán. Ezekk melle tehetem ezt is: szintén 
tegnap értettem hogy Kolosvárt vagyon egy Hollandus fi, a ki azt mondja 
hogy ő az Konstantinápolyi Belga Residenshez igyekszik Papnak; ez ment 
volt Tordára David v. Makai Ferentzhez, azért hogy a fiai Hollandiáb 
tőlle Pénzt kőltzőnűztenek, fizesse meg. Talán ez mondotta volna magát 
Makainak. En egyebet ezen dolgokban ki nem nyomozhattam ha valamit 
bizonyosabbat érthetek én tartom kőteessegemnek a Mgs Urat tudositni. 

En jó lélekkel mérném azon Hivatalra ajánlani a Josef Mgs Gróf Urfi Teleki 
Josef Ur mellett lakott Carolus a Magdeburg nevű Frantzia Praeceptut 
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józon, emberséges magát egész betsűlettel alkalmaztató in Mathematicis 
iure civili et Publice. Inperii conjunctionibus Historií. egy tanult jó 
ember. Az Úrfi mellől régen elbotsátatott bizony, az én íteletem 
szerint az Úrfit nem kevés hálával, ígértének vala neki Száz Tallért, 
de még sem marada meg. ugy vala hogy az Hazájába menyen; de mások 
tsalogattak sok mesterségekkel. Már az Uraktol egészen absolutus. 
Lakik most vagy inkáb tölti az időt a Mgs Gróf Kemény László Urnái 
sekretariusi titulus alatt de ne gondlom hogy oda légyen valami 
szoros kötelessége. Ezt mernem azon Spartára bátran be állítani: ugy 
hiszem rea is venne magát. 

Nem régen arra kértem vala a Mgs Gróf Teleki Josef Úrfit, hogy irna az 
Urnák az iránt, hogy Magyar Könyveik Listájukat küldenie bé, már én a 
mint a Mgs Ur kért vala Magyar Könyvek szerzésére, arra kész vagyok s 
reménségem is vagyon ; de nemellyek drágátskák s ha volnának a 
Catalogusban azokat ujjolag nem szereznők it meg. Nem regen is akadtam 
egy néhány ritka és szép Magyar könyvekre meg is vettem. Ha az könyvek 
Listájok lezünkön lesznek osztán bátrabban vásárlunk. A mellyeket a Mgs 
Ur szamomra vészen reménlem hogy az Ur Domokos Marton Uram Debretzenből 
el küldi Kolosvarra, v. a Mgs Vass Urnák beszolgáltatják. A Mgs 
Aszszonyt az Úrfi val egyetemben alázatosan köszöntőm mindé jóknak 
kívánásával. En pedig maradok 

azUmak 

alázatos szolgája 
Bod Péter 

Migenben 16 Xbr 
1754 

Sietve irott levelemről követem a Mgs Urat. 

Méltóságos Ur 
érdemem felett való jó Patrónus Uram! 

Vettem mind a Mgs Ur 20 Marty Ludánybol irott levelét, mind az Nagy Sámuel 
Uram Pestről 24. Mártii irott Levelet az M. Könyvek Laistromokkal 
együtt. Igen jol esett hogy ezen Katalógus kezemhez jött, mert eddig 
tartózkodtam megvenni nemelly Könyveket, a mellyek elő fordultának, 
nem tudván ha szükségesek e vagy nem? már pedig a mellyek ezen 
Laistromban nem lesznek azokat megszerezni, kivált a régibbeket 
tellyes tehetségem szerint igyekezem. Ezen kivűl más Laistromok az Ur 
Könyveik velem nem közöltetett. Ezt pedig parealtatván mind Tiszt. 
Ajtai Urnk Enyedre s mind a Mgs Gróf Aszszonynak Teleki Josefné 
Aszszonyomnak Hevizre elküldöm. 

Száz Reneus Forintok iránt ír a Mgs Ur a Magyar Könyvek szerzésekre, hogy 
akar küldeni. Sok Magyar Könyvek kellenének annyi Pénzre. En utat nem 
tudok mutatni az bátorságos elküldésre; hanem ha azt tselekedné a Mgs 
Ur hogy M. országon a Mgs Gróf Aszszony Teleki Lászlóné aszszonyom 
Gondviselőjének által adná, és osztán itt Erdéllybe a Mgs Aszszony 
ismét vagy nékem vagy a kinek tetszik parantsolni a Mgs Urnák meg adná. 
Különben a Pénznek bé nem küldése részemről a könyvek szerzésekben 
akadályt nem tészen: inkáb tett eddig az Laistromnak nem létele: így is 
látom hogy vettem vagy kettőt a mellyek megvoltának. 

Az Svantner Collectiojára igaz hogy szükségem volt; de meg sem gondoltam 
hogy az Urnák illy formán alkalmatlankodjam vélek. Nem is tudom, 
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miképen ebbéli gratiaját megszolgálni az Urnák: valami mindazáltal 
tehetségemben lészen azt véghez vinni élnem mulatom. Tiszt. Tatai 
Ferentz Urmk írtam Debretzenbe. hogy ha valami mod lészen benne 
küldje be Erdélybe vagy Kolosvárra Tiszt. Szathmári Sigmond Uramhoz, 
vagy Enyedre Tiszt. Ajtai Mihály Urmhoz, vagy valahova bizonyos és 
bátorságos hellyre. 

írja Nagy Sámuel Uram hogy azon könyvekkel az Pesti Bibliopola küld vagy 
tízig való Katalógusokat is a mellyeket jó hellyekre el kell küldeni, 
igen jó szivei meg tselekszem; magam pedig régen keresem azt az 
Katalógust de mind eddig is meg nem szerezhette: nékem annyival is 
kevesebbe esik. 

Hamaráb válaszoltam volna az Urnák; de az Mgs Ur Vay Abraham Um küldvén 
hozzám levelet a mellyben C. Magdeburgot Patakra hivatta mind a Nemet 
Nyelv s mind más némely tudományoknak tanítására, vártam hogy mitsoda 
ki menetele lészen. Tegnap vettem válaszát Levelemre mellynek a veleje 
ez: 
Gratia, qua apud meum Illustrissimum Principalem fruor et animus Statui 
Scholastico me nunquam inumuscendi, obicem ponunt, quo minus 
Tuae voluntati hac vice satisfacere possim. Ignosces mihi sí Tibi 
indicem vir clarissimae, quod ante aliqout ad huc septimanus 
Instructionen! Domicellorem Banffi et Nalatzi cum Salario 300 Rhens et 
libéra intertentione recusaverim. 
Igaz, hogy néki kétszáz Forintokat megígért vala a Mgs Gróf Ur Teleki 
László Uram is, hogy a Mgs Josef Úrfi mellett maradjon továb is; de nem 
tetszett most ugy értettem Száz Forint a fizetése. Ingeniariusságra 
szándokozott, lévén arra is szép fundamentuma: s nagy hajlandósága, 
biztatták vala is valami Uri emberek hogy szolgálnak néki; akkor tsak 
az biztatással marada; most mi tartoztatja nem tudom. 

A téli szörnyű hideg miat estének sok károk a szőlőkben; 
a mellyek élnem voltának fedve a földbe elvesztenek; 
meg a mellyek elfedve voltak azok kizzűl is sok meg 
aszszott. Tavaly, ezen a vidéken Májusban igen sok 
Hernyó támadván a gyűmőlts fáknak leveleket s gyenge 
gyűmőltsöket elvesztegette vala; most ismét a fák ágain 
valami Pok haló formájú tsomotskák vágynak, a mellyekből 
a nap melege által az apró Henyok kelnek ki igen feles 
számmal s már kezdetiének az fákra esni. Az itt való lakosok 
kimentenek a szőlő hegyekre és a tojásokat igyekezték egybe 
szedni s elégetni. Tsuda hogy annak a hideg semmit nem ártott. 
Itt vagyon igen nagy szárazság; meg ebben az észben nem lévén 
eső. 

Alázatosan köszöntőm a Mgs Aszszonyt az Ur Intői lelki és testi 
áldást kívánván. A Mgs Úrfinak is kívánom hogy nevelkedjék 
nem tsak testben, hn a tudományban is Isteni félelemben, 
s éljen jo egésségben kedves Tanítójával egyetemben. 

A Kglmes isten oltalmába ajánlván a Mgs Urat kedves Hazával 
egyetemben maradok 

a Mgs Umak 

alázatos Kész szolg. 
Bod Péter 

MIgenben 16 Api. 
1755. 
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(Mellékletek) 

Gróf Teleki Josefne aszszonyom őNga 
eddig vett az Ur szamára ezeket 

1 Tótfalusi Biblia 
2 Roterdami Remánk keresztyenséget tanitó 

kézben viselő kőnyvetskeje 
3 Tofeus soltarok Magyarázatja 
4 Koltsar György Postillaja 
5 Jesuitak Titka 
6 Bornemiszsza Peter Dominicajának 

3 dk része 
7 Szat Németi Dominicaják Toldalékja 

Maga is vettem 

1. Sárpataki Mihály Noe Bárkaját. 
2. Feleevházi Tamás Keresztyen Hitrűl 

irt Könyvet 4 R. 
3. Enyedi György Munkaiát Magyarul 

és holmi apróságokat. 
M. Ezen subducált hármat Tűri Uram 

kezekhez hozta, es ezeken kívül 
ugy vettszinte hármat |. mert az 
könyvek Ludanyban adódtak kezem

ben, és igy itt nem lévén az nevei 
eszemben nem jutnak, 

de ugy tettszik hogy volt, 
az Edgvik. A Szent Háromságról 
irott könyv in 8m bizságos titulussá 
Anonimusé, ha az titulussá 
jól jut Eszembe, Igasság sarka 

az Másik. Debretzenyi Predicator 
Kőleséri Sámuel Uram, bizonyos 
Munkatskája 

az Harmadik mostan 
éppen eszemben nem jutt. 
mivel confundállom más 
könyvekkel mellyeket. legg 
közelebb szerzettem. Ezeket 
tsak azért j edzettem fel 
hogy tudva legyen, hogy már 
ezeket Túri Uram kezemhez 
hozta. 

Méltóságos Ur 
érdemem felett nagy Fautorom! 

Felette sajnállom, hogy Tek. Lázár István Uram a Mgs Ur 
rendelése szerint itt jára ugyan, de majd semmi időt együtt 
töltenünk nem lehete, s a kevés idő alatt sem levelet nem írhattam, 
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lévén magamkis szintén akkor elmúlhatatlan foglalatosságom; sem 
pedig a mit talám tselekedhettem volna is hirtelen eszembe nem 
jutott. A könyvek szerzésekben igyekeztem, de kevésre lehetett 
menni, minthogy a régiség és Hazánkk megemésztették sok féle 
veszödesei, a mellyek voltának is, de tsuda hhogy e Tatár égete 
Törők hamazta Hazáb tsak annyit is lehet találni, holott itt egymást 
érte a sok pusztulás ez előtt. A Méltóságos Gróf Aszszony 
Teleki Josefne Aszsz. őNsga a nyáron is egy néhány felé, 
magam is jelen lévén, akkor ő Nsgánál, adott Papoknak 
Lajstromát, hogy mitsoda könyveket vennének meg, ha elő 
akadnának, nézvén abban nagy részen a Mgs Úrra is Vett 
ennek előte is egynéhányat, a mellyeket által adott a Mgs 
Gróf Aszszonyk Teleki Lászlóne Aszsz. őNgk: mellyek 
Szebenben voltának s ugyan ez okon nem lehetett most által 
adatniok a Mgs Ur embereinek; de azoknak ki küldetésekben 
lehet ezután is módot találni. En pedig ennek utána 
is ha tsak találhatok ollyat, a mi az Ur könyveinek 
Laistromokban nem lészen szerentsémnek tartom megvenni s 
módot keresek az elkűldetésekben is. 

A mi az azokat illeti az itt vásarlott Könyveknek, az iránt 
nem illő Melt. Urnák szorgalmatoskodni; mert nékem eléggé előre 
megfizetett a Magyar írók kér darabjuknak megkűldetésekben, 
tsak azt sem tudom viszszá fizetni egész eletemben is; 
annal inkáb továb is vagyon reménységem hogy a Mgs Ur 
által a Magyar országban nem regen ki adott Könyveket 
megkaphatom a mellyek vagy Históriára vagy Törvényes 
dolgokra tartoznak. Bíztam vala Tűri Sámuel Uramra az 
Télben hogy Pesten a mellyek a Mausz Katalogussában meg 
volnának azokat néha küldje meg, de sokakat a mellyek 
voltának a Katalógusban nem talált meg magánál; nemellyeket 
pedig meg találván el küldött. Keresem régen s nem tudtam 
meghozatni Steph. Huszti Jurisprudentia Practica - Belii 
Compendi Hungáriáé Geographia poson. 1753. In 8. Desericii 
de initiis ac majoribus Hungarorum commentaria- Budae 1753. 
fol. Prisci Rhetoris Excerpta editione Belii Posoniensem -
Ha valahol elő akadnának és reá szerzene a Mgs Ur, kívánom meg 
hálálni. Tiszt. Tatai Uram debretzenben a ki kezembe 
szolgáltatná, ha addig el küldetnének. Es ha valami uj könyv 
Magyar Históriára tartozó jőne ki, abban részeltetne, mivel 
tudom, hogy nem lehet hogy a M. Urnák mindjárt értésére ne 
essék. Nékem az magam Hivataljára közelebről tartozó Teológia 
után, nagyob gyönyörűségem vagyon az Hazánk Historiáják 
visgálásáb s akármi ala való könyvet kapjak is arra a materiára, 
mind kedves. 

Látom, hogy a Mgs Ur könyvei kőzött találtatnak a Heltaitol 
egybeszedett és kiadott magyar versek a M. Királyok dolgaikról. En 
talám azokat nem láttam. Igaz ugyan hogy akadtak az én kezemre is, 
némely régi M. versek, a mellyek 1550 táb írattak és a Heltai 
Műhelyből 1570 tájban költenek ki, de talám nem azok lesznek. 
Egy néhány rendbelinek Tinódi Sebestven Deák, a ki a Törők Bálint 
udvari embere volt az előtt, az szerzője. Vagyon az után Hunyadi 
János győzedelmeiről. irvaNagy Bántzai Mattheus. Debr. 1575. 
Az kenyér mezején 1479-ben lett győzedelemröl Temesvári István 
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irta 1569 észtben. Második János király eletéről Tsanadi Demeter 
irtaDebr. 1577 észtben. 

Régen gondolkodom hogy írjak a Mgs Urnák az iránt, minthogy a Magyar 
Nyelv erőssen kezdett meg romlani a mi időnkben jó volna annak 
ekesitése s megerősitésére valami jót tsinálni a más Nemzetekk 
Peldájok szerint. (1 Jo volna valami Literata Societást felállítani; 
mellynek tagjai Magyar országnak s Erdélynek minden részeiből 
lennének; de minthogy ez magános ember tehetséget felül múlja. 
Lehetne (2 egybe szedni az eddig ki adott Magyar Grammatikákat s 
egyet jót tsinálni, tsak azt ne tsinálna Tót vagy mas nemzetből 
való hm a ki gyermekségében is Magyarok kőzött nevelkedett. 
(3 ki kellene nyomtatni valami válogatott régi magyar Históriákat 
és verseket, a mellyekben nintsenek deák és Frantzia vagy egyéb 
nyelvből való Szók. azok tisztán Magyarok. De most az katonaságot 
viselt Magyar nemességből való ifjúk ugy kezdették attakirozni 
a Magyar nyelvnek tisztaságát, a melly ennyi száz esztendők alatt 
magánossan alván Európában a maga valóságában, még a sok 
nyelveket értő nagy Skáligernek is tsudájára, épen megmaradva vala, 
hogy nem sokára a maga épségéből ki rukkoltatván. avantsiroztatni 
fogjak a pajzánok közzé; hogy az parasztok közt ha annak jósága meg 
marad de azokhoz is igen be ment a Deák szókkal való éles az varmegyei 
Tisztektől, már ők is a contributiot a norma vagy planum szerint 
administraljak a Regius Commissariusoknak és a computoson. tesznek 
demonstratiot az inquisitio szerint, szegény Magyar nyelv. Az Isten 
tehetséget adott a Mgs Urnák s azokból az Heltaitol régen ki adott 
versekből, a mellyeket kedvesebbeknek lehetne itelni nyomtassa 
ki a Mgs Ur Budán vagy a hol helyesnek ítélné, hogy az afeléknek 
olvasásokkal egyenesednének a meg deakosult s frantziasult szollások 
módjai. 

Valami ollyas Erdélyi újságom nintsen, elhiszem Szebenből vészen tudósítást 
a Mgs Ur gyakorta Mgs Uri attyafiairol. A Pestis tsinált most Erdélyben 
sok bajt az reggetés által, mivel lineák levén szabadon járni nem 
lehet. Másut különben még nintsen, hanem Brassóban és ennek vidékén a 
Bartzaságon. Az felsőbbeknek rendelésekből böjt hirdetetett az In 
íteletének elforditatására; de a köznép ugy látom az egész országb 
megátalkodott várva várja az pestist, de egyik sem magára, ha mind 
másra, a tanítást bé ne vészi, meg tsufolja. 

A Mgs Aszszonyt minden jóknak kívánásokkal alázatosan köszöntőm, a Mgs 
Ufinakis nevelkedést testben lélekben egész indulatból kívánok 

A Kglmes istennek ajánlván pedig a Mgs Urat, hozza tartozó kedveseivel 
együtt maradok 

Mgs Urnák 

MIgenben 20 2br alázatos kész szolgája 
1756. Bod Péter 

Tek Dantzkai Josef Uram és az Aszszony a Mgs Urat és Aszszonyt nagy btl 
köszöntik istenek aldését kívánván a Mgs Úrra és kedveseire. 

Méltóságos Ur 
Jo és Nagy Patrónus Uram! 

