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1 Az alkalomhoz illõen emendált szöveg.
2 Az égitestek állása szeptemberre hideggel keménykedõ idõt jelzett.

NÉMETH S. KATALIN

TÜSKÉS GÁBOR JUBILEUS ESZTENDEJÉRE
(Bod Péter, Jékely Zoltán és Verestói György válaszai)

K. Miben rejlik az oka eme kérdéseknek?
F. „Mesés forma kérdésekbe foglaltattak a dolgok; amely tanításnak és tanulás-
nak módja igen szokásban volt a régi filozófusoknál, hogy mesterséges kérdé-
seket vetnének egymás eleibe.” (Bod)

K. Milyen légyen e kérdésekbe foglalt orációnak matériája?
F. „Sokkal helyesbnek ítélem mostani Oratiomnak örvendetes Matériát válasz-
tani, hogy nem mint szomorut és kesergõt.” (Verestói)

K. Kiket illet a jubileus esztendõ megünneplése?
F. „A Papi és Professori terhes Hivatalt viselö Személlyeket-is.” (Verestói)

K. Mi légyen az jubileus esztendõ?
F. „Minthogy pedig a’ JUBILAEUS ESZTENDÖ, Örömnek Esztendeje szo-
kott lenni, mútassátok hozzám, e’ JUBILAEUS ESZTENDÖNEK 13-dik1
Napján, annyi Gratiátokat, és vidámságtokat, Szomorú ugyan, mindazonáltal
az örvendetes Matéria által, már-is Vídámságra indúlni kezdett Hallgatóim,
hogy a Ti vidám, és figyelmetes hallgatástok által, az én darabos dísztelen Ora-
tiom, melly e’ tsattogó faggyal és hideggel keménykedõ idö miatt2 az ékesen
szóllásnak reguláira nem figyelmezhet, és felette igen keskeny határok közzé-
is lészen szorítva, légyen valósággal örvendetes és valósággal JUBILEA ORA-
TIO.” (Verestói)

K. Honnan s kitõl veszi eredetét a jubileus esztendõ?
F. „A JUBILAEUS ESZTENDÖnek nevezete-is nem más Nyelvböl vészi ere-
detit, hanem az Izraélitáknak született Nyelvekböl, mellyet közönségesebben
’Sidó Nyelvnek szoktunk nevezni; Származását vévén ez a’ szó Jubilaeus,
avagy ama’ mindenMu’sikai Instrumentumoknak, Vígság-tévõ Szerszámoknak
leg-elsö Szerzõjöktöl, Jubáltól, vagy pedig e’ ’Sidó szótól Jobél, melly kürtölés
által indittattott Zengedezést, és az’zal együtt járó Örvendezést jelent; mivel-
hogy a’ régi Izraéliták közt, a’ JUBILAEUS ESZTENDÖ zengedezö kürtölé-
sek által szokott vala ki-hirdettetni, mellyet követ vala minden Helységekben
a’ Népnek üvöltö és tapsoló Örvendezése.” (Verestói)
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Németh S. Katalin

K. Mibõl áll a jubileus esztendõ megszentelése?
F. „Áll vala a JUBILAEUS ESZTENDÖnek meg-szentelése […] három neveze-
tes dologban:
(1) Az el-adatott allando Jószagoknak viszszaadattatásokban […] Nem tarto-
zott pedig a’ JUBILAEUS ESZTENDÖre a’ pénzbeli Liquidum Debitumok-
nak nyilván való Adosságoknak el-engedtetések […]
(2) Áll vala a’ szolgálatra kötelezett személyeknek az ö Szolgálatjok alól való
fel-szabadittatásokban […]
(3) Áll vala a’ Föld müvelésének meg szünésésben, a’ melly már köz vala a’
Nyúgodalomnak Esztendejével-is.” (Verestói)

K. Kitõl légyen a jubileus esztendõ meghatározása?
F. „VI. Clemens Róm. Pápa hoszszas idõnek állatván lenni a 100-dik Esztendö-
nek elöfordulását, határozta 50dik Esztendöre, a’ mint az régenten az O Tes-
tamentumban-is vala határozva”. (Verestói)

K. Mi tudható eme jubileus esztendõt megért jeles férjfiu ifjúságáról?
F. „Tanúlását folytatta gyermek korában elsöben születésének földén: annak-
utánna tizennyóltz Esztendös koráig […] nagyobb Oskolában, végre […]
ment nagy hirü Akadémiákba Tudománya’ öregbitése végett; […] az holott az
akkori hires Tanitók’ kezek alatt, minden-féle hasznos Tudományokat […]
nagy szorgalmatossággal jól meg-tanúlt; úgy hogy, készitene magábol […] egy
tökélletes Férjfiat.” (Jékely)

K. Miként gyarapította eme tökéletes férjfiu az õ tudományát?
F. „Soha nem is kellett neki a zavarodottság és bizonytalan kapkodás kétségeibe
esnie, mivelhogy ö tsendes óráiban mást sem tett, mint kemény poltzain és
szekrényeiben hadi-rendekbe sorakozó könyveibõl, antik világbeli Philoso-
phusok és Külsõ Országokban megesmért tudós Professorok munkáiból alka-
lomadtán felhasználható és rögvest egybe szerkeszthetõ jegyzéseket csinált”.
(Jékely)

K. Miként kell eme jeles férjfiunak az õ életének minden esztendejében magát
viselnie?

F. „Az igaz Keresztyén Ember az ö Életének minden Esztendejében fel-találja ö
magában az örömnek azt a’ Materiáját, melly a’ JUBILAEUS ESZTENDÖre
meg-kívántatik”. (Verestói)

K. Miként cselekesznek a jubileus esztendejüket elért férfiak, és miként kell az
jubileus esztendei hálaadást és ünneplést véghez vinni?