A szüret után kevés idővel a Mgs Gróf Vass György Ur ő Nga által elvittem 
a Mgs Ur kedves ajjándékát, jó akaratját az Pray Annales. Hit három 
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Tomusban, szép kötésben, jol és épen romlás nélkül. Szégyenlem 
megvallani hogy eddig a Mgs Urat azal nem tudósítottam. Jóllehet 
szüntelen igyekeztem; de az napról napra addig haladott a míg végre 
erre az időre jutott, egyik dolog az másikat sokszor elromlatatja az 
illyen közképen tétetett emberrel. Köszönöm azért ebbéli joakaratját 
a Mgs Urnák, hogy meg emlékezett rollam és nem sajnallott meg 
küldeni ezen Históriát, meg egy darab ugy hiszem lészen. Az első Tomus 
bé töltött vala jo remeséggel; de a többek meg kissebiték az elsőnek 
betsületit. Ugyan tsak, rend és Deákság, s Kronológia jo benne. 

A Magyar könyvek Laistromokat tessék az Umak menél hamaráb elküldeni, 
Senki benne hasznosabban nem szolgál mint én, tsak tudhassam mik 
kellenek. Nem messze vagyon az Enyedi Kollegium, ritka az a könyv, s 
melly ott elő sem fordul, az Ekklesiákban is, nékem járnom kell, s ha 
mit észre vészek abban jo szívvel szolgálok. Én viszontag az M. ország 
Históriájára való dolgokat, kívánnám az Mgs Urtol; mivel az Isten 
beszéde után, leg inkáb győbnyőrkődőm az Haza dolgainak tanulásokban. 
A Kollár Könyvei talán nem tilalmasak, azokaz is szeretném s egyebetis 
a mit lehet találni az M. Dolgokról. 

En örömest Erdélyi dolgok meg írásokkal kedveskedném a Mgs Umak; de én 
nem tudom most az Erdélyi dolgokat. Azt látom hogy Ekklesiainkat 
perforratis et nomine renus ecreteniballatták. mert az Isten tudja. 
Az is igaz hogy a kik M. VC. voltának anyjukban, nagy anyjokban de anál 
inkáb ha magok azok r ltanak és el hagyták, mind ez vonultattak a 
Várgyei törvényes táblákra, hogy meg pereitessenek; holott azok ellen 
tőrvény nintsen; hanem azok ellen elég vagyon az Adprobaták, a kik a 
nagy Recepta Religiokat háborgatják. Gróf Bánfi Dénes Ur mint buzgó 
Profelistus evocaltatta gróf Iktari Bethlen Samuelné Aszszonyomat és 
Gróf Bethlen Pálne Aszszonyomat, ki is néhai Teleki János Ur leánya. 

Ha a Mgs Ur néha levelet méltóztatik irni, eljő az Karolyvári István. 
Károlwár. Igen. Tudja már az Posta Mester és a levelet bizonyoson 
kezembe küldi. 

A Mgs Aszszony alázatosan köszöntőm minden lelki és testi jóknak szives 
kivánatokkal. Talán eddig ifjú aszszony is vagyon a Mgs Ur kőről a 
második Gedeon követi az Atyáknak jó szokásokat: a ki ifjú korában jol 
házasodik kárát nem válj a. 

Az Ur Isten kglmes oltalmába ajánlom a Mgs Urat kedves Uri Házával 
egyetemben és maradok 

a Mgs Umak 

MIgenben 21. Jan. 1766. Alázatos kész szolgája 
Bod Péter 



126 Közlemények 

Tessedik Sámuel tanügyi tevékenysége és a sajtó.* Tessedik szarvasi iskolájának keletke
zéstörténetét, pedagógiai céljait, szervezetét, működését részletesen feltárta már a szakirodalom.1 

A minden részletre kiterjedő kutatás figyelmét azonban mindeddig elkerülte a korabeli sajtóban 
fellelhető, Tessedikre vonatkozó közlemények vizsgálata. Pedig ezek az egyidejű írások számos 
apró és érdekes, olykor ismeretelen adatokat is tartalmazhatnak, amelyek kiegészíthetik, árnyal
hatják, módosíthatják a Tessedik pedagógiai tevékenységéről eddig kialakult képet. 

Tessedik Sámuel2, (1742-1820) mint jozefinista szellemű lelkész, mint a falu társadalmának 
kutatója, és mint jeles agrár-szakember egyaránt figyelmet érdemel. Munkásságának legjelentő
sebb területe azonban mégis iskolaszervezői, pedagógiai tevékenysége. 

Tessedik külföldi tanulmányok után, a felvilágosodás, főként a német filantropizmus eszméivel 
felvértezve, 1767-ben érkezett Szarvasra, a kis alföldi mezővárosba, ahol azután 53 évig élt és 
dolgozott, mint evangélikus lelkész. Még abban az évben megbízták a Békés megyei evangélikus 
iskolák felügyeletével is. A falusi nép mélységes tudatlanságát, a korabeli iskolák elkeserítő álla
potát látva fogalmazódott meg benne a javítás szándéka. Először a felnőtteket próbálta meggyőzni 
prédikációk, imaórák, beszélgetések, a családok látogatása útján arról, hogy változásokra van 
szükség. Saját kertjében, új mezőgazdasági módszerekkel kísérletezett, és ezek helyességéről pró
bálta a falu lakosságát meggyőzni.3 Hamar felismerte azonban, „hogy a nép között a korosabbak 
igen nehezebben hajlíthatok és javíthatók".4 Ezért tűzte ki élete fő céljául a falusi gyermekek és 
ifjak nevelését. Önéletrajzában a következőképpen fogalmazza ezt meg: „... elhatároztam magam
ban, hogy az én eszményem szerinti minta iskolát fogok felállítani"5 

1779 őszén Tessedik a gyulai Károlyi-uradalomhoz fordult a felállítandó gyakorlati gazdasági is
kola tervével, amelyben a parasztgyermekek saját életükhöz, jövőbeli munkájukhoz szükséges isme
reteket szerezhetnének. A terv megvalósításához földet kért a város melletti szikes területből.6 1780 
tavaszán 6 hold földet kapott arra a célra, hogy iskolai mezőgazdasági gyakorlati területet létesítsen. 
Az iskola alapítását tehát 1780 májusára tehetjük. Tessedik is innen számította iskolája létét. 

1781 őszén Rát Mátyás a pozsonyi Magyar Hírmondóban egy rövid hírben tudósított a szarva
si gazdasági iskola alapításáról és az augusztusban tartott első ünnepélyes vizsgáról: 

„Szarvasról Békés.-Vármegyébenn" „Az ide való Egyházi Tanítónak, Tessedik Sámuel 
Uramnak Falusi Gazdaságot gyakorló Oskolája, a tavasszal ditséretesen lábra állott, s múlt 

* A tanulmány az OTKA támogatásával készült (T 025753) 
1 A hatalmas Tessedik irodalomból a következőket emelhetjük ki: SZELÉNYI Ödön: Az első 

magyar munkáspedagógus, Tessedik Sámuel élete és munkássága. Bp. 1928.; LAKOS Sándor: 
Tessedik Sámuel és a német szellemi élet. Bp. 1940.; WELLMANN Imre: Tessedik Sámuel. Bp. 
1954.; PENYIGEY Dénes: Tessedik Sámuel. Bp. 1980.; TÓTH Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai 
reformtevékenysége. Bp. 1980. 

2 Felvidéki polgári családból származott. Pozsonyban végezte iskoláit. A lelkészi pálya mellett 
döntve 1763-tól kezdve két évet töltött külföldön, az erlangeni egyetemen, ahol orvosi, termé
szettudományi előadásokat is hallgatott, megismerve az új, felvilágosult eszméket is. 

3 Mindezzel olyan irányt képviselt, amilyet korábban Weszprémi István {Gazda ember könyvetskéje, 
1764, 1768, 1776) című müvével. Hasonló elveket vallott Kömlei János református lelkész is, aki kül
földről hazaérve Becker felvilágosító könyvét (Noth- und Hülfsbüchlein) fordította le, hogy ezzel is 
elősegítse a parasztság felvilágosítását, hogy bemutassa, hogyan tud rendbe hozni egy korábban nyomo
rúságos falut a pap, a tanító és a .földesúr közös erővel (Szükségben segítő könyv, 1790). 

4 Theschedik Sámuel önéletírása. Ford. és kiad. ZSILINSZKY Mihály. Pest, 1873. 19. 
5 / . m.:21. 
6 1779. augusztus 30.-án adta át részletes tervét a földesúrnak Gyulán, melyre 1780 májusában 

kedvező választ kapott. 
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Kis-Asszony havának 21-dik napjánn legelső izbenn Exáment tartott; mellyen a Vármegye 
és Uraság Tisztjei közül-is, feles vendégek méltóztattak megjelenni."7. 

A lap következő számában hosszabb ismertetést is olvashatunk Tessedik iskolájáról: 

„Azon Vármegyébenn Szarvason igen hasznos dolgot mivel az Ev. gyülekezetnek 
Egyházi Tanítója, Tessedik Sámuel Uram, hogy a gazdáknak gyermekeiket, a mezei 
gazdaságnak okosan való folytatására oktatja. Evégett maga minden héten 4 órát 
szánt ebbéli tanításra, nem tsak, hanem különös veteményes kertet-is ültetett; melly-
ben e gazdaságbann elő-forduló szerek és munkák, a természetnek és helyes talál
mányoknak mivolta szerént, szemek eleibe terjesztetnek a tanulóknak. Minémü Os
kola légyen ez, és mi haszát lehessen reményléni; meg-tetszik azon dolgokból; 
mellyek felől az első Exámenben kérdések tétettek: A közönségesek ezek valának: A 
természeti dolgok eránt való gondolatlanságnak és tudatlanságnak káros volta; a 
természeti tudománynak nagy haszna; e világ alkotmányja, és az égbenn látszani 
szokott dolgok; a levegő égnek, víznek, tűznek, földnek minéműségei; a föld mívelé-
sére való ujjabb találmányok; a szántó földnek javíthatása, a földnek külömb-kü-
lömb termései; a fáknak ültetése; a marhák eránt való gond-viselés; az ember egész
ségének fenn-tartása. Azon tartománynak állapotjához alkalmaztatott különös kér-
dések-is tétettek, a minémüek ezek: Mit terem az úgy nevezett Székes föld, mívelet-
lenül magára hagyattatván? mit termett az idénn? és miért nem termett semmit? El
lenbe mit termett ugyan azon Székes föld, e természeti és gazdaságbéli tudományhoz 
illendőképpen miveltetvén, miveltetésének ezen első esztendejébenn, holott ez kü
lönben mód nélkül száraz és terméketlen esztendő vala? Ezen kérdésekre való felele
teiket e tanulók szem-látomást való tapasztalásokból meg-is világosították. De kivált 
a méhek körül igen szemekbe ötlött a jelen voltaknak a természeti és mesterséges 
Rajoknak nagy külömbségek: amidőn látták, hogy a mesterséges rajoknak egygyike 
szinte 90 fontot nyom vala; holott ama természetiek közül a leg-jobbik is tsak 25 
fontnyinak találtatott. Melly bizonyára azon sík és székes mezőségenn figyelmezésre 
méltó dolog. - lm mint boldogulhatna hazánk, ha tudományt, mesterséget és szor
galmatosságot szerkeztetnénk-egybe a bő kezű természetnek adományjaival"8 

A valószínűleg Tessedik által fogalmazott tudósítás tájékoztat az új iskola, a Gyakorlati és Gazdasági 
Ipariskola legfontosabb - a felvilágosodás pedagógiai eszméinek jegyében megalkotott - tantervi céljai
ról. A legfőbb elv a hasznosság. Azt kell tanítani az iskolában, aminek a falun felnövekvő gyermek 
későbbi életében hasznát veszi, tehát elsősorban természettudományos és mezőgazdasági ismereteket. 
Az iskola tanterve követte a Ratio Educationis és az állami norma előírásait, de továbbfejlesztette és 
kiegészítette azokat, mindenekelőtt olyan gyakorlati oktatással és természettudományos ismeretekkel, 
amelyre a parasztifjúnak a jövőben szüksége lehetett. A hangsúlyt Tessedik éppen e kiegészítő oktatásra 
helyezte, ezt fejlesztette azután tovább szabályos oktatást is nyújtó, háromosztályos mintaiskolává Célja 
- mint írja- az volt, hogy „értelmes embereket, jó keresztényeket, munkás polgárokat, ügyes gazdákat és 
gazdaasszonyokat" neveljen. Önéletrajzából tudjuk, hogy több éven át külön díjazás nélkül személyesen 
tanította a nagyobb gyermekeket. Hogy mire, arról képet nyújt előadásainak az a tervezete9, amelyet 
1782 tavaszán terjesztett fel a hatóságoknak, és amelyet Pászthory Sándor hagyott jóvá. Ebből kiderül, 
hogy ez évben - mint már az előzőekben is - 21 témáról beszélt. Azzal kezdte, hogy alapvető hiba, ha az 
emberek nem ismerik azokat a dolgokat, amelyeket Isten az ő javukra teremtett, és hogy a paraszt életé-

7 Magyar Hírmondó, Pozsony 1781. 595. 
8 Magyar Hírmondó, Pozsony 1781. 602-603. 
9 Erster Plan der praktisch-oekonomischen Schule. Közli HANZO Lajos: Tessedik néhány ki

adatlan gazdasági írása. = Agrártörténeti Szemle 1961. 271-274. 
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ben miért fontos a természet ismerete. Beszélt az égről, a csillagokról, a levegőről, a villámlásról és a 
villamosságról, a földről, a természet három országáról, tehát az ásványokról, a növényekről és állatok
ról, a faültetésről, selyemtenyésztésről, arról, hogy miként kell szikes földet javítani, hogyan kell vetni, 
mi a különbség a természetes és mesterséges legelő között, melyek a Békés megyében gyakoribb beteg
ségek, és hogyan lehet azokat gyógyítani, melyek a paraszti építkezés hibái és miért hasznosak a ma
nufaktúrák. Ezt mind úgy tárgyalta, hogy a tanulók később, életük során hasznát vehessék. 

A következő évben, 1782 decemberében a pozsonyi Magyar Hírmondó ismét tudósítást közölt 
az iskoláról: 

„A mezei gazdaságot gyakorló Oskola, mellyet Szarvasonn az oda való Egyházi 
Gyülekezet Tanítója, Tessedik Sámuel Uram ez- előtt egy-néhány esztendővel maga 
jó - szánttából fel - állított esztendőről esztendőre kívánatosan látszik gyarapodni. 
Már azok sem tagadhatják annak hasznos - voltát, a kik azt eleintén nem igen nagy
ra betsüllötték. Kiváltképpen az úgy nevezett Székes földönn tett próbák sokakat 
meg - engeszteltek, sőt példája követésére - is ösztönöztek: a minthogy a múlt 
aszályos nyárbann - is többire kétszer lehetett rajta kaszálni, a hol azt annak rendi 
szerint, mívelték; néhol pedig Lucernái lóhere fű magjával bé - vetvén, 4 hét alatt 
készer kaszálták; Burgundi répa - is jól termett benne: holott magábann tellyes-
séggel terméketlen és haszon nélkül való. - Jövevények gyakorta szoktak ott meg
fordulni, hogy az emiétett gazdaságos Oskolát láthassák." 

Az iskola hamarosan széles körben ismertté vált, nagyrészt a hazai és a külföldi lapok tudósításai
nak köszönhetően. A Wiener Provinzial Nachrichten 1784-ben a foglalkozott Tessedik munkásság
ágával, részleteket közölt tanmeneteiből, ismertette módszerét, és a falusi iskolák részére példakép
pen ajánlotta. A cikkben arról is olvashatunk, hogy Tessedik az akkor uralkodó hivatalos felfogással 
ellentétben mennyire harcolt az iparosításért.11 Ekkor már erőteljesen jelen volt az iskolában az ipar 
oktatása. A kor kívánalmainak és a kormányzat előírásainak megfelelően elsősorban a selyemhernyó
tenyésztésre, az ezt alátámasztó epreskertek létesítésére, a nyert selyem helyi feldolgozására fektették 
a fő súlyt. Ehhez járult a későbbiek folyamán a gyapjú helyi feldolgozása, amit iskoláján keresztül 
Tessedik terjesztett el nemcsak Szarvason, de a környező helységekben is. 

Kovachich Márton György lapja, a Merkur von Ungarn 1785 és 1787 között több cikkben is
mertette részletesen a szarvasi törekvéseket. 

1787-ben felfigyelt Tessedik munkásságára II. József is, aki kitüntetést adományozott neki az 
iskola megszervezéséért, a selyemhernyó-tenyésztés előmozdítása és a selyem feldolgozása terén 
kifejtett munkásságáért. 

A Tessedik Sámuel által, Szarvason fenntartott „szorgalmatossági iskolában" a fiúk mellett le
ányok is tanultak, velük azonos színvonalú elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. 1787-
ben a felsőbb osztályok fiú és leánytanulói természetrajzot, földrajzot, fizikát, számtant, mező
gazdaságtant, egészségtant és vallástant is tanultak. Emellett a leányok elsajátították mindazt, 
amire hitvesként és családanyaként majd szükségük lesz. Tudjuk, hogy a serdültebb leánytanulók 
közösen tanulmányozták Campe Väterlicher Rat an meine Tochter című művét12, és mindenféle 
női munkákban is járatossá váltak képzésük során. Az iskola ezekben az években igen jó hírnév
nek örvendett. 1792-ben például azt írta a bécsi Magyar Hírmondó, hogy 

„a melly gondos Szülék jó Gazdákká s Gazdasszonyokká akarják készíttetni 
gyermekeiket: tsak küldjék Szarvasra, meg fogják tapasztalni, hogy jobb, s gazda-

10 Magyar Hírmondó, Pozsony 1782. 756-757. 
11 Wiener Provinzial Nachrichten 1784. IV. 440.; 453; 474. 
12 Tessedik Sámuel válogatott pedagógiai művei. Szerk. VINCZE László. Bp. 1956. 107. 
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gabb örökséget nem hagyhattak volna soha is ezeknek, mint hogy azt a kevés költsé
get ki-adták érettek, amelyben kerül a Szarvason való tartás és taníttatás."13 

A lapalji megjegyzésből megtudhatjuk, hogy mekkora összegbe került a képzés egy tanévre: 

„A Szarvasi tartás díjjá nem megy többre 50-60-70 forintoknál, mellyekhez 30-40 fo
rint mellesleg való költség kívántatik; a tanításért pedig 2-10 forint. - Német Országban 
híresek a Stuttgárdi és Schnepfenthali Szorgalmatosság Oskolák. De ha valaki ezekbe kí
vánkozna Magyar Országról, tsak az úti költsége is belé kerülne vagy két száz forintba; az 
ott való esztendei tartózkodás pedig 5-6-7-8 száz, s ezer forintba is; azonban keveset 
hallana arról: mi terem, s mire van még szükség Magyar Országon? pedig nékünk, Magya
roknak, effélét kell voltaképpen hallani, ha akarunk boldogulni."14 

Ezekben az években az iskola tanulóinak száma is megnőtt, közel ezer fiatal tanult itt. Új és 
nagyobb épületre volt szükség. Ezért Tessedik nagyszabású építkezésbe kezdett. 1793 őszén 
készült el a 12 000 Ft költséggel létrehozott új iskola. Az iskola emeletén tanári lakások voltak, 
míg a földszinten a tantermek, a raktárak és a munkahelyiségek foglaltak helyet. A tanítás felvált
va történt, míg az egyik osztály a tantermekben elméleti foglakozásokon vett részt, a másik a 
műhelyek valamelyikében gyakorlati munkát végzett. Még a folyosók is az oktatást szolgálták, 
ahol különféle nagyobb, és állandóan üzemben levő gépeket helyeztek el. 