F. „Igy tselekesznek sokan az ISTENhez igazán megtért Keresztyének közzül,
kik az Világi Életeknek 50-dik Esztendejére, és kivált abban az ö Születések-
nek Napjára lépvén, vagy ha annak az ö 50-dik Esztendeiknek egész szeren-
tsésen lejendö bévégezését meg-várni inkább szeretik, akkor azt mint az ö
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Tüskés Gábor jubileus esztendejére

Születéseknek JUBILAEUS ESZTENDEJÉT, és JUBILAEUS NAPJÁT,
mind ISTENhez botsatott buzgó Hála adással és Könyörgessel, mind illendö
Vendégséggel és Vigadozással meginneplik.” (Verestói)
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1 Ez a fölvetés része lesz az Ars compilandi címmel készülõ összegzõ dolgozatomnak.
2 TIMÁR Kálmán, Laskai Ozsvát glosszái, MNy, 1933, 57–59.
3 OS 112.c.12: „Haec omnia in vulgari populo dicenda non sunt.” (A klerikusok és a szerzetesek bûneit

részletezte itt.) (A kötetek rövidítéseinek feloldását lásd: http://emc.elte.hu/pelbart. A De sanctis be-
szédei nem tagolódnak betûkkel jelzett kisebb részekre, ezért a használt kiadásban minden sermo leg-
elejétõl, címétõl kezdve megszámoztam a columnákat, s a könnyebb visszakereshetõség kedvéért
ezekre hivatkozom.)

4 OQ 012.G: „Et ut simplices recognoscant, si hoc Dei secundum praeceptum infregerunt, videlicet
„Non assumes nomen Dei tui in vanum”, per brevia verba transgressores insinuabo, puta si quis vota
non implevit, vel nimis tardavit implere…”

5 La production du livre universitaire au Moyen Age: Exemplar et pecia, ed. L. J. BATAILLON, B. G.
GUYOT, R. H. ROUSE, Paris, 1991.

6 OQ 013.K: „Nono scriptores in festis si corrigant scripta vel relegant aut aliqua notent, tolerantur,
dummodo non nimis intendant huiusmodi. Ideo qui causa lucri de quinterno in quinternum scribunt,
non excusantur. Scribere tamen spiritualia et propter spiritualem causam non est illicitum etiam in
quantitate, ut patet extra de feriis c. »Conquaestus«.”

BÁRCZI ILDIKÓ

CORPUS ANIMALE – VULGO: TOPLALAUDO?
A modell-sermogyûjtemények közvetlen és közvetett befogadóiról1

A Laskai Osvát Hagenauban kinyomtatott prédikációsköteteiben megjelenõ
népnyelvû, magyar szórványok (vagy ahogy rendszerezõjük, Timár Kálmán ne-
vezte: glosszák2) több kérdést fölvetnek. A nyugat-európai megjelenés és el-
terjedés látszólag ellentmond a magyar nyelvû interpretációk szükségességének.
A kérdést tovább nehezítik azok a szöveghelyek, amelyek hol a „simplices” be-
fogadók szem elõtt tartását hangsúlyozzák, hol pedig olyan tanításokat fejtenek
ki részletesen, amelyek valójában csak a klerikus-szerzetes olvasó számára sokat-
mondóak.
Nem ritka, hogy a szerzõ arra utasítja olvasóját, hogy bizonyos beszédré-

szeket ne mondjon el a köznép elõtt.3 Elõfordul olyan megoldás is, hogy miután
hosszan és alaposan, négy beszédben tárgyalta a második parancsolatot, végül
néhány sorban deklaráltan az egyszerû emberek (simplices) számára készít össze-
foglalásul vagy inkább a bonyolult tartalmak kifejtése helyett lelkitükröt, kevés
szóval megmutatva, hogy kik szegik meg ezt a parancsolatot.4 Az Úr napjának
megszentelése a munkavégzés szüneteltetését is jelenti. Osvát különös figyelmet
fordít az írásnak mint munkavégzésnek e szempontból való megítélésére: ha nem
viszik túlzásba, a javítgatás, jegyzetelgetés tolerálható; aki viszont haszon kedvé-
ért másol, nem menthetõ. (Itt valószínûleg az egyetemek vonzáskörében pecia-
rendszerben másolókra gondolhatunk.5) Lelki épülésre írni viszont nem tilos,
nagy mennyiségben sem, erre van kánonjogi szabály is.6



Máshol olyan anekdotával szolgál, amelynek csattanója csakis a latin nyelvben
járatos olvasónak-hallgatónak közvetíthetõ,7 pedig a prológusokban többször is
deklarálja, hogy munkáját a „simplex populus”-nak szánja.8 Ezzel szemben csak a
magyarul tudók számára jelent konkordanciát a tacere és az audire igék össze-
kapcsolása. Az, hogy a leánynak hallgatnia illik, nemigen argumentálható a zsoltár
latin szövegével: „Halljad, leányom! és lássad, és hajtsd ide füledet; és feledd el
népedet és atyád házát.” (Ps 44,11: „Audi filia et vide et inclina aurem tuam et
obliviscere populum tuum et domum patris tui.)9 Magyar, vagy legalábbis magyar-
országi közönségre gondolhatott, amikor elemi szövegmagyarázatában mint jó
tanító ismert, érzékletes példához folyamodik. Azt az ellentmondást, miszerint
István elsõ vértanú állni látta Krisztust a megnyílt égben, a Hiszekegyben viszont
azt mondjuk, hogy „jobbja felõl ül”, példával oldja föl: azt szoktuk mondani, a ki-
rály Budán székel, pedig akkor talán éppen sétál.10 Máshol is ugyanezzel a reflex-
szel hoz evidens példát: az ördög attól, hogy a világ fejedelme, még nem alkotója
is egyben; miképpen abból, hogy a magyarok királya Magyarország fejedelme,
nem következik, hogy õ lenne Magyarország alkotója; mert aki így érvelne,
méltán kinevetnék.11
Valamiképpen a közvetett befogadókra utalnak Osvát prédikációiban a magyar

szórványok is. Nyomtatásban elõször magyar szó Osvát De sanctisában jelenik
meg;12 némelyik megfejtése nem problémamentes ugyan (joggal feltételezhetjük,
hogy a valószínûleg magyarul nem tudó nyomdász nem tökéletesen olvasta el a
kéziratot), a vulgo meghatározáson azonban nem érthetünk mást, csak hogy ma-
gyar szó megadása a szándék: „Post hanc vitam vita activa finietur, quia vita acti-
va occupatur circa exteriora, quae in futura vita cessabunt, quando corpus erit non

9

Corpus animale – vulgo: toplalaudo?