A bécsi Magyar Hírmondó a következőképpen számolt be az új épületről október 23-i számában: 

„Szerentsésen elkészüle itt, Isten segedelmével, azon jeles épület, melly a gazdásko-
dásnak, és szorgalmatos élet - folytatásnak, úgy nemkülömben az ezekre, s más tudo
mányokra való oktatás módjának is tanítására rendeltetett: Most már az Oskolának bel
ső elintézése körül foglalatoskodik a fundáló Hazafi (T. Teschedik Úr) segítő Társaival 
eggyütt. Mivel tudjuk, hogy az Országnak különb-különb részeiből szándékoznak ide 
Iffjak, hogy magokat az említett tárgyakban tökélletesíttsék; jelentetik előre hogy a kik 
nem tsak hallgatni akarják a letzkéket, hanem a letzkék szerént való munkákhoz magok 
is hozzá akarnak nyúlni (melly valóban azokra nézve is el-múlhatatlanúl szükséges a 
kik magokért tanúinak, s még annyival inkább azoknak akik Tanítóságra készítik ma
gokat) az ollyanok, asztaljokért, bor nélkül egy hétre egy forintot fognak fizetni; esz
tendei tanításért 12 forintot; ágyért, mosásért és lakásért is hasonlóképpen 12-öt. A 
letzkék fognak kezdődni a jövő 1794-dik esztendőnek első Áprilissával, alkalmatosság 
lessz az ide való jövet sokaknak, a Pesti Jósef- napi Vásár. Tótul, és németül szükség 
lessz tudni ide szándékozó Iffjaknak: tótul, hogy letzkéket érthessék; németül, hogy 
tzéllyokra szolgáló könyveket olvashassák. Ha a kért, és reménylett segedelem hozzá 
fog járulni ezen fundátzióhoz: a letzkék magyar, és más nyelveken fognak, tartatai."15 

A cikk utal arra, hogy ekkor Tessedik már reménykedett az állami segítségben. A korabeli la
pok gyakran tudósítottak az intézet életéről, amelyekből tájékozódhatunk az iskolában folyó 
elméleti és gyakorlati képzés tartalmáról. 

Érdekes és részletes leírást olvashatunk az 1794. május 11-12-én az alsóbb osztályokban lefoly
tatott nyilvános vizsgákról a Növi Ecclesiastico-scholastici Annales című latin nyelvű folyóiratban.16 

A cikket maga Tessedik írta. A két fiú- és a leányosztály vizsgatételei között szerepeltek a vallás 

13 Magyar Hírmondó (Bécs) 1792. július 13. 67-68. 
14 Uo. 67. 
15 Magyar Hírmondó (Bécs) 1793. 583-584. 
16 Növi Ecclesiastico-scholastici Annales 1795. II. 24-27. Közli: SZELÉNYI Ödön: Az első ma

gyar munkáspedagógus, Tessedik Sámuel élete és munkássága. Bp. 1928. 37-39. 
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alapvető tanai, a gyermekek számot adtak olvasás, írás és számolás és ének tudásukról ugyanúgy, 
mint a korszak hasonló alsóbb iskoláiban. Emellett azonban olyan ismeretanyag is szerepelt a vizs
gán, amelyet csakis ebben az iskolában szerezhettek a tanulók. Solnesis Dávid fiúosztályában például 
szó volt a vizsgán „az emberi nemet sújtó betegségek okairól és az ételben való rendtartás szabályai
ról", „a gazdálkodás szabályairól és azok magyarázatáról". Raisty Jónás fiúosztályában „a jelenlegi 
szárazság alkalamat adott az afelett való értekezésre, hogy mily hasznot hajt az embereknek a hasz
nos munkáikkal való szorgalmas foglalkozás", szó volt „a tűz használatáról" arról, hogy „micsoda 
bajokat okoz a tűz", „a tüzektől való óvakodásról és azok oktatásáról". Emellett „Békésmegye föld
rajza tárgyaltatott és itt különösen Szarvasról, és főleg a szarvasi földterületnek természettani és 
természetrajzi állapotáról volt szó, valamint arról is, hogy a szarvasi föld szorgalmas munka követ
keztében egykor mit teremhet." Farkas Jónás leányosztályában „A vizsgálat népénekkel kezdődött. 
Ezt egy beszéd követte, melyben az ifjúság, megemlékezve azon különös jóltéteményről, hogy 
kesztyének között szülelett, és a Jézus vallásában neveltetett, hálát adott Istennek. A kisebb leányok a 
betűk felismerésében és a szótagok összefoglalásában való előhaladásukat mutatták meg és azt, hogy 
mily figyelmes lélekkel fognak fel mindent." Ebben az osztályban is szó volt „a tüzek okairól és azok 
oltásának módjáról", „a szorgalmas és erényes nőről", arról, hogy „micsoda étrendi szabályokat kell 
megtartani mindenkinek és az egyes embereknek". A cikkből azt is megtudhatjuk, hogy a tanítás és a 
vizsga a tanulók anyanyelvén, szlovákul folyt. 

A bécsi Magyar Hírmondó 1794 decemberében részletes tudósítást közölt az iskola felsőbb osz
tályaiban folyó sokrétű munkáról.17 Ebből megtudhatjuk, hogy az idősebb tanulók magas szintű 
elméleti ismereteket szerezhettek az órákon. Tanultak történelmet, földrajzot, természetrajzot, fizikát, 
kémiát, valamint korszerű mezőgazdasági ismereteket Mayer és Mitterpacher kézikönyveiből. Emel
lett fontos részét jelentette az elméleti képzésnek „az emberi test fenntartása módja", „a Diaetetica", 
„a barmok orvoslása", a polgári építészet, a pénzügyi és kereskedelmi ismeretek. 

Az oktatást szemléltető eszközök is segítették. Az iskola elektromosság-fejlesztő géppel is ren
delkezett ezekben az években, sőt Sprenger módszere szerint meteorológiai megfigyeléseket is 
végezhettek a tanulók.18 Emellett a természetrajzi és kézműipari gyűjtemény is kezdett gyarapodni, 
amint arról 1794-ben a Magyar Hírmondó is tudósított: „Az Oskolánk számára a Magyar Produc-
tumokból (termésekből és kézi munkákból) egy kevés gyűjteményt kezdettünk öszve szerezni."19 

A cikk a gyakorlati oktatás részleteiről is beszámolt. Megtudhatjuk, hogy a selyemszövés, és 
gyapjúkészítés, a fonalfonás, a textilfestés is szerepelt a tananyagban. Mivel felépült az iskola új 
épülete, a régi iskolaépületet „fabrikaként" hasznosították: 

„a Szarvasiak a régi Oskola házat ollyan épületté építették, a mellyben most, a 
gyapjúval való mindenféle bánás végbe mehet, és ezen munkánál három száz em
bernél több keresi kenyerét."20 

Tessedik a gyapjú feldolgozását 1793-ban indította meg iskolájában, melyet a tanulók nagyon 
megkedveltek. A finom fonást már az első évben 170 gyermek sajátította el. A következő évek
ben, mint azt az újság tudósítása is hírül adja, a gyapjú feldolgozását üzemszerűvé alakították. A 
„fábrikában" nemcsak az iskola tanulói, hanem felnőttek is dolgoztak. 

Annak ellenére, hogy az iskolában folyó oktatás magas színvonalát országszerte, sőt külföldön 
is elismerték, az intézet azonban 1795-ben mégis kénytelen volt bezárni kapuit: alapítójának 

17 Magyar Hírmondó (Bécs) 1794. december 2. Toldalék. 769-771. 
18 Vö.: PENYIGEI Dénes: TesedikSámuel. Bp. 1980. 244. 
19 Magyar Hírmondó (Bécs) 1794. december 2. Toldalék. 769. 
20 Magyar Hírmondó (Bécs) 1794. december 2. Toldalék. 770. 
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pénzforrásai kimerültek, fenntartására pedig nem akadt pártfogó. Az iskola sorsának alakulásában 
közrejátszott a jakobinus-per, Tessedik közvetlen egyházi elöljáróinak és község vezetőinek 
ellenségeskedése is. Tessedik intézete bár magániskolaként működött, az evangélikus egyházi 
vezetők nem nézték jó szemmel, hogy a lelkész Tessedik állami segítséget akart iskolája számára 
szerezni; az állami tanügyi hatóságok viszont az autonómia-törvény értelmében nem tartották 
magukat illetékeseknek az iskola anyagi ügyeibe való beleszólásra. 

Három év kényszerű szünet után az udvar figyelme ismét a szarvasi mezőgazdasági iskola felé 
fordult. 1798 júliusában királyi leirat közölte Tessedikkel: jóváhagyják, hogy ezután minden 
tankerületből egy vagy két, tanítónak készülő ifjút a szarvasi iskolába küldjenek. Ha két eszten
deig szakszerű képzésben részesülnek, akkor tanítóválasztásoknál elsőbbséget kell számukra 
biztosítani. Nemsokára I. Ferenc dicsérő oklevelet és aranyérmet adományozott Tessediknek, 
állami támogatást folyósított az intézet részére. Udvari felszólítást kaptak a földesurak is: adjanak 
támogatást a szarvasi iskolának. 1799 tavaszán tehát újra lehetősége nyílt arra Tessediknek, hogy 
iskolájában - új körülmények között - folytassa a tanítást, új kibővített programmal. Részben 
megmaradt a régi feladata: az intézet gazdászokat nevel, akik hozzájárulnak a hazai mezőgazda
ság fejlesztéséhez, az ország iparának felemeléséhez. Új feladatként olyan tanítók képzésére is 
vállalkoztak, akik a mezőgazdasági ismeretek oktatását szakszerűen tudják végezni. A kétéves 
speciális tanfolyamon az alapító megismertette tanítójelöltekkel a szarvasi parasztgyerekek szá
mára szervezett iskola célkitűzéseit, tantervét, az oktatás-nevelés anyagát és módszereit, a fel
használható szakkönyveket. A hallgatók nemcsak az újszerű elméleti és gyakorlati szakmai isme
reteket sajátították el, hanem pedagógiai képzésben is részesültek. Bár az iskola továbbra is ma
gánintézményként működött, állami támogatásban is részesült oly módon, hogy az igazgató évi 
400, a három tanár pedig évi 300-300 Ft fizetést kapott. 

A bécsi Magyar Kurír 1799-ben, rövid hírben tudósított az ismét működő iskola szeptemberi 
vizsgáiról. A lap szerint már az újrakezdés első évében 23 tanítójelölt és leendő gazdatiszt ké
pezte magát Tessedik iskolájában. 

„Az itt fel-állított praktika Oskola, érdemes Directorának, T. Teschedik Sámuel Úrnak 
szorgalmatossága által, jó lépéseket teszen elő felé. Ezen le folyt fél esztendői közönséges 
examenjében, melly is a Nagy Váradi Districtus béli Oskolák Királyi Inspectorának T. 
Werner Úrnak jelenlétében a múlt Sept. 24 dikénn és 25 dikénn tartatott, oly gyarapodását 
mutatta-ki ez az Oskola, mely által ujjabb fundamentumos terménséget gerjesztett a felőli, 
hogy hasznos gyümöltsöket fog teremni a hazának. A Praktikánsok száma 23-ra gyűlt, kik 
között megért idejű, és hivatalokat is viselt emberek is vágynak."21 

A cikkből kiderül, hogy az intézetben ekkor már nemcsak környékbeliek, hanem távoli tankerületek, 
uradalmak által küldött ifjak, sőt felnőtt korú emberek is tanultak, akik az iskola két évfolyamát elvégez
ve vagy tanítóként helyezkedtek el, vagy gazdatisztként működtek a továbbiakban. A szarvasi mezőgaz
dasági iskola a századforduló után gyors virágzásnak indult. Az újrakezdés éveiben évében már ötven
hatvan hallgatót képeztek ki a tanítóságra és különféle mezőgazdasági tisztségekre. 

Ekkor valamiféle átmeneti jelleget öltött az oktatás a középfokú és a felsőfokú képzés között. 
Bár az országos tanulmányi alapból - mint láttuk - csekély igazgatói, három tanári, és öt gyakor
noki fizetést utaltak ki, de az épületek fenntartásáról, könyvekről, szerszámokról, szertárakról, 
műhelyekről és egyéb kiadások fedezéséről most sem gondoskodott senki. Ekkorra viszont már 
Tessedik anyagi forrásai is teljesen elapadtak. Az intézet 1806 októberében véglegesen bezárta 
kapuit. A Hazai Tudósítások a következőképpen számolt be az iskola megszűnéséről 1806-ban: 

21 Magyar Kurír 1799. 542. 
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„Azon nevezetes Gazdaságbéli Intézet, melly itten Tiszt. Tesedik Sámuel Urnák 
buzgó fáradozása által kezdődött, és mind eddig külömböző viszontagságokon erőt 
vévén oktató például szolgált mind kisebb, mind nagyobb gazdaságnak folytatására, 
tsak ugyan múlt hónapnak végével tellyesen megszűnt. Utolsó hat esztendőkben a 
Tudományok fundusából járt fizetése a Director Urnák és két Professornak: de olly 
meghagyással, hogy minden Tudománybéli Kerületből egy Ifjú ott tanuljon fizetés 
mellett. Felébreszthette volna ezen Kiráyi kegyelem a Gazdaságra készülő ltjainkat, 
hogy itt magokat önként gyakorolják; de fájdalom! Még a kenyér keresésre is olly 
hideg vérrel, olly lankadtsággal készülünk, hogy az illy ingyen adott oktatásoknak 
legszebb alkalmatosságát gondatlanul elmulasztjuk. Mit nem tennének külföldön az 
Ifjak, ha a hasznos Oktatásokhoz könnyen juthatnának."22 

A cikk utolsó sorai arra utalnak, hogy a kortársak is érezték, mekkora vesztséget jelentett az 
ország számára Tessedik egyedülálló iskolájának bezárása, akinek vállalkozása végül a hazai fel
világosult törekvések általános sorsában osztozott. 

„Az egyszer már megvalósított jót újra elvetni és helyébe a rossz visszaállítását látni voltam 
kénytelen." - írta keserűen az iskolaalapító idős korában. 

FEHÉR KATALIN 

A győri Streibig-nyomda 18. századi kalendáriumai.1 „Ah jaj mit tselekedtem! ha a' 
Kalendáriumba annyi sok dolgok vágynak, mitsoda nagy veszedelmet vettem a' gyomromba,..."2 

A parasztember tévedésből megette a kalendáriumot, s a benne megírt bölcsességeket, de a sok 
oktalanságot is. Ebben a történetben enyhe öniróniával adja az olvasó tudtára a naptárkészítő, 
hogy nem titkolt szándéka a tájékoztatás, a tanítás és a hasznos tanácsok mellett a szórakoztatás 

22 Hazai Tudósítások 1806. II. 346-347. 
1 Az OSzK naptárgyűjteményéből a győri Streibig-nyomda legkorábbi magyar és német nyel

vű naptárait néztem át, az 1790-es évekkel bezárólag. (Néhány hiányzó évjáratot Győrből, Sop
ronból és Keszthelyről pótoltam.) Az OSzK magyar nyelvű példányainak jelzete '1496', s a ki
csiny, 12° könyvecskék címlapjai évről évre egyformák, de a toldalék témájára utaló sorok termé
szetesen mindig újak. Az első OSzK-ban őrzött naptár címlapja rövidítve: Házi és Uti Új Kalen
dárium, Kristus Urunk' Születése után 1749-dik Esztendőre,... Kiváltképen pedig Hunyad Mátyás 
Magyar Ország Királyjának bölts és tréfás Beszédiről 's tselekedetiről szálló Históriai feltételnek 
continuátiójával meg-bővittetvén. írattatott Stanislaus Dubranowski, Philosoph. Mathemat. által. 
... Ki-nyomtattatott Győrbe, Streibig Gergely privil. Könyv-nyomtató által. A német nyelvű nap
tárak jelzete '826', s az első OSzK-ban fellelhető példány 1747-re szól, amely mindössze 12°. 
1757-től 4° formátummal, a magyar nyelvüeknél igényesebb kivitellel, sok fametszettel díszítve, 
állandó címlappal jelennek meg a Streibig-nyomda német kalendáriumai: Neu-eingerichter Alter-
und Neuer Crackauer Schreib-Kalender, Auf das Jahr nach der Gnadenreichen Geburt Jesu 
Christi 1762. ... Am Ende folget abermahlen für meine günstige Kalender-Liebhaber eine neue 
Kalender-Materia zur Zeit-Vertreibung... gestellet, durch Stanislaum Dubranowski, Philos. Math. 
... Raab, gedruckt bei Gregori Johann Streibig, ... 

Szilágyi Ferenc kötetbe gyűjtötte a győri magyar nyelvű kalendáriumok száz évi, 1749-1849 
közötti szépirodalmi anyagát: Elmét vidító elegy-belegy dolgok ... Vál., szerk., s. s. rend. 
SZILÁGYI Ferenc. Bp. 1983. Magvető Kiadó. /Magyar Hírmondó./ 

2 Házi és Uti Új Kalendáriom. Győr, 1767. 
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is. „Erre való nézve mivel a' Kalendáriom nem imádkozó, hanem napokat, időket mutató Köny-
vetske; én-is tenéked ebbe idődet múlató dolgokat írok."3 

Az Országos Széchényi Könyvtár naptárgyűjteményében a győri Streibig család nyomdájában 
készült magyar és német nyelvű kalendáriumok különösen figyelemre méltóak.4 

A 18. századi példányokban a megszokott naptári, asztrológiai és krónika részek után elmaradha
tatlan a toldalék, amelyben a legkülönfélébb színvonalú, műfajú és tárgyú szövegeket olvashatjuk, de 
nem kevés köztük az értékes irodalmi mű. Ókori klasszikusokat sejtető, máskor népi derűt árasztó 
anekdoták, apoftegmák és közmodások, érvágási versek, indiai bölcs intelmei, parasztregulák, 
Esopus meséi, tankönyvszerű állatleírások, sőt, egy imádság is, és még sorolhatnám a minden évben 
újdonsággal szolgáló győri naptárak toldalékának tartalmát. Az írások irodalomtörténeti értéke két
ségtelen, s ezért közelebbi vizsgálódásra érdemesek. A kalendárium a társadalom minden rétegének 
kedvelt olvasmánya volt, s népszerűségével elősegítette a felsőbb és alsóbb kultúrrétegek közeledését 
egymáshoz. (A magyar nyelvű kalendáriumokról részletes történeti és művelődésszociológiai átte
kintést nyújt Kovács I. Gábor,5 így ezeket a szempontokat itt figyelmen kívül hagyom.) 

Győr szerepe a 18. századi magyar irodalomban nem lebecsülendő, s ebben a Streibig-nyomdának 
nagy része volt. A naptárak mellett számos más munka készült itt, amelyek arra utalnak, hogy a város 
kulturális életét a világi és jezsuita papok határozták meg. A Streibigéknél nyomtatott egyházi, törté
neti és egyéb tudományos munkák szerzői vagy sajtó alá rendezői is győri papok.6 

Mária Terézia kétszer is elrendelt e században népességi összeírást, s ezek alapján következ
tethetünk valamelyest a Streibig-nyomda kiadványainak, így a kalendáriumok szűkebb olvasókö
zönségére is.7 Összehasonlítva a kor szabad királyi városait, Győrben kiemelkedően sok pap és 
szellemi foglalkozású élt. Legnagyobb számban iparosokat jegyeztek fel, nyilván a város katonai 
jellege vonzotta ide őket. Viszonylag sok a kereskedő és a hivatalnok, ők szintén kalendáriumol
vasó emberek lehettek. 

1719-ben költözött Streibig József Antal nyomdász Alsó-Ausztriából két évre Kismartonba, 
ezután Sopronba,8 ahol hat évig működött. Végül a győri püspök segítségével Győrben telepedett 

3 Házi és Uti Új Kalendáriom. Győr, 1761. (Mivel az 1. sz. jegyzetben a győri Streibig-nyom-
dában készült magyar és német nyelvű naptársor címlapjának betűhív leírása olvasható, a későb
biekben felesleges minden utaláskor külön megjegyezni a naptár címét, mivel az nem változott. 
Hogy melyik évre szól a tárgyalt kalendárium, mindig pontosan megadom a dolgozatban.) 

A 18. századi magyarországi nyomtatványok felmérése keretében Szelestei N. László foglal
kozik többek között a győri kalendáriumokkal is. SZELESTEI N. László: Kalendáriumok a 18. 
századi Magyarországon. = Országos Széchényi Könyvtár Evkönyve 1980. 475-515. 

5 KOVÁCS I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok törté
neti és művelődésszociológiai vizsgálata. Bp. 1989. Akadémiai Kiadó. 

6 Pontos adatokat közölnek erről: PITROFF Pál: A győri sajtó története (1728-1850). Győr, 
1915. és JENÉI Ferenc: Irodalmi élet Győrött a 18. századvégén. Győr, 1934. 

7 Vö. TOMAJ Ferne: Győr népessége Mária Terézia korában. Győr, 1943. /Győri Szemle Könyv
tára 26./10. 

8 Streibigék Magyarországra telepedéséről 1. BORSA Gedeon: Adatok a XVIII. századi kismar
toni nyomdáról. = MKsz 1956. 2. sz. 138-139., valamint WlX Györgyné: Néhány adalék a kis
martoni nyomda történetéhez. = MKsz 1965. 2. sz. 138-141. Wix Györgyné Pitroff Pál és Borsa 
Gedeon kutatási eredményeit újabbakkal egészíti ki. A budapesti Egyetemi Könyvtárban talált 
1720-ból egy latin nyelvű kisnyomtatványt, amelynek Streibig József Antal nemcsak nyomdásza 
volt kismartoni műhelyében, hanem minden bizonnyal szerzője is. Wix Györgyné megállapítja, 
hogy a Streibig dinasztia magyarországi tevékenysége 1720-ban, a kismartoni nyomdában kezdő
dött, s Streibig József Antal közvetlenül az alsó-ausztriai Wildbergből érkezve, ottani betűivel 
kezdte meg munkásságát, majd 1721 vége felé Sopronba költözött, ahol 1727-ig működött. 
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meg a Streibig család. Könyvnyomtatói vállalkozásuk olyan sikeres volt, hogy százhúsz évig 
kezükben tartották a könyvnyomtatást.9 Már azelőtt is adtak ki Streibigék német és latin kalendá
riumot, hogy megindították a magyar naptárat, Házi és Uti Új Kalendárium,... címmel. Felépíté
sére jellemző a korban szokásos három jól elkülöníthető rész. A naptárrészben találhatók versek 
is, évszakokról, érvágásról, mindenféle egészségi tanácsokkal. A csillagászati rész általában híres 
tudóstól származik. Streibig kalendáriumainak asztrológusa, Stanislaus Dubranowski is kora híres 
lengyel matematikusa volt.10 

A harmadik nagy egység a toldalék, amely egy naptársoron belül is rendkívül sokszínű. A min
dennapi életben fontos tudnivalókat, a szórakozást, a gazdasági és történelmi művelődést biztosí
totta olvasóközönsége számára a naptár. Az alábbiakban a Házi és Uti Új Kalendáriom igényesebb 
írásai kerülnek bemutatásra. 

Az 1749-es kalendárium így vezeti be érvágási mutatóját: „Miképpen kellessék az ér-vágással 
bánni, és magát alkalmaztatni." Az intelmek sora után pontosan megtudjuk, hogy a Hold állása 
szerinti mely napokon ártalmas, illteve jó eret vágni, majd a kieresztett vér milyensége alapján a 
betegségre következtet a szerző. Ezt egy érvágási vers követi, felező tizenkettesekben, a boszor
kánykonyhák hangulatát felidézve. 

„Hogyha a' dagadás meg-szünt de még-is az ér fáj. 
Vedd ökör epéjét, és ahoz meg-sózott 
írós 's lud vaját, mindenikből két latot, 
Ezekkel kend gyakran meg-vágott eredet, 
'S meg-szünik a' fájás melly bánta testedet." 

A magyarral egyidejűleg német nyelvű naptársor is készült a Streibig-nyomdában, Neu-einge-
richter Alter-undNeuer Crackauer Schreibkalender,... címmel. Az 1746. éviben ugyanaz az ér
vágási mutató és vérelemzés olvasható, mint a fent említett 1749-es magyar kalendáriumban, nyilván 
egymás változatai. Az idézett érvágási vers azonban biztosan magyar. Az olvasók igen kedvelték 
és számítottak az érvágási tanácsokra. Ezt bizonyítják Streibig mentegetődző sorai, amelyeket 
Mária Terézia 1756. évi tiltó rendelete után éveken át kinyomtatott magyar és német kalendáriu
maiban is. Az igény még jó ideig észlelhető, erre példa az 1770-re szóló magyar naptár, amelynek 
üres lapjain a tulajdonos saját bejegyzései, orvosi receptek olvashatók. Tréfás orvosságrecepteket 
szórakoztatás céljából közölt a kalendarista, mint 1758-ban is: 

„Második orvosság, a' gyötrő, és sokakat 
meg-rontó Szerelem Nyavalyája ellen. 

Recipe: Végy a' leg-szebb szerelem gondolatokból 
6. Lathot. 
Esantzia manéros sókból 3. Lathot. 
Szív gyakor óhajtást 300. Fontot. 
Complementum füvet 4. öreg szekérrel. 
Szerelmeskedő szurdikot 7. ölet." 

Bölcs népi megfigyeléseken alapulnak a győri naptárak gazdasági részei, a parasztregulák. 
1770-es kalendáriumában ismeretterjesztő mezőgazdasági tanácsok gyűjteményét nyomtatta ki 

9 L. PiTROFF Pál: A győri sajtó története (1728-1850). Győr, 1915. 8. 
10 L. KOVÁCS Imre: Régi magyar kalendáriumaink 171 l-ig. (A Debreceni M. Kir. Tisza István 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott doktori értekezés.) 1938. 52. 
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Streibig, amely nem más, mint Lippai János Posoni kert-jénéku leegyszerűsített kivonata. Lippai 
eredeti művét szintén kiadta már korábban Streibig Gergely János. 

Történelmi forrás értékűek a győri naptárak krónikái, amelyek szintén a toldalékban kaptak 
helyet. A fontosnak tartott, főként hazai történeti események évenkénti tömör felsorolása, vagyis a 
krónika, legelőször 1592-ben, a Debrecenben nyomtatott csízióban jelent meg, ahogy Hervay 
Ferenc kutatási eredményeiből megtudjuk.12 A krónikák forrásai Székely István Világ krónikája 
és Heltai Gáspár Magyar Krónikába, amelyek többszörös közvetítéssel juthattak el a kiadókhoz. 
Az olvasó a kronológiában a magyar történelem állomásait kísérhette minden évben nyomon, s 
ezáltal jó színvonalú történelmi műveltségre tehetett szert. A világ, elsősorban Európa „legújabb" 
hírei pedig kiszélesítették látókörét, az újság szerepét töltötte be ez a kalendáriumi rész. Erre jó 
példa az 1758-as győri kalendárium „Európában és a' külső Országokban, az elmúlt Esztendőben 
történt Dolgokról" című tudósítása, amely apró részletekre is kitérve az elmúlt év politikai és 
kulturális híreit is összegyűjti. A Streibig-nyomda magyar nyelvű naptárainak elmaradhatatlan 
fejezete a magyar krónika. A német nyelvűek közül, az OSzK gyűjteményét vizsgálva, mindössze 
az 1747-esben olvashatjuk, a későbbi számokból a magyar krónika teljesen kimarad. Az 1747-es 
német nyelvű és az 1749-es magyar nyelvű kalendáriumok krónikái teljesen megegyeznek egy
mással, még az 1746. évi júliusi hőségről is ugyanúgy számolnak be. 

Irodalomtörténeti szempontból is értékes írásokkal bőven találkozunk Streibig naptáraiban. A 
kor szokását követve szerzőt, fordítót, forrást nem jelöl meg Streibig. A kalendárium mivoltához 
tartozik ez az anonimitás, s hogy honnan, kitől származnak a történetek, a kor emberét egyáltalán 
nem érdekelték. Maga a kalendárium az elbeszélő, az olvasó pedig okulni, újdonságokról tudo
mást szerezni és nem utolsósorban szórakozni akart.'3 

Mint a magyar nyelvű naptárak jelentős részében, a győriben is találunk hónapverseket, rigmuso-
kat. Formájuk felező tizenkettes, és többségük alkalmi témát versel meg, a hónapokat, napokat. Több 
évi anyagot áttekintve a legkülönfélébb versekre bukkanhatunk a toldalékokban. Figyelemre méltó 
1771-ből egy ironikus hangvételű, tizenhat szakaszos, felező nyolcasokban írt vers ,,A' hamis szabad 
Nyelvről", amelynek utolsó versszaka az örökérvényű igazságot fogalmazza meg: 

„Azért nyelved' zabolában 
Tartsad atzél kapotsában, 
Ne nyargaljon szabadjában, 
Hogy ne hozzon gyalázatban." 

Korabeli folyóiratok, útleírások, más kalendáriumok lehettek a forrásai a mindenféle népek 
szokásait bemutató szövegeknek, 1761-ben és 1768-ban. Ez utóbbi évben hosszú írást közöl 

11 LIPPAI János: Posoni kert. A mű első része Nagyszombatban, 1664-ben, a második és har
madik része Bécsben 1664 és 1667 között jelent meg. L. még Lippai munkájáról részletesen a 4. 
sz. jegyzet 499. lapját. 

2 Vö. HERVAY Ferenc: Magyar krónika a régi magyar kalendáriumokban. = MKsz 1970. 4. 
373-378. Hervay alaposan feldolgozza a legkorábbi 16. századi magyar kalendáriumokat és 
csíziókat, és táblázatot közöl az 1602-1712 között kiadott magyar naptárakról, megjelölve, hogy 
melyik évtől krónikásak. Rámutat arra a magyar sajátosságra, hogy a magyar naptárakhoz különö
sen korán járult krónika. (A Debrecenben nyomtatott krónikás naptáraknál jóval későbbi, 1660-
ból való például az első ismert krónikás bécsi naptár.) Vö. még DUKKON Ágnes: Tótfalusi Kis 
Miklós naptárai (1694-1702). A naptákiadás hagyományai. = ItK 1978. 54. (Dukkon Ágnes nem 
számol be azokról a korai krónikás kalendáriumokról, amelyeket Hervay bemutat.) 

13 A kalendárium szórakoztató szerepéről 1. ROHNER, Ludwig: Kalendergeschichte und Kalen
der. Wiesbaden, 1978.314. 
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Streibig a cigányok eredetéről, 1769-ben pedig negyvenöt strófában számol be Mária Terézia 
1761. és 1768. évi rendeleteiről, arról, hogy ezentúl hogyan kell élni a cigányoknak, s a cigányok 
emiatti kesergéséről. A néprajzkutatás számára is érdekes munka ez. A kalendáriumok keresettsé
gét főleg a tréfás, anekdotázó, mesélő olvasmányok biztosították. A legkülönfélébb műfajok kép
viseltetik magukat, rendszerint keverednek. Apoftegma, adoma, anekdota és példa nehezen külö
níthetők el egymástól. Legtöbbjük fordítás, vagy nemzetközi vándoranyag változata.14 

A szellemes, szórakoztató oktatás egyik legnépszerűbb formája a „Kérdések és Feleletek". Egy 
részük a mai találós kérdésekkel rokon, de van köztük komolyabb hangvételű is, nevelő, vagy 
éppen ismeretterjesztő tartalommal. Az 1758. évi kalendárium egész gyűjteményét adja e kérdé
seknek és feleleteknek, s két évvel később, 1760-ban a német olvasóknak hasonló anyagot nyom
tatott ki Streibig, néhány találós kérdés teljesen megegyezik a magyarral. A kalendarista elsődle
ges forrásaként a szájhagyományt, a köztudatban élő találós kérdéseket jelölhetjük meg. Nyilván a 
naptárkészítő maga is szerzett néhányat, és más korábbi kalendáriumokból is átvett. Ekkor, az 
1760-as években jelent meg háromszor is Bod Péter Szent Hiláriusa, amelyben kérdés-felelet 
formában ír mulattató és nevelő céllal életbölcsességekről, tudományról, vallásról, gazdagságról, 
betegségről, szerelemről, házasságról, bűnről és halálról. A Hilárius idegen nyelvű, hasonlójelle
gű munkákból merít, fő forrása Johann Heidfeld terjedelmes találós mesekönyvének kilencedik 
kiadása. (Sphinx theologico-philosophica. Teológiai és filozófiai szfinksz. 1600.)15 A fenti két 
győri kalendárium (1758. magyar, 1760. német) kérdés-feleletei rokonok Bod Péteréivel, de míg a 
Hilárius vallási-erkölcsi célzatossága jellemző vonás, addig a naptárak találós kérdései általában 
profán, világias jellegűek, akkor is, ha bibliai szereplők a kérdés-feleletek alanyai, s a folklór ha
gyományokat érintetlenebbül közvetítik. A magyar naptár számos molnár csúfolójából az egyik: 
„K. Mitsoda mesterségbe nem akasztják-fel az embert? F. A' molnár mesterségbe, mert ha a' 
Molnárok fel-akasztatnának, kenyér nélkül maradnánk." Jóval korábban, 1629-ben, a Lőcsén 
megjelent Mesés Könyvecske szintén közli e csipkelődést: „Melyik mesterségen nem akasztyák, és 
nem kötik fel a lopókat? Felelet: Az molnár mesterségen, oka ez, mert hogy ha az Tolvajokat 
mind felkötnék, félő volna, hogy kenyér-nélkül meg ne fogyatkoznánk.16 Kónyi János is feldol
gozza ugyanezt a témát.17 A magyar és a német kalendáriumban is olvashatjuk a következőket: 
„K. Ki volt e' világon a'ki nem született még-is meg-hólt? F. Ádám, mert ö a' földből teremtetett, 
nem született." Ugyanez 1760-ban, németül: „Frag: Welcher Mensch ist nicht gebohren, und 
doch gestorben? Antwort: Adam, dann er ist nicht gebohren, sondern erschaffen worden; und 
zwar vor Christi Geburt 4052. Jahr, hat gelebt 930. Jahr." 