7 OD 015.C: „De consecratione dist. IV. c. »Retulerunt«: Zacharias papa Bonifacio episcopo ita scribit:
Retulerunt nuncii, quod fuerit in eadem provincia sacerdos, qui Latinam linguam penitus ignorabat,
et dum baptizaret, nesciens loqui Latine, infringens linguam diceret: ‘Baptizo te in nomine Patria et
Filia et Spiritus Sanctia’, et per hos tua reverenda sanctitas consideravit eos rebaptizari.”

8 Lásd errõl: TARNAI Andor, „A magyar nyelvet írni kezdik” – Irodalmi gondolkodás a középkori
Magyarországon, Bp., 1984, 98.

9 OS 056.c.2: „Christus Dominus specialiter diligit virgines propter veram prudentiam, nam verae virgi-
nes raro et cum prudentia loquuntur. […] Debet igitur virgo tacere, ideo dicitur: Audi, filia. (Ps 44,
11)”

10 OD 065.P: „Et ideo Stephanus protomartyr vidit stantem eum, nos vero dicimus: ‘sedet ad dexteram’,
id est quiescit, sicut dicimus: ‘rex sedet Budae’, qui forte tunc ambulat.”

11 OG 010.C: „Nec sequitur: diabolus est princeps mundi, igitur est auctor mundi, sicut non sequitur:
Hungarorum rex est princeps Hungariae, ergo auctor Hungariae; qui enim sic argueret, derideretur
merito.”

12 Borda Lajos téved, amikor így ír: „nemigen emlegetik, hogy Temesvári Pelbárt Rosariumának második
kötete az elsõ olyan nyomtatvány, amelyben magyar szavak olvashatók, huszonhárom évvel megelõzve
az elsõ magyar értelmezést is tartalmazó latin nyelvtanokat.” Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát
munkái, Borda Lajos gyûjteménye [katalógus], Zebegény, 2004, (Mûgyûjtõ Magyarok 5), 8. A Rosarium
elõször 1503–1508-ban jelent meg, Osvát De sanctisa pedig 1497-ben; a szórványt az 1499-es kiadás
alapján vizsgáljuk.



animale (vulgo toplalaudo), sed spirituale.”13 A „toplalaudo” betûsor magyará-
zatául a ‘táplálandó’ értelmezés kínálkozhat, azzal a megjegyzéssel, hogy a szedõk
kezében könnyen u-vá fordul az n, és fordítva. A ‘táplál’ igetõ írott forrásban
elõször az 1456 körül magyar glosszákkal íródott latin prédikációgyûjtemény-
ben14 fordul elõ, mind a kétszer a ‘sustentatio’, s elõször még a ‘nutrutio’ szó ih-
letésére. Osvát szövegében nemigen ragadható meg az ekképpen fordított szó
vagy szókapcsolat (legfeljebb a corpus animale kifejezésre gondolhatunk). A ma-
gyar szó az egész szövegösszefüggést megvilágítja: az evangéliumi Mária–Márta
szembeállítás morálteológiai megfelelõje a vita contemplativa és a vita activa szem-
beállítása, mérlegelése. A vita activa, vagyis Márta olyan külsõdleges dolgokkal
foglalkozik – pl. a rábízottak, a vendég táplálásával15 –, amelyeknek nincs sze-
repük az eljövendõ, az örök életben, amikor a test már nem állati jellegû (animale
– vulgo toplalaudo), hanem csak lelki (spirituale).
Ez az egyetlen példa érzékelteti a feltételezhetõen kettõs írói szándékot: egy-

szerre kíván tekintettel lenni mind az olvasók, a közvetlen befogadók, mind
pedig a hallgatók – a modell-sermók alapján fölkészült prédikátor beszédének
hallgatói –, a közvetett befogadók szempontjaira. Osvát ezzel a fordításával be-
pillantást enged abba az összefüggésrendszerbe, amelynek jegyében összeállítja
latin nyelvû gyûjteményeit, azzal a szándékkal, hogy az anyanyelvû, élõszóbeli
prédikálás segédeszközei legyenek. Saját gyakorlatát világítja meg a fenti példa: az
átültetés, az interpretáció, az adaptálás mûvelete nem pusztán a nyelvismeretet
mozgósítja; mélyen átgondolt ‘ruminálás’ elõzi meg a végül célba érõ anyanyelvû
prédikáció kialakítását.
A prédikáció közönségének rétegeit már Humbertus de Romanis elkülöníti

De eruditione praedicatorum címû mûvében, többek között azzal az indoklással,
hogy a laikusok nem értik meg a liturgiát, csak a prédikációt. Egy Szent Tamásnak
tulajdonított kézikönyv szerint az anyanyelvre fordításkor nem szóról szóra kell
fordítani, hanem szabadon, akár körülírásokkal.16 A francia nyelvterületen ké-
szült kortárs latin prédikációkban Hervé Martin háromféle anyanyelvû szórványt
különít el; ezek közül az elsõ felel meg a vizsgált megoldásnak: a szerzõ azért adja
meg a latin kifejezés megfelelõjét, mert tart attól, hogy nehéz megtalálni a pon-
tos, erõteljes anyanyelvû kifejezést.17
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Bárczi Ildikó

13 OS 064.c.5. TIMÁR, i. m. errõl: „A latin szöveg szembeállítja a földi élettel a túlvilági életet, a testtel a
lelket. A toplaplaudo [sic!] szó megfejtésével nem boldogultam. Lehet sajtóhiba folytán eltorzult alak
is. […] Nem álltak rendelkezésemre Laskai prédikációs köteteinek összes kiadásai […]” (Nem árulja
el, melyik kiadást használta.)

14 Sermones Dominicales, Két XV. századból származó magyar glosszás latin codex, kiad. SZILÁDY Áron,
Bp., 1910, I, 216; II, 334.