Aranyigazságokra oktatja olvasóit Streibig 1769-ben. Kettő, három vagy négy dologról állíta
nak valamit a mondások, sokuknak ősi, de még ma is ismert közmondás az alapja, és már 
Kisviczay Péterl713-ban megjelent latin-magyar közmondás gyűjteményében is megtalálhatók.18 

Egy példa közülük: „Kettő előtt hasznos ki-térni: a' terhes szekér előtt, a' részeg ember előtt." 
Kisviczaynál: „Isten is kitért volt a részeg ember előtt."19 Bölcs, a mai olvasó számára is meg
szívlelendő tanácsokat sorol fel az 1771. évi kalendárium „Régi Példa-beszéd: Ne szólj nyelvem, 

14 A kalendáriumokban előforduló különböző műfajokról ad áttekintést ROHNER, Ludwig: i. m. 86. 
15 Vő. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. KLANICZAY Tibor. Bp. 1964. 547. 
16 Mesés Könyvecske. Lőcse, 1629. Idézi GYÖRGY Lajos: A magyar anekdota története és 

egyetemes kapcsolatai. Bp. 1937. 167. 
17 Vö. KÓNYI János: A ' mindenkor nevető De mocritus,... Buda, 1782. II. 211. 
18 KISVICZAY Péter: Selecta Adagia latino-ungarica. Bártfa, 1713. 
19 KISVICZAY Péter: Selecta Adagia latino-ungarica. Bártfa, 1713. Idézi ERDÉLYI János: Ma

gyar közmondások könyve. Pest, 1851. 6565. 
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nem fáj fejem. A' Beszédről és a Hallgatásról." címmel. A terjedelmes szöveg szép magyar 
nyelvezettel íródott, minden bekezdés intelemmel kezdődik, majd ezt indokolja, vagy a követ
kezményekre utal. Az ismeretlen szerző tetszetős hasonlatokkal és szólásokkal ékesíti írását, 
irodalmi rangra emelve ezzel munkáját: „ Ha valaha valakiről valamit szólasz másnak, mindenkor 
meg-gondold, hogy annak fülébe mégyen, még a madár-is elviszi a' szót, többet ne szólj, hanem a 
melly beszédednek mindenkor Ura lehetsz. (...) Semmit ne szólj felebarátod ellen ollyat, 
a'mellyet el nem szenved, mert kis szikrából sokszor nagy tüz támad, egy, két szóból örökös 
harag, nagy pör, patvar származik." 

A kalendáriumok jellegzetes műfaja az anekdota, még gyakoribb az adoma. A 18. század ele
jén a mulatságos, rövid történetek, a népszerű kisepika egyre terjedt. Az irodalom és folklór érint
kező pontjai ez idő tájt annyira közel kerültek egymáshoz, hogy az élőszóbeli műformák meg
kezdhették az írásbeli kultúrába való átfejlődésüket.21 így a népi eredetű anekdota is az irodalom
ba lépett. Miközben a folklór magyar anekdoták a szóbeliségből az írásbeliség szintjére, sőt iro
dalmi színvonalra emelkedtek, a külföldi anekdoták a 18. század második felében magyarra for
dítva váltak ismertté.22 

Az anekdota rövid, a hitelesség igényével fellépő, csattanóra végződő, sokszor humoros kis el
beszélés, a történelmi hűségnél fontosabb a jellemzés és az erkölcsi tanulság. Az emberi tulajdon
ságok lényegét ragadja meg, közvetlensége a szóbeli előadási forma öröksége. 

A győri kalendáriumok anekdotái kétfélék: vagy valamilyen hírességhez, történelmi személy
hez kötődnek, vagy a jellegzetes anekdotafigurákat szerepeltetik. Az 1753-as és az 1758-as ma
gyar nyelvű naptárak „Ravasz mesterséges Okoskodások" és „Mulatságos rövid Történetek és 
Kérdések" címmel közölnek mindkét típusból. Andrád Sámuel és Kónyi János anekdotáival23 ro
konok ezek, s a nemzetközi vándor elemeket dolgozzák fel. Andrád Sámuel és Kónyi János egye
temes anekdotatárakból írták ki gyűjteményüket. Kónyi anekdotáinak nagy része német eredetre 
vezethető vissza, Andrád a „Vade-mecum" nevezetes, Európa-szerte közismert gyűjtemény for
dítását adja. Az 1758-as Streibig kalendárium három anekdotája Andrád Sámuelnél is szerepel, 
szintén az „I. Maximilián arany tyúkjai", „Sok rossz között kissebb jobb" és a „sok feleség" 
motívumát dolgozzák fel.24 

Éveken át közöltek a győri naptárak Mátyás -anekdotákat. Csupán négyet olvashatunk ma, mi
vel csak az 1749. és 1752. évi naptárak maradtak fenn. Kettőt Galeottotól vett át a kalendarista, 
de az 1749-ből valók ismeretlenek, és stílusukat tekintve nem egyszerűen a népi íz, hanem a ma 
illetlennek ható szókimondás jellemzi őket.25 

Streibig sokat foglalkozott kalendáriumaiban a házassággal, 1757-ben mulatságos történetek
kel támasztotta alá az asszonyi gonoszságról vallott nézeteit.Történeteiben a gonosz asszony a 
főszereplő, s rendszerint a férj úrrá lesz rajta, jól megveri. A köztudatban élő, népi elemekkel át
szőtt anekdoták ezek. 

20 L. még SZELESTEI N. László kiemelését szintén ebből a kalendáriumból: OSzK Évkönyv 
1980. 490. 

21 Vő. GYENIS Vilmos: A XVIII. század anekdotájáról. In: SZAUDER József-TARNAI Andor: 
Irodalom és felvilágosodás. Bp. 1974. 718. 

22 L. a 15. sz. jegyzet 612. lapját. 
23 ANDRÁD Sámuel: Elmés és mulatságos Anekdoták. Béts, 1789. 

KÓNYI János: A ' mindenkor nevetőDemocritus,... Buda, 1782. 
24 ANDRÁD Sámuel i. m.-ben a következő címekkel olvashatjuk a történeteket: I. 5. 8.: I. Ma

ximilián aranytyukjai., II. 237. 274.: Sok rossz között a' kisebb jobb., II. 305. 304.: Miért vett sok 
feleséget? 

25 Az említett Mátyás-anekdotákkal szintén foglalkozik SZELESTEI N. László: i. h. 492. 
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A nogúnyolás a témája Lindorak indiai bölcs vidám leveleinek is, amelyeket 1759-ben kezdett 
közölni Streibig.26 Az ígért kilenc fejezetből a cenzúra miatt csak négy jelenhetett meg. A bölcs az 
indiai királyhoz, Kulteberhez írt leveleiben a házasságtól óvja őt, a nőkről minden rosszat el
mondva. A 18. századi orientalizmus középeurópai divatja késztette a szerzőt az indiai házassági 
tanácsok megírására. Hogy honnan kölcsönözte anyagát, nem tudni, de az asszonycsúfolás a kor 
kalendáriumainak gyakori, kedvelt motívuma.27 

Minden bizonnyal jámbor szerzetes írta azt a szép imádságot, amelyet az 1752. évi naptárban 
olvashatunk: „Áhítatos Imádság. A'mellyel élt némelly Római Matróna naponként, életének végéig." 
Itt szó sincs gúnyolódásról. Bizalommal fordul a feleség Istenhez, aki az asszonyi nemet terem
tette, s kéri kegyelmét, hogy jó felesége legyen férjének. A kor patriarchális elvárása, amelynek 
eleget kell tennie egy nőnek, ti. a férj a feleség ura. Az imádság felsorolja, hogy milyen ne legyen, 
és milyen legyen az asszony, szembeállítva a veszélyeket az erényekkel, mindezt kérésekké for
málva Isten felé: „ Mindenható Isten a' ki az Asszonyi nemet az Ádám oldal tetemébül és követ
kezésképen tsontbúl formáltad: állj mellém kegyelmes segedelmeddel hogy ne legyek kemény 
nyakú, tulajdon indúlatim után járó, meg-keményedett, meg-általkodott és hirtelen haragú. ..." 

Nincs mód itt a teljesség igényével áttekinteni a 18. századi győri Streibig-nyomda kalendári
umainak toldalékait. A fellelhető példányokat átvizsgálva most csak a legérdekesebbnek tűnő, 
irodalomtörténeti szempontból értékes írások érintőleges bemutatása volt a szándékom. 

ROZSONDAI RITA 

Fáy András három könyvajándéka sajátkezű dedikációival. A Debreceni Egyetemi Könyv
tár régi könyveinek katalógusát böngészve akadtam két cédulán erre a megjegyzésre „Fáy András 
ajándéka". 

A könyveket kézbe véve meg is találtam a dedikációkat, a továbbiakban azokat és összefüggé
seiket ismertetem. 

1. SULZER, Johann George (!): Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln, 
nach alphabetischen Ordnung der Kunstwörter auf einz ander feigenden Artikeln 
abgehandelt. 1-4. Leipzig, 1785, M. G. Weidmanns Erben. 

Az elülső védőlap rektóján a következő kézírásos bejegyzés található: Andr[eae] Faji (?) mit Inn 
übrigen Theilen. Tek.[intetes] Telepy Károly Úrnak barátságos emlékül június 26 1863 Fáy András. 

Az ajándék gavalléros volt, mert a négy kötetnek mélyvörös bőrkötése, hibátlan aranymetszése 
van, a gerinceken a szerző neve és a mű címe aranynyomással. A könyvben egyéb possessori 
nyom nincs. 

A mű szerzője Johann George (!) Sulzer (1720-1779) svájci német volt. Kezdetben papként 
működött és természettudományokkal foglalkozott. Majd Németországban telepedett le; a 
Berlini Királyi Akadémia tagja lett. Filozófiai és matematikai professzorrá nevezték ki; peda
gógiaelmélettel is foglalkozott. Életpályája polihisztori vonásokat mutat.1 Fáy András és 

26 Lindorak leveleiről 1. még SZELESTEI N. László: i. h. 495. 
27 Pitroff Pál Zarathustra utánzatnak tartja Lindorak leveleit. L. PITROFF Pál: i. m. 18. 

1 Allgemeine deutsche Biographie XXXVIII. Leipzig, 144-147., valamint Historisch Biogra
phisches Lexikon der Schweiz. Neuenburg, 1931, VI. 604-605. 

Sulzer könyvét Fáy kétségkívül beköttette mielőtt ajándékba adta volna, a kiadói példányok 
szerény papírkötésben kerültek forgalomba. 
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Telepy Károly2 festőművész (1829-1906) ismeretsége a 19. századi hazai művészeti egyesüle
tekkel kapcsolatos, amelyeknek alapításában, vezetésében mindketten részt vettek. 

Fáy többekkel együtt életre hívja a Pesti Műegyletet3 1839-ben, amelynek első elnöke Trefort 
Ágoston lett. Őt követte Fáy az elnöki poszton.4 

A Műegylet kiállítások rendezésével, műlapok terjesztésével a képzőművészeti ízlés fejleszté
sét tűzte ki céljául.5 Telepy Károly olaszországi tanulmányútja során szorgalmasan küldte műveit 
a Műegylet kiállításaira, és 1857-től az egyesület részvényese lett.6 

A Pesti Műegyletet az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat követte, amelyet a Pesti Műegylet 
és a Képcsarnok Egylet működésével elégedetlen festőink (Barabás Miklós, Brodszky Sándor, Telepy 
Károly) 1859-ben alapítottak.7 Telepy egyébként éveken át a Társulat titkára, műtárosa volt.8 

Visszatérve Fáy Andrásra, róla maradtak fenn könyves adatok. Egyebek mellett a Casinó 
könyvtárosaként működött 1835-ben és 1840-ben. Ide Széchenyi István kedvéért iratkozott be.9 

Magánkönyvtárának gyarapítási módjáról sok mindent meg lehet tudni Burián Pál ° tudós antik
váriushoz írott leveleiből. 

A levelek fényt vetnek Fáy jártasságára a latin auktorok kommentált kiadásainak világában. 
Ezeket rendeli meg Buriántól, de nem pénzzel fizet, hanem saját műveinek példányaival, főként a 
Bélteky házéval. Minden levelében erősen alkuszik, a lehető legtöbbet szeretné kiszorítani az an
tikváriusból, drágállja árait. Saját könyvtárából duplumokat ajánl fel Buriánnak csere céljából." 

Fáy András két másik dedikált könyvajándéka nem került pénzbe, mivel azok saját művei voltak. 

2. Terve a pest-megyei köznép' számára felállítandó takarékpénztárnak. Buda, 1839. 
3. Kelet' népe Nyugoton. Pest, 1842. 

A dedikációk „ ;N.[agyságos] Takács Mihály úrnak a szerző", illetve ,,N.[agyságos] Takács 
Mihály úrnak barátságos tisztelettel a szerző". 

A megajándékozott személy valószínűleg a Takács család gyöngyöshalászi ágából való Mi
hály, aki 1860-ban halt meg 69 éves korában. 

Foglalkozásáról, hivatalviseléséről Nagy Iván12 nem közöl adatot. Petrik és Szinnyei sem jegy
zik. Jó barátja lehetett Fáynak. 

Fáy András nem csupán saját könyvtárát gondozta, gyarapította, hanem baráti kapcsolatai 
ápolásában is igazi bibliofil volt. 

OJTOZI ESZTER 

2 Telepy Károly művészetének jellemzését 1. SZABÓ Júlia: A XIX. század festészete Magyaror
szágon. Bp. 1985. 38. 

3 Művészeti Lexikon III. Bp. 1965-1968. 742. 
4BADICS Ferenc: Fáy András életrajza. Bp. 1890. 599., valamint ERDÉLYI Pál: Fáy András 

élete és művei. Bp. 1890. 199. 
5 FÁBRI Anna: Az irodalom magánélete. Irodalmi szalonok és társaskörök Pesten 1779—1848. 

Bp. 1987. 614. 
6 TELEPY Katalin: Telepy Károly a magyar táj romantikus festője. = Déri Múzeum Évkönyve 

1967. Debrecen, 1968, 564. 
7 Művészeti Lexikon II. Bp. 1966. 599. 
8 ÉBER László: Művészeti Lexikon. Bp. é. n. 912. 
9 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. III. Bp., 1891-1914. 207 h. 

10 Burián Pál Fáyval való levelezése idején Kolozsvárott élt és működött. SZINNYEI: Í. m. 1. 1422. h. 
11 SZAMOSI János: Fáy András három levele Burián Pálhoz. = Athenaeum 1874. 120-122. 
12 NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. XI. Pest, 1865. 20. 



FIGYELŐ 

Gondolatok a könyvtárról. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1826. 
március 17-én, az országgyűlés alsó táblájának ülésén jelentetett be, hogy gróf Teleki József, 
édesanyja és testvérei édesapjuk közismert könyvtárát a felállítandó „Magyar Tudományos Inté
zetnek" ajánlják fel. Gondolatainkat sok irányból indíthatjuk, hogy egy ünneplő könyvtárat kö
szöntsék évfordulóján. Az ünnepléshez magasztos eszmék felidézése illik, és illik a hétköznapok 
gondjai fölé emelkedni. Magasztos gondolatok - hazafiság, nemzeti kultúra, európai horizontú tu
dás, kultúrák egymást erősítő együttélése - nehezen képzelhetők el könyvtár nélkül, az akadémiai 
könyvtár hétköznapjaira gondolva pedig valóban magasztosulni kell, hogy föléjük emelkedjünk. 

A könyvtár történetét bemutató kiadványokban olvashatjuk, hogy azt „a haza összes polgára" 
használatára szánták. Az alapítólevél értelmében gondoskodtak megfelelő könyvtáros kinevezésé
ről, a főkönyvtárnokot pedig az Akadémia közgyűlése választotta. 1836-ban az Úri utcai Trattner-
Károlyi-házban (ma Petőfi Sándor u. 3.) bérelt helyiségeket a Magyar Tudós Társaság. Toldy 
Ferenc, az Akadémia akkori főtitkára, egy írnok segítségével maga rendezte és katalogizálta a 
szakrendben felállított könyveket. 1844 őszére készült el a rendezéssel, a könyvtár használatra 
készen állt. Ekkor vezette végig Toldy Vörösmarty Mihályt, a Tudós Társaság rendes tagját, a 
könyvtár helyiségein, aki ezen élmény hatására írta „Gondolatok a könyvtárban" című versét. 
Hivatalosan az 1844. évi XIII. nagygyűlés keretében nyitották meg a könyvtárat. 

Több korai bencés rendtartásban az apát maga felel a könyvtár rendjéért, állomá
nyáért. Való igaz, ma már a könyvtárak nagyobbak, és a bencés rendházakban is 
szakképzett könyvtárosok irányítják és végzik a munkát. Olyanok, akiket a közösség 
nagyra becsül, és rábízza azt a felelősséget, amelynek lényege a tudományos és a 
kulturális hagyomány feltárásában, őrzésében, és továbbhagyományozásában áll. 

1850-től Teleki József Hunfalvy Pált nevezte ki könyvtárnoknak. 1865-re felépült az Akadémia 
palotája, s a Duna-parti szárny földszintjén előre kidolgozott tervek szerint kapott helyiségeket a 
könyvtár, amelyet 1867 elején nyitottak meg a szélesebb körű olvasóközönség előtt. A könyvtár 
technikai berendezése a palotába való költözéstől kezdve a kor színvonalán állt. Az olvasóter
mekben kezdettől fogva gázvilágítás volt, 1895-ben már a villanyt is bevezették. 

Manapság is egy könyvtár akkor tudja ellátni a hagyományőrző és tovább örökítő 
feladatait, ha a kor színvonalán álló technikai felszereltségéről a fenntartó gondos
kodik. Számít továbbá arra a munkára, amelyet csak a könyvtár tud elvégezni: szer
vezetten, módszeresen, az egyes könyvek és más dokumentumok értékítélet nélküli 
feldolgozásával, és az azokról szóló információknak a felhasználóhoz való eljuttatá
sával. A könyvtár ugyanis intézmény. Olyan továbbá, mint a tudós, vagy maga a tu
domány: akkor ér valamit, ha nem önmagáért van. 
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A könyvtár állománya dinamikusan gyarapodott, 1869-től a kormányzat állandó államse
géllyel támogatta a beszerzést. Kezdettől fogva jelentős szerepet játszottak a cserekapcsolatok, 
nemcsak a könyv- és folyóirat-gyarapodás miatt, hanem a cserén keresztül kifejtett kultúr-
diplomácia révén is. 

A könyvtárak gyarapítása ugyancsak a fenntartó feladata, de ha a könyvtár fele
lősséggel sáfárkodik a saját gyarapodását jól össze tudja kötni olyan célokkal, ame
lyek túlmutatnak közvetlen feladatain. Emberek vagyunk, hiú emberek. Egy új köny
vet, ha kézbe veszünk, megnézzük a mutatóban, hogy a szerző hivatkozik-e ránk. Ha 
külföldön vagyunk, jóleső érzéssel nyugtázzuk az ottani könyvtárak katalógusaiban 
saját munkáink jelenlétét. Statisztikailag kimutatható: ezen munkák túlnyomó több
ségét a könyvtárak juttatták oda: elvitték hírünket, eredményeinket a világba, és el
hozták külhoni kollégáink könyveit, eredményeit hozzánk. A könyvkiadók és a ke
reskedelem csak a harmadik vonalban követik ezt, hiszen a személyes csere is meg
előzi őket. Ha a kiadó és kereskedő nem is annak a kultúrának és nemzeti tudomány
nak a része, amelyet közvetítenie és táplálnia kellene, akkor nem több: vállalkozás. 

AII. világháborút követő évek a helyreállítással teltek. Az Akadémia államsegélyben részesült, 
amelyből a könyvtár helyreállítására is nagy összeget fordítottak. Az 1949-ben a Magyar Tudo
mányos Akadémiát - szovjet mintára - az ország legfelsőbb tudományos testületévé tették. Meg
szüntették önálló, köztestületi jellegét és közvetlen állami irányítás alá vonták. Az Akadémia 
legrégibb intézetének, a könyvtárnak a funkcióját is újraszabályozták. Fő feladata az Akadémia 
keretei között folyó tudományos kutatások szakirodalmi hátterének biztosítása lett. 

Természetesen mindig is ez volt az egyik alapfeladata, csak az újfajta tudomá
nyos és néha politikai igények mentén alakuló, illetve átalakuló intézeti hálózat 
mindig mást kívánt. A 19. századi gyűjtemény így egyre inkább múzeumi jelleget 
öltött, illetve a tudományos munka szempontjából nem szakirodalmi háttérként, ha
nem a kutatás tárgyaként jelent és jelenik meg. A tudós könyvtáros így egyre inkább 
nem nyelvész, történész, vagy valamely intézeti szaktudomány művelője, hanem 
könyvtörténész, művelődéstörténész, illetve az információ tudomány művelője. 

Az 1980-as években az Akadémia egykori - 1863 és 1865 között épült - bérháza átépítésével 
alakították ki az új könyvtárt. Az épület első emeletén 120 személyes olvasótermet nyitottak, itt 
helyezték el a katalógusokat és a mintegy 18 ezer kötetes segédkönyvtárt. Az Akadémiai Könyv
tár az 1997. évi CXL. törvény értelmében országos tudományos szakkönyvtár, állománya a három 
különgyűjteménnyel - Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény, Levéltár -
együtt több mint 2 millió könyvtári egységet tesz ki. 

Véglegesen kialakult tehát a központi könyvtár és az intézeti könyvtárak hálóza
ta. A központi könyvtár „a haza összes polgára", főleg a fiatalok, az egyetemisták 
által látogatott gyűjtemény, és az a forrásbázis, amely nélkül komoly történeti kuta
tás elképzelhetetlen. Mert a forrás, és a régebbi szakirodalom - „mások tapasztalata, 
a történelem" (ahogy Justus Lipsius mondja) - ebben a könyvtárban van. Mondhatja 
valaki, hogy miért kellene a hagyományt átörökíteni a következő generációnak, 
mondhatja akár tudományos hitvallásként, hogy nem érdekli, hogy az elődök az őt 
foglalkoztató kérdésről mit írtak. Ha Cassiodorus rendi közösségében egy ilyen vé
lemény terjedt volna el, bizonyára kevesebb szövegemlékkel kellene bajlódniuk a 
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klasszika-filológusoknak. Tóbiás a tejesember is elmozdított egy alapkövet, azután a 
harmadik leányát kitagadhatta. 

Az ünnepi gondolatok azonban ne legyenek borúsak. Az akadémia könyvtára ma Magyarország 
egyik legjelentősebb tudományos szakkönyvtára. Megsokszorozott feladatai ellátásában fenntartója 
támogatása mellett a többi könyvtárra is támaszkodhat. Alapvető feladataink ugyanis közösek. Meg
oldásukat is közösen kell megtalálni, és ebben az összefogásban átélhetjük azokat a pillanatokat, 
amikor azok, akikért vagyunk, „a haza összes polgára", megáll rohanásában és megállapítja, hogy jól 
tesszük a dolgunkat. Nem csak most, amikor ünneplünk, hanem a hétköznapokban is. 

MONOK ISTVÁN 

Antalóczi Lajos (1947-2000). Dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus, kanonok, az Egri Fő
egyházmegyei Könyvtár igazgatója férfikorának delén, ötvenhárom évesen súlyos betegségé
nek fájdalmait szinte titkolva, utolsó percéig dolgozva költözött abba az örök hazába, amely
nek létezését, Istentől várható üdvösségünket maga is alázattal hirdette, amikor papnak lenni 
megpróbáltatás volt. Töretlen hittel szolgálta az egy igaz Urat 1972-es pappá szentelésétől 
haláláig mind az oltárnál, mind a könyvtárban. Haláláig működött plébánosként is, noha ez a 
kettős teher csak rendkívüli ember vállára helyezhető biztonsággal. Ő mindkettőt példásan 
látta el. Amikor az Egri Főegyházmegyei Könyvtárba került, annak állapota magán őrizte az 
államosítás minden átkos jelét. A régi könyvtártermek tornateremnek voltak átalakítva, és az 
állomány jelentős része ebek harmincadjává vált. 

1978-tól dolgozott segédkönyvtárosként, majd 1983-tól a könyvtár vezetőjeként Dr. Anta
lóczi Lajos, akire a termek és az állomány méltó körülmények közé történő visszahelyezése és 
fejlesztése várt. Még az egyházi javak visszaszerzése előtt, 1991 augusztusában a régi termeket 
visszakapták, amiben oroszlánrésze volt Antalóczi Lajos és Glatz Ferenc akkori kultuszminisz
ter levélváltásának. A külföldi adományok, így a számítógép, a fénymásológép, a katalóguscé
dula-sokszorosító is Antalóczi atya fáradhatatlan „lobbyzásának" eredményei. Még a vissza-
költözés előtt a barokk díszteremben jelentős felújítási munkálatokra került sor, mert bár az itt 
tárolt állomány jórészt megmaradt, a turistalátványosságként őrzött könyvek körülményeiben 
számos javítanivaló akadt. Antalóczi vezetése alatt sor került a barokk díszterem állományának 
korszerű feldolgozására is. A barokk kor püspök-mecénásai sorában a legelső hely Eszterházy Károly 
egri püspököt illeti. Nem túlzás azt állítani, hogy a könyvtáralapító egri püspökhöz méltó erkölcsi 
magaslatra emelkedett Antalóczi Lajos pp. prelátus, kanonok, akinek nevéhez fűződik a régi fényét 
visszanyert könyvtár bicentenáriumára szervezett tudományos emlékülés. (Kétszáz éves az Egri 
Főegyházmegyei Könyvtár 1793-1993. Emlékkönyv. Szerk. Dr. Antalóczi Lajos. Eger, 1993.), 
valamint - az Emlékkönyvtől függetlenül - a konferencia előadásainak külön kötetben való kiadása. 
Eszterházy életmüvéről Antalóczi doktor maga is többet publikált: megemlítjük pl. a pápai 
Eszterházy-konferencián elhangzott előadásának kötetben való megjelentetését. 

Irodalmi életünkben is szerepet játszott a könyvtár számos kiadvánnyal, így Listóczky László 
egri irodalomtörténész több munkáját adták ki, valamint arra is volt példa, hogy Antalóczi Lajos 
igazgató saját dédelgetett kutatási tervét adta át másnak, hogy hamarabb feldolgozásra kerüljön az 
anyag. Nagy kérdés, hogy hozzá hasonló irodalompártoló, kultúraszervező egyéniség található-e 
ma, aki alkalmas egy ilyen értékes gyűjtemény vezetésére? 

FÖLDVÁRI SÁNDOR 



Figyelő 143 

Új sajtótudományi és könyvkereskedői folyóirat. A könyvkultúra és a sajtótudomány életké
pességét - és szerencsére nem az elhalásra valló jeleit - mutatja, hogy a közelmúltban két folyó
irat is indult a fenti tárgykörben. Az előző év első felében jelent meg Magyar Média címmel, a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiadásában egy új sajtótudományi folyóirat. A negyed
éves folyóirat főszerkesztője Buzinkay Géza. A lap eddig megjelent számai azt bizonyítják, hogy 
a magyar média története és jelenlegi helyzete, problémái egyaránt beletartoznak a folyóirat pro
filjába. Az eddigi számokban főleg ismert újságírók, médiakutatók, sajtótörténészek és könyvtá
rosok cikkei olvashatók. Az írások tudományos igényességgel, lábjegyzetekkel készültek. A lap 
főbb rovatai: Média-, illetve sajtótörténet, Portré, Interjú, Műfajelmélet, Vita. A számok végén 
kritikák és recenziók találhatók, amelyekben frissen megjelent sajtótudományi művekről olvas
hatunk. Reméljük, hogy a folyóirat, amely - főként sajtó- és médiatudományi cikkeivel - hiányt 
pótol, kezdeti színvonalát a továbbiakban is megőrzi. 

A múlt esztendő végén jelent meg Antikvárium címmel egy olyan folyóirat, amely szintén hi
ánypótlónak nevezhető. A „könyvkereskedők és gyűjtők lapja" alcímmel megindított havi folyó
irat főszerkesztője Balzsay Cecília, aki bevezető írásában lapját „könyvgyűjtőknek, antikváriu
soknak, könyvtárosoknak, könyvkiadóknak és terjesztőknek" ajánlja. Fórumot kíván teremteni a 
könyvvel foglalkozók számára és informálni akarja a könyvbarátokat. Az első számokban könyv
kereskedők, antikváriusok és könyvtárosok cikkei találhatók, valamint gyűjtők és antikváriumok 
könyvajánlatai és igényei. A főszerkesztő ígérete szerint lapja a jövőben szívesen közli azokat a 
cikkeket, amelyek a hazai antikváriátus történetével kapcsolatosak. 

KÓKAY GYÖRGY 
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A magyar felsőoktatás évszázadai. Szerk. 
KARDOS József. Bp. 2000. Nemzeti Tankönyv
kiadó, 185 1., ill. 

A 2000. év második felében a Nemzeti Tan
könyvkiadó egy rendkívül impozáns, gazdagon 
illusztrált oktatástörténeti kiadvánnyal lépett a kö
zönség elé. A szerzőhármas - Kardos József, 
Kelemen Elemér és Szögi László - a magyar fel
sőoktatás történetét mutatja be kronologikus bon
tásban, adatokkal, forrásközlésekkel, képekkel. 

A nagy, kerek évszámok rendszerint visz-
szatekintésre, összegzésre késztetnek bennün
ket. Az évezredforduló alkalmával hangsúlyo
zottabban érvényesül ez a törekvés életünk és 
közéletünk minden területén. A magyar törté
nelemben az első évezred vége felé történt 
sorsfordító események különös jelentőséget ad
nak az azóta eltelt újabb ezer év értékelésének. 
Az elmúlt évtizedben egymást követték a kü
lönböző millenáris rendezvények. így 1996-
ban egyebek mellett az ezeréves magyar iskolára 
emlékeztünk. Feltételezések szerint 996 táján 
kezdte el működését az első magyar iskola Pan
nonhalmán. Érdekes magyar neveléstörténeti 
tény, hogy az első fontos pedagógiai munka 
éppen István király „Intelmei" fiához, Imre 
herceghez. A „Libellus de institutione morum" 
azaz „Erkölcstanító könyvecske" a pedagógus 
szakma szerint nem más, mint egy alaposan ki
dolgozott nevelési program a kamasz fiú Imre 
herceg számára, általában a főúri ifjaknak ta
nulságul (1. Mészáros István: Győri iskolatör
téneti millennium). I. István a Szent Koronával 
a nyugati keresztény Európával kötött egyez
séget, s ma nekünk, politikája örököseinek, ezt 

a szerződést integrációs készségünkkel újból 
meg kell erősítenünk. 

A rendszerváltást követően megfogalmazódtak 
azok a reformtörekvések, amelyek a magyar 
felsőoktatást az európai mértékhez illesztik 
vissza. Az 1993-as első, önálló magyar felső
oktatási törvénnyel elindult a reformfolyamat 
intézményi és tartalmi szinten. Agyoncsépelt, 
de mélységesen valós tartalommal bír az a köz
hellyé vált mondás, amely szerint csak múltunk 
feltárásával ismerhetjük meg jövőnket. Ez az 
alapvetés vezérelte a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumot, amikor 1994-ben közzétette 
Szögi László szerkesztésében a Hat évszázad 
magyar egyetemei és főiskolái című kiadványt. 
2000. január l-jével létrejöttek az új felsőok
tatási intézmények. A Millennium alkalmából 
az ELTE Egyetemi Könyvtárban 2000. március 
22-től október 15-ig kiállítást rendeztek „A ma
gyar felsőoktatás évszázadai" címen az Oktatá
si Minisztérium támogatásával. 

Jelen neveléstörténeti munka szerzői a kiál
lítás tematikáját dolgozták fel könyv formában. 
A szép kivitelű könyvet fellapozva tipográfiailag 
is azonnal szembetűnik a háromhasábos fel
osztás. A külső, szélső tartalmazza a kronolo
gikus vezetőt, a középsőben íródnak le, magya
rázódnak a történeti összefüggések, a belsőben, 
a gerinchez legközelebbiben kapnak helyet a 
forrásrészletek. Első ránézésre megtévesztő a két 
szélső kolumna nagyon hasonló színe, amelyek 
értelmezhetőbbek lennének eltérő színválasz
tással. A hármas tagolást a vonzó és érdekes 
illusztrációs anyag színesíti. A lapok fejlécének 
végén az adott oldalon szereplő időtartamot 
feltüntető évszámok könnyítik a kötetben való 
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tájékozódást. Nagyon praktikus és metodikai-
lag tetszetős megoldás, hogy az időrendi mu
tató eseményeinek bővebb kifejtését, hátterét 
nyomban az adatközlés mellett találja az ol
vasó. Sőt, a magyarázatot az egykorú levelek, 
okiratok idézetei teszik teljessé. Napjaink vi-
zualitáshoz szokott érdeklődőjének bőséges kép
anyag nyújt segítséget a kor megelevenítésé-
ben. A kötet saját érdeme az itt először publi
kált forrásszemelvények mellett az ugyanígy 
most közreadott tárgyi emlékekről készült il
lusztráció. Kitűnő segédanyag lehet az oktatás
történettel foglalkozók kezében. 

A szerzők négy nagyobb korszak megírásán 
osztoztak. Az 1000-től 1866-ig terjedő kort 
Szögi László, az 1867-1919-es időszakot Ke
lemen Elemér, az 1920-tól 1990-ig húzódó pe
riódust Kardos József, és az utolsó 1990-től 
2000-ig tartó kicsi, de annál mozgalmasabb 
szakaszt Kardos József és Kelemen Elemér tár
ta fel. A nagy egyetemjárások idejéből megle
pően sok adattal és a források bőségével talál
kozunk. A könyves szakma szemével tekintve 
az első korszakban a gutenbergi forradalom 
után a reformációval kezdődően hirtelen meg
szaporodnak a tények - felpezsdült Európa és 
Magyarország szellemi élete, megnőtt a maga
sabb kultúra iránti igénye. A felvilágosodás a 
tudás, az ismeretek kiteljesedésének kívánal
mát hozta magával. A reformkorra viszont már 
megindult az ismeretanyag specializálódása, a 
szakemberképzés. A múlt század közepétől az 
autonómia, s a vele szorosan összefüggő nem
zeti kérdések kerültek előtérbe. A három ma
gyar egyetemalapítási próbálkozásból, az 1367-es 
pécsiből és az 1395-ös budaiból csak az 1635-
ös nagyszombati bizonyult tartósnak. A közben 
eltelt csaknem kétszázötven év alatt kialakultak 
a főiskolai szintű képzés keretei. A peregriná
ció egészen a 19. század végéig működött, amely
nek intenzitását és irányát a térképek jól szem
léltetik. A szakirányú felsőfokú oktatás rend
szere csak a 19-20. században vált teljessé. Ezt 
a szerveződést írja le a könyv 1867-1919-es 
korszakát felölelő része. Ekkor forrnak ki fel
sőoktatásunk etikai, metodikai, pedagógiai alap
elvei. A fejezetről grafikonok, táblázatok adnak 

összegző áttekintést. A harmadik korszak már 
viharos történetű századunkból 1920-tól 1990-ig 
terjedően 70 évet ível át. A sértett, sebzett or
szágnak a Tanácsköztársaság leverése utáni első 
intézkedései egyike a numerus clausus (1920. 
szeptember 26.) volt, amelyet 1928-ban felol
dottak. Méltán kiemelendő Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi minisztersége ( 1922— 
1931). Az 1945 utáni felsőoktatáspolitika dema
góg vadhajtásai az 1960-as évek végére erejüket 
vesztik, és az 1980-as évek elején megjelennek 
azoknak a reformgondolatoknak a csírái, amelyek 
napjainkra fejlődtek ki és érnek be. Az 1990-2000 
közti évtizedben vázolódik fel Magyarország 
felsőoktatási intézményhálózata, illetve a bekövet
kezett és a várható változások tendenciái. 