15 Lc 10,38–42; Io 12, 2.
16 A két elméleti munkából idéz Hervé MARTIN, Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin

du Moyen Age (1350–1520), Paris, 1988, 106.
17 MARTIN, i. m., 562–563.



MOLNÁR ANTAL

KALOCSAI KÖVEK PAKSON

A török hódítás alapjaiban változtatta meg a középkori Magyarország regionális
és települési szerkezetét és hálózatait – nemcsak a nyomában járó (hol nagyobb,
hol viszont a véltnél kisebb mértékû) pusztítás révén, hanem a korábbi profán és
szakrális térstruktúrákat átrendezõ hatásai miatt is. Nemcsak a gazdasági és igaz-
gatási szempontú, centrális funkciók területén ment végbe mélyreható változás,
hanem a reformáció és a délszláv betelepülés következtében az egyes települések
és régiók vallási és kulturális szerepe és súlya is teljesen átértékelõdött. A jelen-
tõs középkori vallási központok szinte kivétel nélkül megszûntek, ezzel egy idõ-
ben viszont új centrumok és vonzáskörzetek, illetve új kapcsolódási pontok
alakultak ki.1 A kis- és nagytáji kötõdések hálózatát az új vallási és kulturális köz-
pontok – olykor gazdasági funkciókkal is összekapcsolódó – vonzáskörzetei mel-
lett az anyagi és szellemi javak mozgásával is leírhatjuk. A török veszély, majd a
tényleges hódítás hatására az egyházi testületek értékeiket folyamatosan mentet-
ték észak felé, ennek következtében a királyi Magyarországon levõ székesegy-
házak és káptalanok kincstárai sokszor egész tájegységek szakrális hagyatékának
letéteményesei lettek.2 Még kevésbé ismert az a folyamat, amelynek során a funk-
ciójukat vesztett, vallási rendeltetésû épületeket átalakították, vagy anyagukat új
helyre szállították, s új építmények emeléséhez használták fel azokat.3 Az ilyen
irányú nyomok feltérképezése a primer mûvészettörténeti eredményeken túl
éppen a hódoltság által kialakított táji kötõdések feltérképezéséhez nyújt segítsé-
get. Ez a rövid adatközlés ennek a jelenségnek egy apró, de izgalmasnak tûnõ ele-
mét próbálja meg mélyebben megvilágítani.
1986–1987 folyamán bontották le a paksi Bezerédj Általános Iskola régi, ere-

detileg nemesi kúriaként szolgáló épületét, amelyet a XVII–XVIII. század fordu-
lóján emeltek, a XVIII. és XIX. században többször átalakították, falába pedig szá-
mos középkori követ is beépítettek. A középkori faragványokra már 1972-ben
felfigyelt Bencze Barnabás, az iskola tanára. Az õ érdeme, hogy a bontás során
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1 Az új „szakrális tájak” szervezõdésére, illetve ezek XVIII. századi továbbélésére kitûnõ támpontokkal
szolgál: TÜSKÉS Gábor, Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében, Bp.,
1993, 330–377.

2 Legutóbb errõl a kérdésrõl: MIKÓ Árpád, MOLNÁR Antal, A középkori váradi székesegyház kincstárá-
nak inventáriuma (1557), Mûvészettörténeti Értesítõ, 52(2003), 305–320.

3 A (többek között keresztény templomokból átalakított) muszlim vallási épületek topográfiáján
SUDÁR Balázs dolgozik: Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák: Kulturális létesítmények a török hódoltság-
ban, I, História, 25(2003/1), 9–13.



(Gere László régész segítségével) végül mintegy 60 középkori faragott kõemléket
sikerült megmenteni. A faragványok – a római eredetûeket leszámítva – két,
egymástól világosan megkülönböztethetõ csoportra oszthatók: 20 darab, XIII.
századi kora gótikus, illetve 38 darab, XV. századi késõ gótikus stílusjegyeket
mutató kõemlék és számos kváderkõ.4
Ez a szerencsés és váratlan lelet több izgalmas mûvészettörténeti és tágabban

kultúrtörténeti kérdést is felvet: milyen középkori épületbõl származnak a töre-
dékek, illetve milyen módon juthattak Paksra a kövek? Ezekkel a problémákkal
kapcsolatosan két álláspont fogalmazódott meg. A XIII. századi töredékek eseté-
ben általánosan elfogadott az a nézet, miszerint a második, XIII. századi kalocsai
székesegyházból kerültek Paksra, valószínûleg annak 1602. évi lerombolása után.
Ennek részben egy – igaz, jóval késõbbi – írásos forrása is van: Bél Mátyás Tolna
vármegye leírásában említi, hogy a paksi török várat a kalocsai székesegyház
köveibõl építették.5 Másrészt viszont a stíluskritikai vizsgálatok is egyértelmûen
bizonyították, hogy ezek a faragványok a második kalocsai érseki egyház részét
képezték.6 Nehezebb kérdés a második csoport provenienciájának meghatározása.
A kérdést elõször tárgyaló Buzás Gergely szerint ezek a kövek nem Kalocsáról,
hanem a paksi ferences kolostorból származnak, amelynek valószínûsíthetõ építé-
si ideje a XV. század vége, és a késõ gótikus díszítõelemek nyilván a gazdag dunán-
túli nemességnek az obszerváns kolostorépítészetben megfogalmazódó reprezen-
tációját bizonyítják.7 Állítása legfontosabb írásos bizonyítékának Evlia Cselebi
1663. évi leírását tartja, miszerint a paksi várban egy kolostorból átalakított dzsá-
mi állt.8 Takács Imre szerint a késõbbi faragványok is a korábbra keltezett kövek-
kel egyazon épületbõl, a kalocsai székesegyházból származnak, és XIV. századi
építkezések nyomát õrzik.9 Mindkét álláspont védhetõ, de megvannak a maguk
nehézségei is. A paksi ferences kolostorral kapcsolatban semmiféle régészeti
emlék nem áll rendelkezésünkre, így Buzás véleménye – a bécsi és visegrádi felté-
telezett párhuzamokkal együtt – erõsen hipotetikus. Másrészrõl viszont a XIII.
század után nem tudunk jelentõsebb építkezésekrõl Kalocsán, a késõbbi mun-
kálatokat a régészeti emlékanyag sem igazolja. Ilyen formán a késõbbi paksi kö-
veknek kalocsai analógiái sincsenek.
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4 BENCZE Barnabás, A középkori kövek elõkerülési körülményei a paksi Bezerédj Általános Iskola régi épü-
letének bontása során = Paksi Múzeumi Füzetek, 1, Paks, 2000, 4–6.