Nehéz megállni, hogy a könyvből ki ne ra
gadjunk a magyar felsőoktatás történetét meg
határozó momentumból néhány fontosabb, 
jellemző korszellemet idéző adalékot. Vissza
utalva István király történelmi szerepére a for
rásokból plasztikusan követhető, hogyan változtak 
időről-időre a felsőoktatáspolitika irányai. V. 
Orbán pápa 1367-ben az első magyar egyete
met engedélyező levelében így indokolt: „Mi 
pedig, megfontolván a páratlan hitbéli tisztasá
got, mellyel mind maga a király, mind elődei, 
Magyarország királyai, valamint az ország lakói 
a szent római egyház iránt viseltettek, ahogy 
egyébként a király és a nép most is viseltetik, 
ama forró óhajtástól vezéreltetünk, hogy az or
szág a tudományok ajándékaival gazdagodjék, 
s a tudás termékeny talajává váljék ..." Később 
Heltai Gáspár Mátyás a „reneszánszkirály" egye
temépítési terveiről így tudósít: „A kamrák öt 
kerengőre nyílnak ... ezeknek olyan tágasaknak 
kellett lenniük, hogy befogadhassák az egész 
tanuló ifjúságot ... mennél alkalmasabbak le
gyenek a kitűzött célra ..." Alig 150 év múltá
val Pázmány Péter alapító oklevelében (1635) 
a következőképpen érvel: „Gyakran aggodal
masan fontolgatva, hogy miképen terjeszthetnők a 
katolikus hitet Magyarországon és hogyan se
gíthetnék a legnemesebb magyar nemzet tekin
télyén, a többi segédeszközök között jutott 
eszünkbe, hogy állítassák a tudományoknak va
lami egyeteme, a melyben a harcias nemzetnek 
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bátorsága is szelídülne és mind az egyház 
kormányzására, mind az állam igazgatására al
kalmassá képeztetnék." 1777-ben Mária Teré
zia a Ratio Educationisban ekként rendelkezik: 
„Az egész országban és a magyar korona örökös 
területén csak egyetlen egyetem létezik, mely 
Budán, az ország kellős közepén nyert nagy
szerű elhelyezést, gazdag alapítvány birtokában, 
ellátva a tudományok összes ágának szakembe
reivel." Az 1848-as egyetemről szóló törvény
tervezet szellemisége már sokkal liberálisabb: 
1. § Az egyetem olyan állodalmi intézet, mely
ben a tanulóifjúság, a középtanodákban nyert 
ismereteinek alapján, a tudományok mélyébe 
avattatik. 2. § Az egyetem körében semminemű 
vallás- vagy hitfelekezeti előnyöknek helye 
nincs. 3. § Az egyetem a közoktatási miniszter 
hatósága alatt áll." Az I. világháborút lezáró tria
noni békeszerződés Klebelsberg Kunoval más 
kultúrfilozófiát fogalmaztat meg (1925): „... 
Magyarországon a kultúrtáca honvédelmi tárca 
is. ... olyan értelemben, hogy most elsősorban 
a szellem, a művelődés fegyverével kell véde
nünk hazánkat, ... és újból bebizonyítanunk a 
világ nemzetei előtt, hogy a magyar ... életké
pes és erős ... „ A II. világháború befejeztével 
a Magyarországon megszilárdult kelet-európai 
világrendszer ideológiája ismerősen köszön vissza 
a köztünk élő idősebb nemzedékek számára az 
egyik 1950-es a Magyar Népköztársaság Mi
nisztertanácsának szabályozásából: „... felelős 
vezetés elő fogja segíteni felsőoktatásunk cél
ját, hogy az egyetemeinkről Népköztársaságunk
hoz hű, marxista-leninista tudással felfegyver
zett, kitűnően képzett szakemberek kerüljenek 
ki, akik odaadóan építik a szocializmust." S a 
fent említett 1993-as törvény kimondja: „A ma
gyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályo
zásának alapját az alkotmányos emberi jogok, 
az európai egyetemek Magna Chartája, vala
mint a társadalmi és a nemzeti lét jobb feltét
eleinek megteremtése iránti igény alkotja." 

Az esztétikus emlékkönyv és tankönyv nagy
szerűen felel meg tárgya szellemiségének. A la
pokon megjelenő felsőoktatás-történetünk múltja 
bárkit büszkeséggel tölthet el, hiszen amíg az 
ország nem bírt alkalmas, szakosodott intéz

ménnyel, addig diákjaink vándoroltak el Euró
pa-szerte és hozták haza megszerzett tudáskin
csüket. Felsőoktatásunk, ha lassabban is indult 
meg, az európai értékekhez méltón bontakozott 
ki, kivívta Nobel-díjas tudósaival a világ elis
merését. Manapság informatikusaink a legke
resettebbek. Gutenberg forradalma századunkra 
lecsengett, a számítástechnika forradalma még 
tart, de az információt megtöltő tudás forradalma 
már kezdi átrendezni világunkat. A millenniu
mi oktatástörténeti emlékkötet arról győz meg 
bennünket, ha eddig sikerült lépést tartanunk a 
kor kihívásaival, a jövőben is ott lehetünk más 
nemzetekkel egyetemben. 

FABÓ EDIT 

Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Tes-
tamentomanac prophetac es apastaloc által 
megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre for
ditatott egészszen, az Istennec Magyarországban 
való anya szent egyházánac épülésére. Caroli 
Caspar elöljarobeszébével. Ez masodic ki
nyomtatást igazgatta, néhol megis jobbította 
Szenei Molnár Albert. ... (Hanau, 1608, Jo
hannes Halbey, RMNy 971.) Hasonmás formá
ban megjelent ÖTVÖS László gondozásában. Deb
recen, 1998. /Nemzetközi Theologiai Könyv 
35./ - Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Tes-
tamentom könyveiből álló tellyes Szent írás 
a Magyar Nyelven. Mellyet A Sidó Cháldeai 
és Görög nyelvekből Magyar nyelvre fordított 
és minden rész közönséges Summáját és részeit 
meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-volá-
gositott: Comáromi C. György S. I. M. D. és D. 
P. M.DC.LXXXV Esztendőben. (Leiden, 1718, 
Campegius Vitringa, RMKI. 1336.) Hasonmás 
formában megjelent ÖTVÖS László gondozásá
ban. Debrecen, 2000. /Nemzetközi Theologiai 
Könyv 45./ 

A Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozat 
1960-ban az első teljes magyar nyelvű Új tes
tamentum kiadásának (Sárvár-Újsziget, 1541, 
Sylvester János, RMNy 49.) hasonmásával in
dult útjára. Mára a 33. kötetnél tart, de a XVI-
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XVIII. századi Biblia kiadások fakszimiléi 
rendre a sorozaton kívül jelentek meg. Az első 
teljes protestáns fordításé (Vizsoly, 1590, Ká
rolyi Gáspár, RMNy 652.) a Helikon Kiadónál 
1981-ben, Szántó Tibor, Holl Béla és Katona 
Tamás gondozásában, az első teljes román nyelvű 
Új testamentum Gyulafehérváron az Ortodox 
Püspökség gondozásában, hat tanulmánnyal 
(Nicolae Neaga, Grigorie T. Marcu, Mircea 
Päcurariu, Virgil Cândea, Florica Dimitrescu, 
Iacob és Eva Mârza), kritikai szöveg kíséretében 
1988-ban (Noul Testament, Alba Iulia, 1648, 
Simion Çtefan, RMNy 2210.), majd az Aranyas 
Biblia az Európa Kiadónál 1991-ben, Király 
László szerkesztésében, Tamóc Márton tanulmá
nyával (Amszterdam, 1685, Misztótfalusi Kis 
Miklós, RMK I. 1324.). Most a régi magyar 
irodalom tanulmányozásával foglalkozó szak
mai közösség elől egy kicsit rejtve, az egyház
történeti kutatások örvendetes fellendülésének 
jeleként két szép fakszimile is megjelent, s is
mereteim szerint készül a harmadik is, Szenei 
Molnár Biblia fordításának 1612. évi oppen-
heimi kiadásáról (RMNy 1037.) 

A Biblia magyar fordításának története so
hasem volt elhanyagolt területe a régi magyar 
kultúra kutatásának A legutóbbi irodalomtörté
neti szöveggyűjtemények (Nemzeti Tankönyv
kiadó, Osiris Kiadó, Balassi Kiadó) komoly 
szövegkritikai munkával ápolták a fordítások 
előszavait, egy válogatás külön kötet formájá
ban is napvilágot látott (Magyar bibliafordítások 
Hunyadi János korától Pázmány Péter száza
dáig. Vál. Nemeskürty István. Budapest, 1990, 
Szépirodalmi Kiadó). Itt nem szívesen említem 
a számos nem kellő szakmai szigorral sokszo
rosított szövegválogatást. A Balassi Kiadó ez év
ben kiadja azt a forrásgyűjteményt, Zvara Edi
na munkáját, amely végre valamennyi XVI-
XVII. századi teljes- és részleges fordítás kí
sérő szövegeit (ajánlások, filológiai bevezeté
sek) rövidítések nélkül tartalmazza. 

A debreceni vállalkozás tehát nem előzmé
nyek, és nem is folytatás nélküli, mégis nagyon 
nagy haszonnal forgathatók a hasonmás kiadá
sok. A hanaui Biblia a korban 1500 példány
ban jelent meg, ma 58 példányt tart számon a 

nemzeti könyvtár. Nem kevés, de ahhoz nem 
elég, hogy a felsőoktatásban, az otthoni kutató 
munkához is rendelkezésre álljon. A kiadásban 
Szenei Molnár Albert külön címlappal elválasz
totta az apokrif könyveket, a fakszimile ezeket is 
tartalmazza. Nem része azonban a kiadásnak a 
különálló Zsoltárok könyve, és a Heidelbergi 
káté sem. Nagy kár, hogy a kiadás nem követte a 
már elterjedt gyakorlatot, miszerint a hasonmás 
kiadást egy szakember által írt terjedelmes tanul
mány kísér az olvasóhoz. Ebben az adott kiadás 
kutatásának állapotát, újabb eredményeit is össze 
lehet foglalni, és a kiadásra vonatkozó teljes 
szakirodalmi bibliográfiát is rögzíteni. 

Ez az egyetlen hiányossága annak a fakszi
milének is, amelyben a hányatott sorsú Komá
romi Csipkés György-féle fordítás leideni ki
adását vehetjük kézbe. Komáromi Csipkés György 
(1628-1678), kálvinista lelkész már 1675-ben 
kinyomtatta műveinek jegyzékét. E jegyzéken 
szerepel egy tétel, amely bizonyítja azt, hogy 
ekkorra elkészült a Magyar Biblia új változatá
val. 1705-ben tűz pusztított a debreceni városi 
nyomdában, és a háborús idők sem kedveztek 
egy nagy vállalkozásnak, a Biblia kiadásának. 
Ezért Debrecen városa, és a Tiszántúli refor
mátus Egyházkerület Leidenben, Campegius 
Vitringa műhelyében nyomtatta ki azt a Bibliát, 
amely már figyelembe vette Komáromi Csip
kés javításait. Nem tudjuk miért, de a könyv 
impresszumában 1685 szerepel kiadási évként, 
jóllehet 1718-ban jelent meg. A korabeli ada
tok alapján valószínűsíthető, hogy 4200 pél
dány készült el, és az első szállítmányt, 2915 
darabot 1719-ben az eperjesi harmincadvámnál 
lefoglalták. Debrecen városa a királyhoz for
dult engedélyért, hogy a Bibliát terjeszthesse. 
A király válaszában engedélyezte az országba 
történő behozatalt, de ellenőrzését is elrendel
te. Erdődy Gábor Antal egri püspök Kassára 
vitette a példányokat átvizsgálásra. A vizsgálat 
eredménye egy érdekes irat, amelyben a jezsui
ta cenzor a Komáromi Csipkés fordítást össze
vetette a Vulgata szövegével, Károlyi Gáspár 
1590-ben megjelent vizsolyi kiadásával, és Szenei 
Molnár Albert Hanauban, először 1608-ban 
megjelent kiadásával. 
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A vizsgálat eredménye több mint 600 elté
rés Vulgátától, de ezek közül a keresztelési for
mula fordítása bizonyult csak olyannak, ame
lyet a király kijavítani rendelt. A javítások után 
a Biblia terjeszthető. Károly király engedélyé
nek dátuma 1723. június 11. Ennek ellenére 
Erdődy püspök mindig talált újabb ellenőrizni 
valót, és végül Debrecen nem kapta meg a 
könyveket. 1754-ben a könyvek jelentős részét 
minden valószínűség szerint - a szakirodalom
ban hosszú vita folyt erről - Egerben elégették. 
Debrecen város, a kálvinista egyház és a patró
nus főurak számos alkalommal próbálkoztak 
azzal, hogy a Lengyelországban maradt példá
nyokat Magyarországra hozzák, de ezt csak 
1789-ben tehették meg. Különösen kedves te
hát a kiadás Debrecen városának, a Tiszántúli 
Református Egyházkerületnek. A mostani ha
sonmás kiadás - csakúgy, mint a hanaui - a 
számos alapítványi támogatás mellett élvezhet
te a gyülekezetek nagyvonalúságát is. 

MONOK ISTVÁN 

Gyöngyösi István: Marssal társolkodó Mu
rányi Vénus. A szöveget gondozta és a jegyzete
ket írta JANKOVICS József és NYERGES Judit. Az utó
szót írta JANKOVICS József. Bp. 1998. Balassi Ki
adó, 203 1. /Régi Magyar Könyvtár. Források 8./ 

A Marssal Társalkodó Murányi Venvs elő
ször Kassán látott napvilágot 1664-ben. Máso
dik kiadása Kolozsvárott jelent meg 1702-ben. 
Ez az utóbbi azonban nem azonos a Gyöngyö
sitől kibocsátottal. A sajtó alá rendezője, Tsétsi 
Zachariás - ahogy Kovásznai Sándor (f 1792), 
aki élete utolsó éveiben Gyöngyösivel foglal
kozott, mondotta: - „igen sületlen elméjű em
ber" volt; meghamisította Gyöngyösi alkotását. 
Kihagyott belőle 48 versszakot, elszórtan köz
beiktatott 8 strófát, másokat átírt. A „versek 
újabb megjobbítása", a szavak felcserélése, a 
sok szép jelző, költői kifejezés, a szórend meg
változtatása következtében nemcsak a sorok 
ritmusa szűnt meg, egész sorok, versszakok 
váltak érthetetlenné. A kolozsvári kiadásnak 

1796-ban Dugonics Andrástól javított válto
zata sem vitt közelebb Gyöngyösihez. 

Két évszázadon át tíz meghamisított kiadás 
alapján ismerték meg az olvasók a Murányi Ve
mül és alkottak véleményt szerzőjéről. Gyöngyösi 
népszerűsége, olvasottsága azonban a toldott-fol
dott kiadások ellenére nem változott. Kevesen vol
tak, akik Kazinczy módjára észrevették a barokk 
költő gyengéit. A közvéleményt inkább kifejezte 
Gvadányi ítélete, hogy magyar anya nem szült 
még olyan magyar poétát, mint Gyöngyösi, „és 
talán egyhamar ilyet nem is fog szülni". 

A Murányi Vénus kiadástörténetében 1905-
ben következett fordulat. A Magyar Remekírók 
sorozatban Badics Ferenc megjelentette a kas
sai kiadás kiigazított szövegét. 1914-ben pedig 
közölte a mű kritikai kiadását. Badicsnak ala
pul az első kiadás kézzel javított, de hitelesnek 
bizonyult példánya szolgált a marosvásárhelyi 
Teleki Técából. Javításainak hitelességét a deb
receni Református Kollégium Nagykönyvtárá
ból előkerült példány bizonyítja, amely a jelen 
kiadás forrásául szolgált. 

Az 1664-ben a nyomdából kikerült példá
nyok számos vaskos nyomdai hibát tartalmaz
tak. Ezekről a nyomda hibajegyzéket készített, 
és a Debrecenben megmaradt példányba a jegy
zékből kivágott javított alakokat beragasztották a 
megfelelő helyekre. A marosvásárhelyi példányba 
kézzel írták be a helyesbítéseket. Majdnem hi
ánytalanul. Ebben a példányban akadnak azonban 
más nyelvjárási, ejtési változtatások is, nem javí
tott sajtóhibák. Jankovics József és Nyerges Judit 
most visszaállította a nyomtatvány eredeti szöve
gét, elvégezve a szükséges javításokat. 

A szövegében a legteljesebb mértékben meg
bízható kiadvány nem a szó szoros értelmében 
vett kritikai kiadás. Hogy ne befolyásolják a 
szöveginterpretációt, Badicstól eltérőleg követték 
az első kiadás központozását. Helyesírásilag 
azonban közelítettek a mai helyesírási gyakor
lathoz. Jelölték a magánhangzók rövidségét il
letőleg hosszúságát. Csakúgy, mint a mássalhang
zókét; megszűntették azoknak gyakran előforduló 
kettőzve írását. Javítottak néhány szótagszámhi
bát, szövegromlást, betűhibát. (A változtatáso
kat külön jegyzékbe foglalták.) 
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így az olvasó megbízható, minden nehézség 
nélkül olvasható, külsőleg is tetszetős kiállítá
sú könyvből ismerkedhet meg a XVII. század 
nagy barokk költőjének érdekes alkotásával. 

A mű maradéktalan megértését segíti a rop
pant gazdag Szövegmagyarázat c. fejezet. (A jegy
zet terjedelmében a versanyagnak egyharmadát 
teszi ki!) A magyarázat helyenként felesleges
nek is tetszik. Szükséges volt-e pl. Szolnok, Eger, 
Vác vagy akár Kassa, Fülek földrajzi helyének 
magyarázata? Ugyanígy Venusé, Marsé stb? 
Egyik-másik mitológiai, antik személy jegyzete 
a szöveg megértéséhez feleslegesen túlmérete
zett. Daedalusról szólva mért kellett beszélni 
Ikarosz sorsáról? Amit a szómagyarázatban Pan-
doráról megtudunk, mit sem segít a III. rész 
122. versszakának megértéséhez. A róla szóló 
bő tájékoztatáshoz viszonyítva viszont túlságosan 
keveset mondanak pl. Herculesről. Az 'óriá
sok' szó magyarázataként kevés a 'gigászok', 
'titánok' értelmezés; említeni kellett volna a ti
tánok lázadását, harcát Uranosz ellen. (A gigá
szok, titánok egyébként nem ugyanazok az 
óriások.) Azzal, hogy a jegyzetben a neveket, 
utalásokat abc-rendbe szedték, nem egyszer meg
nehezítették a problémák megoldásának a meg
találását. Az I. 16. versszak 1646-ot mond Rá
kóczi György háborúba indulása évének. Hogy 
ez 1644-ben volt, azt a versszak első-második 
sorát idéző jegyzetből tudjuk meg. Nehéz fel
tételezni, hogy az olvasó ezt a felvilágosítást a 
„Midőn az esztendő..." idézetnél keresi. 