5 BÉL Mátyás, Notitia Hungariae novae historico geographica c. mûvébõl Tolna vármegye leírása, ford.
KUN Lajos = Tanulmányok Tolna megye történetébõl, IX, szerk. K. BALOG János, Szekszárd, 1979,
346.

6 TAKÁCS Imre, Egy eltûnt katedrális nyomában. Újabb töredékek a 13. századi kalocsai székesegyházból=
A középkori Dél-Alföld és Szer, szerk. KOLLÁR Tibor, Szeged, 2000 (Dél-Alföldi Évszázadok, 13),
305–335.

7 BUZÁS Gergely, A paksi ferences kolostor kérdése = Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon.
Tanulmányok, szerk. HARIS Andrea, Bp., 1994 (Mûvészettörténet – Mûemlékvédelem, VII), 269–276;
UÕ, Késõgótikus kõfaragványok Paksról = Paksi Múzeumi Füzetek, 1, Paks, 2000, 47–120.

8 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660–1664, ford. KARÁCSON Imre, s. a. r. FODOR
Pál, Bp., 1985, 240.



Amegoldás tehát korántsem egyszerû, egy szerencsés módon elõkerült XVII.
századi beszámoló viszont kicsit közelebb vihet a válaszhoz. 1675-ben Bécsben,
a Széchényi György kalocsai érsek pápai megerõsítése érdekében készített nun-
ciusi vizsgálat során egy jezsuita misszionárius, Ágoston Péter a szokásosnál
részletesebb és formailag is egyedi vallomást tett a kalocsai érsekség helyze-
térõl.10 Beszámolója a fõegyházmegye török kori történetének fontos dokumen-
tuma, hiszen Kalocsáról és környékérõl a korszakból igen kevés egyházi (és vilá-
gi) forrással rendelkezünk.11
Ágoston vallomásában beszélt a kalocsai székesegyházról is. A Szûz Mária

mennybevételének szentelt, igen nagy bazilikát kváderkövekbõl építették, de a
törökök lerombolták, anyagából Pakson és Szekszárdon híres fogadókat építet-
tek; a székesegyház kápolnáiból pedig ugyanazon helyeken fürdõket emeltek.12
Ennek a korábban ismeretlen adaléknak a hitelét Evlia Cselebi útleírása is alátá-
masztja: a török utazó Szekszárdon megemlékezett a vár kapuja elõtt álló kicsiny
és sötét fürdõrõl, illetve mellette egy cseréppel fedett fogadóról, Pakson pedig
egy nagy fogadóról és mellette egy egészséges vízû kútról.13 A szekszárdi fürdõ
épületébe – akárcsak a paksi Kornis-kúriába – római kori sírkövet is befalaztak,
amelyrõl Marsigli is hírt adott.14
Ennek az adatnak a korábbi ismereteinkhez való illesztése mindenekelõtt két

okból izgalmas. Egyrészt talán valamelyest csökken a két különbözõ jellegû em-
lékanyag közötti ellentmondás. Ha ugyanis szó szerint vesszük a misszionárius15
(már csak jezsuita szerzetes és kortárs volta miatt is szavahihetõ) beszámolóját,
akkor határozottan két épületrészt is elkülöníthetünk a kalocsai templomból
Paksra hordott kövek esetében: a székesegyház épülettömbjébõl származó, illetve
az oldalkápolnákhoz tartozó faragványokat.16 Bár ezek az Ágoston által említett

13

Kalocsai kövek Pakson

9 TAKÁCS, i. m., 326.
10 A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának forrásértékére legújabban: ANTAL Beatrix, Az esztergomi fõ-

egyházmegye állapota Kollonich Lipót érseksége kezdetén, 1695. (Kánoni kivizsgálási jegyzõkönyve alap-
ján), Egyháztörténeti Szemle, 6(2005), 48–61.

11 A jelentés kiadása: MOLNÁR Antal, A kalocsai érsekség a 17. században a püspöki processzusok tanúval-
lomásainak tükrében = Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évforduló: Ünnepi tanulmányok
Zimányi Vera tiszteletére, szerk. J. ÚJVÁRY Zsuzsanna, Piliscsaba, 2001, 159–161. Az érsekség török
kori történetére: MOLNÁR Antal, A kalocsai érsekség a török korban=UÕ, Tanulmányok az alföldi ka-
tolicizmus török kori történetéhez, Bp., 2004 (METEM Könyvek, 45), 41–79.

12 „Templum cathedrale fuit in illa maximum in honorem Beatae Virginis Mariae assumptae ex meris
quadratis lapidibus, sed illud totum Turcae destruxerunt, et tum in oppido Paxa, tum in Sixarum diver-
soria celeberrima aedificarunt ex eius materia. Ex sacellis vero eiusdem templi cathedralis, quae extruc-
ta erant, locum balneorum in praedictis locis extruxerunt Turcae.” MOLNÁR, A kalocsai érsekség a 17.
században…, 159.

13 Evlia Cselebi…, 238, 240.
14 SUDÁR Balázs, Török fürdõk a hódoltságban, Történelmi Szemle, 45(2003), 259.
15 Ágoston az 1650-es évek elején mûködött Pécsett és környékén, és missziós körútjai során megfor-

dult Kalocsán is: MOLNÁR Antal, A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon, Bp., 2003 (METEM Köny-
vek, 44), 98–99, 115.

16 A különbözõ falvastagságú kövekre, illetve ebbõl adódóan egy támpilléres templom és vékonyabb falú
kápolnák lehetõségére Buzás is utalt: BUZÁS, Késõgótikus…, i. m., 54.



kápolnák természetesen tartozhattak a második, XIII. századi kalocsai székes-
egyházhoz is, újabb emlékanyag elõkerülése esetén támogathatják egy késõbbi
építkezés alternatíváját. Másrészt forrásunk felveti a kalocsai székesegyház nyo-
mainak szekszárdi elõfordulási lehetõségét is. Ezzel pedig – hogy visszautaljak
gondolatmenetem kiindulópontjához – újabb adalékkal szolgál két, a Duna által
elválasztott tájegységnek, Kalocsa környékének és Tolnának a török hódítás által
átalakított szakrális kapcsolatrendszeréhez.
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KECSKEMÉTI GÁBOR

EGY XVII. SZÁZAD VÉGI PATRISZTIKAI IDÉZET
FELDERÍTÉSE

Tüskés Gábor elmélyült vizsgálatok sorát végezte el az exemplummal, valamint a
különbözõ kegyességi, áhítati és társulati kiadványok forrásaival és forráshaszná-
latával kapcsolatban, amelyek sok általánosítható tanulságot és tapasztalatot is
felszínre hoztak vagy megerõsítettek. Ezek közé tartozott, hogy „az egyházi iro-
dalomban […] a szélsõséges intertextualitás, a szövegátvételek, idézetek gyakori
alkalmazása és egymásba kapcsolása bevett gyakorlat, a mû igen gyakran »ven-
dégszövegek mozaikja«.” A szövegépítkezés során felhasznált átvételek, betétek,
az – akár narratív, akár más természetû – exemplumok, illetve tekintélyi idézetek
„közvetlen forrása a példatárak közötti áttekinthetetlen hagyományozódás miatt
többnyire megállapíthatatlan. A közvetlen forrásismeret és a kompendiumok,
»szuper-példatárak« használata mellett tekintetbe veendõ az iskolai oktatás hatása
és a hivatkozások könyvrõl könyvre történõ vándorlása.”1 Sõt olykor a tudomá-
nyosan érvényesnek tekintett szerzõi attribúció is megváltozhatott az évszáza-
dok során.
Amikor Tarnai Andor vezetésével kritikai szövegkiadást állítottunk össze

XVII. századi halotti beszédekbõl, abban állapodtunk meg, hogy a közölt prédi-
kációkban szereplõ összes idézetet azonosítani próbáljuk, és megadjuk feltárt,
közvetlen vagy közvetett forrásukat. Élénken emlékszem például arra a néhány
napra, amelyet azzal töltöttem, hogy egy XVII. század végi jezsuita prédikátor
csak „bölcs Idiota” szerzõi névvel attribuált latin idézetének fellelésével próbál-
koztam, és az erõfeszítést végül – én lepõdtem meg a legjobban – siker koronáz-
ta.2 A kötet egészében is jól ment a dolog: végül, ha jól számolom, mindösszesen
csak épp tíz olyan idézet maradt, amelyeknek azonosítása, meghatározása nem
sikerült.
Pedig a mûvelet még a legnagyobb patrisztikai tekintélyek esetében sem volt

egyszerû. Ha a derék prédikátor csak annyit tartott szükségesnek közölni, hogy
Szent Jeromostól veszi idézetét, akkor az egyházatya összes mûveinek a Migne-
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1 TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélõ egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János), Bp.,
Universitas, 1997 (Historia Litteraria, 3), 203, 185. A kötet német fordításban is megjelent: Johannes
Nádasi: Europäische Verbindungen der geistlichen Erzählliteratur Ungarns im 17. Jahrhundert, Tübin-
gen, Max Niemeyer Verlag, 2001 (Frühe Neuzeit: Studien und Dokumente zur deutschen Literatur
und Kultur im europäischen Kontext, 62).

2 Magyar nyelvû halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. KECSKEMÉTI Gábor, bev. KECSKEMÉTI
Gábor, NOVÁKY Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988, 322, 332, 462.



féle patrológiában megjelent mind a kilenc kötetét (a 22–30. kötetet) kézben kel-
lett tartani, áthágva az Országos Széchényi Könyvtár egyidejûleg használható
raktári kötetekre vonatkozó összes szabályzatát és tartósan lekötve egy kerekes
könyvállványt az anyag mozgatásához. (Kevéssel késõbb a patrológia latin soro-
zatát a kézirattári olvasóterem galériáján szabadpolcra helyezték.) A közelebbrõl
nem attribuált idézetek azonosításához pedig csak a sorozat index-köteteinek
szelektív szó- és fogalommutatója állott rendelkezésre; a keresés e körülmények
között is nagy hatásfokú eredményessége a XIX. századi szerkesztõk alaposságát
dicsérte. De ma már tudom, hogy néhány esetben esély sem volt a sikerre.
Széchényi György esztergomi érseket 1695-ben Matusek András skopiai vá-

lasztott püspök, székesfehérvári õrkanonok, a Szent Adalbertrõl nevezett gyõri
kisprépostság prépostja, Szent Lõrincrõl nevezett háji prépost, gyõri kanonok bú-
csúztatta magyar prédikációval. A nagyvonalú adományairól ismert érsek kapcsán
az adakozásról értekezve,3 a következõket találta papírra vetni: „Kiröl [az alamizs-
nálkodásról] szent Hieronymus Doctor elmélkedvén, illyen képpen okoskodik:
Nunquam memini me legisse, mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exer-
cuit; habet enim multos Intercessores, quorum preces, non exaudiri, est impossibile.
Soha nem emlekezem, hogy olvastam volna, hogy a’ ki örömest adakozó, vagy-is
könyörületességben foglallya magát, gonosz halállal hólt vólna meg: mert sok szó-
szóllói vadnak, kiknek könyörgési hogy meg ne halgattattassanak, lehetetlen.”4
Szent Jeromosnak ezt az idézetét hosszú, szívós munkával sem sikerült elõ-

keríteni. A hely egyike lett a tíz feltáratlan idézetnek: lokalizálása megoldatlan
maradt.
Mindaddig, amíg a kilencvenes évek közepén Migne latin patrológiája kutatha-