A jegyzetanyagban bő tárát találjuk azoknak 
az intertextualis jegyeknek, amelyek Gyöngyösi 
olvasottságát, a klasszikus irodalomban, a ma
gyar költőelődök munkáiban való jártasságát 
bizonyítják. Hivatkozások, utalások, költői ké
pek, ismétlődő kifejező eszközök, reminiszcen
ciák lelőhelyére tömegével mutatnak rá a ki
adók. Arra azonban nem, milyen hatással voltak 
művei, a belőlük kiolvasható, ellentmondáso
kat sem nélkülöző eszméi saját és az őt követő 
kornak rendi, nemesi társadalmára. Hogy pl. a 
Murányi Vénus I. rész 29-32., 42. versszaká
nak csaknem szórói-szóra való átvételével festi 
a régi erkölcséből, hírnevéből kivetkőzött ne
mesi nemzetet az 1681. évi soproni országgyűlés

ről szóló versünk. (Varga I.: A kuruc küzdel
mek költészete. Bp. 1977. 62. sz. 49-51., 55., 
52. versszak.) Mindamellett nem hiszem, hogy 
lenne Magyarországon még egy másik kiadvány, 
amely szövegmagyarázataival ilyen mértékben ki 
tudná elégíteni mind a kutatók, mind az érdeklő
dő olvasók kíváncsiságát. 

A kiadványt Jankovics Józsefhek a Gyöngyösi
irodalomban való jártasságáról, csalhatatlan ítélő
képességéről tanúskodó tömör utószava zárja. 
Benne világos képet nyújt Gyöngyösi irodalom
történeti utóéletéről, az újabb kutatások eredmé
nyeképpen a költő és életműve rehabilitációjáról. 

VARGA IMRE 

Zivotopis a pfehled pracovních vysledku 
úplná bibliografie. Univ. Prof. PhDr. Richard 
Prazák, DrSc. Dr.h.c. Brno, 2000. Masary-
kova Univerzita v. Brné, 44 1. 

Bizonyára nem túlzás azt állítani, hogy a 
külföldi hungarológusok közül irodalmunk tá
gabb kontextusának föltárásáért, irodalmunk 
népszerűsítéséért kevesen tettek annyit, mint a 
2001-ben hetvenévessé lett brnói professor 
émeritus, Richard Prazák. E kerek évforduló 
alkalmából „anyaegyeteme" megtisztelte azzal, 
hogy közreadta annotált bibliográfia formájá
ban pályarajzát és ezt követőleg bibliográfiáját. 
Ez utóbbi nagyrészt cseh, magyar irodalom
történeti és cseh-magyar, illetőleg közép-euró
pai irodalmi kapcsolatokat tárgyaló műveket 
tartalmaz az alábbi bontásban: kilenc cseh, né
met és magyar nyelvű monográfia (ideértendő 
szakdolgozata, Eötvös József munkássága 1848 
előtt, amely jórészt kéziratban maradt), két ál
tala szerkesztett könyv, a magyar középkori le
gendák és krónikák anyagából készült váloga
tás és Kazinczy brnói kapcsolatainak (spiel-
bergi fogságának) anyagát adó kötet. Az általa 
szerkesztett és részben írt cseh nyelvű „Ma
gyarország története", négy terjedelmes egye
temi jegyzet, amely a közép- és délkelet-euró
pai történelmi összefüggéseket mutatja be, hét bib
liográfia a csehszlovákiai magyar hungarológia 
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köréből, százötvenkét tanulmány/folyóiratcikk, tíz 
bevezető tanulmány, illetőleg utószó magyar köl
tők/írók cseh nyelvű kötetkiadásához (néhány 
kötet esetében Prazák nyersfordítást készített, és 
válogatta a kötet anyagát), négy magyar szépiro
dalmi mû cseh fordítása feleségével társszerzőség
ben, rádióelőadások, magyar irodalmi művek tele
vízióra alkalmazott szövegének fordítása (az Egri 
csillagoké, a Lila akácé), címszavak lexikonok
ban, referátumok, ismertetések, népszerűsítő mű
vek; egybevéve az egészet: mintegy 650 tétel. 
Ugyanakkor a Prazák-művek ismertetése, kritiká
ja, érdembeni citációja száznál több tételt tartal
maz. A róla írott köszöntők és lexikon-címszavak 
mennyisége: mintegy 25-re rúg. 

A számos kínálkozó következtetésből mind
össze kettőre telik itt hely. Az egyik: a mennyiségi 
szemponton túl Richard Prazák a krónikáktól kezd
ve Déry Tiborig, Tersánszky Józsi Jenőig pásztázta 
végig a magyar történelmet és irodalmat, időnként 
kitekintve a nyelvészetre és zenére. Egyszóval 
olyan művelődéstörténeti célzatú történet- és iro
dalomtörténetírást művelt, amellyel új utakat tört a 
külföldi hungarológia számára Ez érződik a róla 
szóló ismertetések elismerő soraiban is. A másik 
az a kapcsolatrendszer, amit a magyar tudomá
nyossággal kiépített. Hiszen nem pusztán irodal
munkat és történelmünket közvetítette, hanem iro
dalmunk/történelmünk kutatóinak nézőpontját, 
módszeres eljárásait, elméleti megfontolásait 
is. A hungarológiának így tágabb értelmezését tet
te lehetővé, hiszen a cseh kutatói hagyományokat 
szembesítette és szembesíti ma is a magyar kutatás 
felől érkező impulzusokkal; ilyeténképpen iro
dalmunk/történelmünk számunkra kedvező fény
törésben állhat az érdeklődők előtt. Hozzá kell 
tennem, hogy e könyvészet tanúsága szerint Pra
zák nemcsak csehül és magyarul, hanem németül, 
franciául, finnül is publikált, így valóban részese a 
nemzetközi tudományos munkamegosztásnak. A 
szöveges pályarajzból kitetszik, hány alkalommal 
kutathatott magyar könyvtárakban, mely magyar 
tudósokkal, folyóiratokkal létesíthetett mindkét fél 
számára gyümölcsöző kapcsolatokat. Négyeszten
dős nagyköveti tevékenysége számottévő hozzájá
rulás volt a cseh-magyar érintkezések elmélyíté
séhez. 

Richard Prazák első, még szerény, ám té
májában jelentős publikációja 1950-ből való, 
tárgya: Vörösmarty Mihály. A bibliográfia anyag
gyűjtésének végpontja 2000 novembere. Ez a 
kerek fél évszázad egy nagyívű tudósi pályát 
bontakoztatott ki, a cseh-magyar kapcsolatok 
utol alig érhető tevékenységét hozta. S ha a brnói 
hungarológia oktatása jelenleg szünetel is, Ri
chard Prazák alapvetése nem tűnt el nyomtalanul. 
Ez a nagyalakú, sajnálatosan csak 200 példány
ban megjelent, szép kiállítású füzet - nyugod
tan írhatjuk - tudománytörténeti jelentőségű. 

FRIED ISTVÁN 

Tatai-Baltä, Cornel: Gravorii ín lemn de 
la Blaj (1750-1830). Blaj, 1995. 285 1., ill. -Ta
tai-Baltä, Cornel: Pagini de arta româneasca. 
Blaj, 1998. 127 1., ill. 

Cornel Tatai-Baltà romániai művészettörté
nésznek tanulmányai hosszú sora után most két 
önálló kötete foglalkozik a balázsfalvi nyomdához 
kapcsolódó fametszők munkásságával. 

Éppen a balázsfalvi könyvnyomtatás egyike 
azoknak a területeknek, ahol a román és ma
gyar művelődési hagyományokat - az adatok 
és fennmaradt emlékek gazdagságának köszön
hetően - párhuzamosan, együttélésükben és egy
mással kölcsönhatásukban lehet vizsgálni. 

Ehhez hozzájárul, hogy a 18. századi balázs
falvi könyvnyomtatás legalább annyira jelentős 
művészettörténeti mint nyomdászattörténeti szem
pontból. Az 1697-1701 között Rómával létrejött 
egyesülés következtében az erdélyi románság 
jelentős része a görög-katolikus egyházhoz csatla
kozott. A 18. század negyedik évtizedében újon
nan alapított erdélyi görögkatolikus érsekségnek, a 
balázsfalvinak nagyobbrészt Bécsben tanult egy
házi vezetői (akik gyakran a kolozsvári jezsuita 
kollégium neveltjei voltak), rendkívüli energiával, 
célratörően fogtak hozzá az új főpapi székhely fel
emeléséhez. Ennek egyik szükséges tényezője volt 
a tipográfia felállítása. A meginduló nagyszabású 
építkezések, a katedrális és az iskola mellett már a 
legelső főpapoknak, Inochentie Micu-Klein és 
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Petru Pavel Áron püspöknek egyik legfőbb célki
tűzése a görög-katolikus románság szolgálatában 
álló nyomda megszervezése és munkába állítása 
volt (1747). 

Tatai-Balta balázsfalvi fametszetekről szóló 
könyvének (Gravorii ín lemn de la Blaj) egyik 
bevezető fejezete a régi román könyvek famet
szetes díszítésének történetét foglalja össze. 
Összefoglalásából érzékelhető, hogy milyen 
gazdag román irodalma van ennek a témának. 
Amikor a szerző végigkíséri a 16. századtól 
kezdve a román könyvek illusztrálását a havas
alföldi és moldvai fejedelemségekben, Erdélyben 
és másutt, e fametszetek stílusában végbement 
változásokra is kitér. A 16. században készült 
egyházi könyvek csak iniciálékat és különböző 
díszítő motívumokat használtak, figuratív ábrá
zolás elvétve akad közöttük. A következő szá
zadban megjelentek a figuratív ábrázolások, és 
Brâncoveanu fejedelem idejében Bukarest és 
Buzäu lett a könyvnyomtatás és fametszés irány
adó központja. Az itt kialakult jellegzetes, de
koratív fametsző-művészet még hosszú ideig, a 
18. század folyamán is mintául szolgált a román 
fejedelemségek vagy Erdély nyomdahelyein 
készült kiadványok készítésénél. Az új, 18. szá
zadi tipográfiai központok azonban, mint Râmnic 
vagy Balázsfalva (Blaj) amellett hogy részben 
régebbi mintákat másoltak, egyéb hatásokat is 
befogadtak, mindenekelőtt a barokk stílust. 

Ebbe az általános képbe helyezve tárgyalja a 
szerző a továbbiakban a balázsfalvi nyomda léte
sítésének történeti körülményeit. A görögkatolikus 
püspököknek folyamatosan gondjuk volt a balázs
falvi officina betűkészletének felfrissítésére. Ezt a 
munkát a kolozsvári református kollégium Német
alföldön tanult nyomdásza, Páldi Székely István 
végezte 1755-től kezdve, tipográfusként pedig a 
váradi római katolikus püspöki szeminárium 
nyomdájának gyakorlott vezetőjét, Becskereki Mi
hályt alkalmazták. A balázsfalvi nyomda mellett a 
kezdetektől olyan tipográfusok dolgoztak, akik a 
fametszésben is járatosak voltak, sőt Ioanitíu End-
rédit Páldi Székely a betűmetszésre, matrica-ké
szítésre is megtanította. 

A balázsfalvi fametszetekről szóló kötet leg
terjedelmesebb része az ottani fametszők munkás

ságát méltatja, előbb az egyes nyomtatványokat 
bemutatva, majd katalógusban sorravéve az 1750 
és 1830 között készült alkotásaikat. A katalógus
ban nem szerepelnek a vignetták, iniciálék -
ezeknek egy-egy mesterhez kötése nyilvánvalóan 
nehézségekbe ütközik. A katalógusban előbb a 
név szerint ismert mesterekhez köthető müvek 
találhatók, majd a vitatott szerzőségűek és az 
ismeretlenek által metszettek. Az egyedi leírások 
tartalmazzák az egyes metszetek témáját (címét), 
méretét, a mester szignóját (ha van) és összes 
előfordulását, sőt a metszetről szóló régebbi és 
újabb irodalmat is. A sorban mindjárt az első a 
Vlaicu nevű metsző szignált alkotása a balázsfalvi 
kolostorról, amelynek Tatai-Baltà az 1751 és 1824 
között itt készült nyomtatványokban hét előfor
dulását regisztrálja. Ioanî iu Endrédinek, akiről 
már Jakó Zsigmond megállapította, hogy Becs
kereki Mihály egyik legtehetségesebb tanítványa 
volt, hét metszetét azonosítja a szerző. Ezek közül 
a Keresztrefeszítést ábrázoló metszet fordul elő a 
legtöbb balázsfalvi nyomtatványban: 1783 és 
1817 között hét alkalommal. 

A balázsfalvi nyomda fametszői Vlaicu, End-
rédi, Sandul, Papavici és Dimitrie Finta külön
böző stílust képviselnek. Rajtuk kívül név szerint 
nem ismert mesterek alkotásai is fennmaradtak a 
kinyomtatott könyvekben. Csak az utóbbi, isme
retlen mesterek mintegy száz illusztrációt és fa
metszetes címlapot hagytak az utókorra. E cím
lapok olyan sajátosságát képviselik a cirillbetűs 
román könyvnyomtatásnak, amelyet az a korábbi 
századoktól örökölt, és még abban az időben is al
kalmazott, amikor a latin betűs könyvek címlapjáról 
az egyedi fametszetek már eltűntek. Összességé
ben pedig szinte megszámlálhatatlan címlap, ini
ciálé, könyvdísz készült a balázsfalvi érseki nyom
dában. A grafikai művészetek szerényebb darabjai 
részben didaktikus céllal készültek, ugyanakkor 
tehetséges művészek folytatták a 17. századi ha
vasalföldi fejedelmi udvar körül kialakult famet
sző-művészet legjobb hagyományait. 

Cornel Tatai-Baltä most tárgyalt másik, leg
újabban megjelent kötetében (Pagini de artâ 
Româneasca) a tanulmányok mindegyike vala
milyen módon a balázsfalvi nyomda nagyrészt 
18. századi tevékenységével és az ahhoz kap-
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csolódó személyekkel foglalkozik. Külön ta
nulmány szól a barokk stílus jelenlétéről a ba
lázsfalvi fametszésben. Endrédi 1760-176l-ben 
együtt dolgozott a kolozsvári református nyom
dában Páldi Székely István, Németalföldön ta
nult tipográfussal. Endrédi balázsfalvi metsze
teiben érhető tetten először a barokk hatás. 
Nagyjából vele egyidőben működött a moldvai 
származású Sandul nyomdász és fametsző, aki 
néhány nagyméretű, egyébként hagyományos 
stílusú metszetét barokk keretbe foglalta. A kö
tet egy másik tanulmánya ugyanennek a Sandul 
nevű balázsfalvi fametszőnek a temesvári Bá
náti Múzeumban őrzött alkotásairól szól és a nevét 
emlékezetessé tevő könnyező Szűz Mária ikonról. 
Sandul nyomdász készítette ugyanis azt a metsze
tet, amely a balázsfalvi könnyező Szűz Mária iko-
nosztázát ábrázolja (ennek a Petru Pavel Áron 
püspök halálakor, 1764-ben történt csodának 
jegyzőkönyvét Miskolczy Ambrus és V. András 
János közölte, lásd: Europa. Annales. Cultura-
Historia-Philologia, 2B. Bp. 1995.422-469). 

Az ukrajnai fametszetek balázsfalvi recep
cióját tárgyaló tanulmány ugyancsak érdekes 
hatásokra mutat rá. Ezek elsősorban Petru Pa-
pavici-nek, ennek a rendkívül termékeny famet
szőnek alkotásain figyelhetők meg, aki 1764-
1780 között tevékenykedett. Negyven metszete 
köthető bizonyossággal nevéhez, de további 
húsznak is valószínűleg ő az alkotója. Munkás
ságával jelentős folytatója a bizánci hagyomá
nyoknak, és őnála mutatható ki legközvetlenebbül 
a száz évvel korábbi ukrán nyomtatványok famet
szeteivel való kapcsolat. Egyes általa készített 
címlapokon jól felismerhető az eredeti, előző szá
zadból való ukrán metszet kompozíciója, amelyet 
Papavici barokkosítva átfogalmazott. 

A balázsfalvi nyomda 18. századi munkás
ságának egyik csúcsa Samuil Micu Bibliája 
1795-ből. Ez a tipográfia és a grafikai ábrázo
lások tekintetében is kiemelkedő mű, amely 
mint Balázsfalvi Biblia vagy Samuil Micu Bib
liájaként is ismert, jelentős alkotása a 18. szá
zad végi Erdélyi Iskolának. Ugyanez a tanul
mány nyomdatörténeti érdekességeket tartogat, 
minthogy a Biblia kiadástörténetét kíséri nyomon 
egészen a papírbeszerzéstől kezdve. Nyomdászai 
is név szerint ismertek. Nyolc személyt neveznek 
meg a korabeli iratok, köztük szerepel betűöntő, 
szedő, korrektor stb. Az 1140 lap terjedelmű Bib
lia iniciáléi, fejlécei növényi díszítésűek: moder
nebb kivitelben az 1648-as gyulafehérvári Új 
Testamentum díszeire emlékeztetnek. 

Cornel Tatai-Baltà e két tanulmánykötetét 
megelőzték múzeumi évkönyvekben, az Ars 
Transsilvaniae 1992. és 1995. évfolyamában 
(francia nyelven: Le baroque dans la gravure 
sur bois de Blaj es Une valeureuse gravure sur 
bois de Sandu (XVIII s. conservée au Musée du 
Banat de Timisoara), a Cultura crestinà va
lamint a Revista muzeelor című folyóiratokban 
található közleményei, amelyek többsége a ba
lázsfalvi nyomda és fametszőinek munkásságá
ról szólt, különböző korszakokban és különböző 
megközelítésben. A balázsfalvi fametszetekkel 
és a fametszők tevékenységével foglalkozó ta
nulmányai részben már közlésre kerültek a gyu
lafehérvári múzeum Apulum című évkönyvének 
mintegy tíz évfolyamában (Francia változatban 
is megjelent egy része: L'activité des graveurs 
sur bois de Blaj (1750-1830). = Revue Rou
maine d'Histoire (25.) 1-2. 1986. 113-121.) 
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