tóvá nem vált elektronikus adatbázisban is. Akkor egy csapásra elõkerült az idézet
eredetije – a 40. kötetbõl, vagyis Szent Ágoston mûvei közül, igaz, hogy kétes,
bizonytalan szerzõi attribúciót viselõ mûbõl. A Sermones ad fratres in eremo com-
morantes címû gyûjtemény 44. sermójában áll (De pietate, charitate et suffragus de-
functorum), az 1319. hasábban: „Fratres charissimi, nunquam recordor me legisse
mala morte perisse, qui libenter in hac vita opera charitatis vel pietatis voluerit
exercere. Habet enim multos intercessores pius homo, et ille qui opera charitatis
exercet hilariter. Quid enim aliud de piis hominibus dicere poterimus, nisi id quod
frequenter legimus, Opera enim illorum sequuntur illos (Apoc. XIV, 13)? Quare?
Nisi quia multos habent intercessores, ideo impossibile est, ut preces multorum
non exaudiantur.”
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3 Knapp Éva és Tüskés Gábor számára különösen az érseki székbe a gyõri püspökségbõl emelkedett
Széchényinek azok az adományai lehetnek emlékezetesek, amelyekkel az egyházfõ a gyõri jezsuita
kollégium felépítését és berendezését támogatta, így a díszlépcsõ freskóciklusának finanszírozásához
is köze lehetett. Vö. KNAPP Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp.,
Universitas, 2003 (Historia Litteraria, 14), 249; angol változata: Éva KNAPP, Gábor TÜSKÉS, Emblema-
tics in Hungary: A Study of the History of Symbolic Representation in Renaissance and Baroque Lite-
rature, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2003 (Frühe Neuzeit, 86), 221.

4 Magyar nyelvû halotti beszédek…, i. m., 299.



Így válnak semmivé a hajdani erõfeszítések, így csapdossa arcul õket a digitális
új világ.
Másrészt viszont: így igazolódnak alapos, körültekintõ, elmélyült kutatói állí-

tások és figyelmeztetések a régi magyarországi irodalom szövegvilágát meghatáro-
zó intertextualitás természetérõl. És így szaporodnak azok az intercessorok, akiket
a rezonálásra érdemes, míves szellemi munkák hangolnak támogatóvá és együttér-
zõvé: opera studii vel industriae, amelyeket Tüskés Gábor voluerit exercere.
Hilariter, frater charissime!
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ANDRÁS F. BALOGH

KONFESSIONALISIERUNG UND
KULTURAUSTAUSCH?

Diese kurze Arbeit setzt sich zum Ziel, einige Schlaglichter auf die Auswirkung
der Konfessionalisierung im Heilig Römischen Reich auf die Entstehung und
Verbreitung derjenigen Flugschriften des frühen XVI. Jahrhunderts zu werfen,
die Bilder, Topoi und Gedanken über Ungarn und Siebenbürgen mittrugen. Die
Konfessionalisierung in Deutschland beschleunigte die Verbreitung der Flug-
schriften, denn diese sind – trotz ihres literarischen Charakters – als Kampf-
mittel für die eigene Konfession eingesetzt worden. Die Türkengefahr verkompli-
zierte dieses Machtspiel, denn die Autoren bildeten ihre Urteile über die Situation
im Osten von der Grundlage ihrer religiösen Überzeugung. Die Palette der Texte
reicht von der einfachen Berichterstattung bis zu den essayistischen Annäherun-
gen geschichtsphilosophischer Natur, die nicht nur die Ereignisse des Südostens
in marktschreierischem Stil bekanntgaben, sondern über Sinn und Ziel der Ereig-
nisse nachdachten.
Als Ausgangspunkt kann die Frage gestellt werden, in welcher Form Ungarn

und Siebenbürgen vor der Reformation – also noch vor dem Entfachen des Re-
formationsdialogs – in den Flugschriften präsent waren. Die Autoren griffen
nämlich auf dieses Gedankengut zurück, als man mit Problemen und neuen un-
geklärten Ereignissen konfrontiert waren. Während des Mittelalters – aber auch
am Anfang des XVI. Jahrhunderts – wurden die folgenden Bilder zu Ungarn as-
soziiert: wildes Volk (seit dem Hildebrandslied auf Grund der Awaren-Hunnen-
Ungarn Abstammungstheorie), guter König (angefangen mit Stephan dem Heili-
gen, aber vor allem mit Andreas, dessen Tochter die Hl. Elisabeth aus Thüringen
war), märchenhafte Dimensionen (wie die des Zauberers Klingsor), christlich-rit-
terliches Königtum par excellence (in der mittelhochdeutschen höfischen Litera-
tur), bzw. religiöses, erzkatholisches Land, das die Interessen der Kirche und die
von Gott gegebene Weltordnung verteidigt – dieses Assoziationsbild ist vor allem
nach der Niederwerfung des Bauernaufstandes von 1514 hochgekommen.
Dieses inkohärente Bild wurde durch das Erscheinen der Türkengefahr als

Gesprächsstoff durcheinandergewirbelt, denn die Türken als Geisel Gottes gese-
hen wurden, die alle Christen wegen ihres lasterhaften Lebens bestraften. Da die
Kämpfe mit dem „Erbfeind des Christentums” größtenteils in Ungarn ausgetra-
gen wurden, berichteten die Autoren nebenbei auch über dieses Land. Die Bedeu-
tung dieser Texte ist es, dass sie trotz allen kriegsbedingten Vorurteilen gegen die
Türken und trotz allen schematischen Darstellungen der Ungarn ein Nachdenken
über die reale Lage in Gang setzte, das die dogmatisch-religiöse Anschauungs-
weise überwindend einen Prozess der Selbstevaluierung einführte.

18



Durch die Schlacht von Mohács bzw. durch die Stellungnahme von Luther, der
Vier tröstliche Psalmen an Maria von Ungarn widmete, ist Ungarn zum literari-
schen und publizistischen Stoff geworden. Diesem Text wird jetzt keine Aufmerk-
samkeit geschenkt, denn er wurde von der ungarischen Literaturwissenschaft oft
gewürdigt, sei es nur so viel angemerkt, dass die Katholikin Maria von Ungarn von
der protestantischen Seite wegen ihrer engen Beziehungen zu manchen protestan-
tischen Predigern sehr hoch geschätzt wurde. Die Konfessionalisierung spielte
eine nicht unterschätzende Rolle bei der Herausbildung ihrer Kult.
Die doppeldeutige Betrachtung der Ungarn war der Grundtenor vieler Texte,

von denen der von Johann Haselberg, einem unbekannten Autor hervorgehoben
wird. Er beschreibt die Kollaboration der Ungarn mit den Türken. Auf Grund
seiner Erlebnisse schildert er ”wie […] Graff Hannsen von Zips / Weyda von
Sibenbürgen genannt / Auch etlichen Bischoffen vnd des landts vngern Regenten
etc. gehabt / welche auch yhr aygen botschafft zum Türckischen Kayser ge-
schickt / durch welche haymlichen anschleg vnd practica / gegen Christliche
nation / für zunemen / der Türck alle gelegenhait der christen erkundigt / vnd
nach allem seinn vortayl versichert.”1 Die negative Rolle, die die Verhandlungen
mit den Türken bedeuten, ist gleich einer Beschuldigung, denn die Handlung
richtet sich gegen das Gottesvolk und pars pro toto auch gegen Gott. Der katho-
lische Charakter des Textes lässt sich in der Tatsache erkennen, dass der Autor
nur eine legitime Kraft, die des Kaisers kennt.
Es wird hier der Gegenkönig (Hanns) János Szapolyai der Thronusurpation

bezichtigt – die Konfliktgründe sind aus der Geschichtsschreibung gut bekannt.
Ähnlicherweise verfährt der unbekannter Autor einer Flugschrift mit dem Titel:
Newe Zeyttung von ¦¦ dem Tyrannen des Türckischen Key=¦¦ sers Haubtmann /
mit sambt einem Münch ¦¦ Pauliner Ordens / was sie zu Ofen vnd ¦¦ Pescht gehan-
delt haben.2 Der Paulaner ist als Frater Jörg, also Georg Martinuzzi identifizier-
bar, der im Auftrag der Türken Pest angreift, aber keinen Sieg erringen kann. Die
Erzählperspektive des Textes ist die der Landsknechte, wobei der Autor eine sehr
einfache Anschauungsweise annahm und sich bei der Schilderung der Konflikte
und gesellschaftlicher Prozesse ausschließlich der schwarz-weiß Malerei bedien-
te. Gute Menschen auf einer Seite – das sind die Kaiserlichen – und die schlech-
ten auf der anderen.
In wenigen – aber desto bedeutenden – Fällen eröffneten die Flugblätter einen

interkulturellen Dialog und verfolgten die Absicht, sämtliche Seiten zu verste-
hen, die Argumentation der Gegnern nachzuvollziehen und die eigene religiöse
Welt in Frage zu stellen. In der Flugschrift Ein Christenlicher¦¦ zug/ wider den¦¦
Türcken greift der Protagonist, ein Hauptmann der Landsknechte seine eigenen
Soldaten an und meint:
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1 (HASELBERG, Johann): Des Türckischen Kay¦¦sers Heerzug…, Nürnberg, 1530. – Herzog August
Bibliothek Wolfenbüttel, Signatur: QuN 284 (16).

2 Identifikationsnummer VD 16: N 863. [s. l. 1541] – Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel,
Signatur: K 285.4º Helmst. (37)



Ich glaub dir wol du seiest gesein
Da man sich all tag saufft voll Wein
Bey Fressen/ Schweren/ vnnd beim Spiel
Jetzundt es sich nicht reimen wil
Der Krieg geht an die Christenheit
Es hat jetzt viel ein andern bscheidt
Was hat die Vngern vntrew gmacht
Das sie euch Landsknecht han veracht
Denn das jr habent Gfressen/Gesoffen
Vnd hinauß auff die beuten gelossen
Den Bawren habt jhr selber genommen
Das sie hond schwerlich vberkommen
So lag der Türck jhnen im Landt
Der mutwil trieb/ es ist ein schandt
Das mann es von vns sagen solt
Das wir namend so viel Soldt
Vnd lagen still vnd wagtens nit3

Der Text listet lauter negative Selbstbilder auf, die in der deutschen Literatur auch
früher vorhanden waren. Der „Dialog” mit den Türken wirkte aber hin, dass diese
Dichte der negativen Topoi entstand. Das übermäßige Essen, das Zutrinken, die
Feigheit und die Geldgier gehen auf die mittelalterlichen christlichen Laster-
Bilder zurück (gula, avaritia etc.), jetzt werden sie aber nationalisiert, also der
deutschen Nation zugesprochen. Allerdings sei vermerkt, dass es nach einem lan-
gen Prozess zur Entstehung von solchen Liedern kam, denn dieser Text stammt
aus dem Jahr 1572.
Der Kontakt mit den Türken bedeutete auch einen Kulturaustausch, von der

deutschen Seite her wollte man die Türken verstehen, ihre Sitten undWeltvorstel-
lungen begreifen und beschreiben. Diese Bestrebung fand auch in die Flugschrif-
ten Eingang. Nehmen wir als Beispiel den Texttypus Auß zug eynes Briefes.4 Der
sehr interessante Text schildert die Türken ausgesprochen positiv. Den Erzählrah-
men bildet der Brief eines in die Türkei verschlagenen Menschen an seinen Vetter
über das Leben in der Türkei. Da die meisten gesellschaftlichen Einrichtungen der
Türken positiv geschildert wurden, kann man leicht den Verdacht hegen, dass die
Verfasser der Flugschriften – horribile dictu – den geheimgehaltenen Wunschvor-
stellungen der Leser entgegenkommen wollten, indem sie Positives über die Tür-
ken aussagten. Es ist nämlich zu vermuten, dass eine beachtliche Zahl die Türken
für ihre potentiellen Herrscher und zwar für bessere Herrscher als die eigenen
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3 Ein Christenlicher¦¦ zug/ wider den¦¦ Türcken. – o.O.J. [1572] – Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel, Signatur: T 450.4º Helmst. (6).

4 o.O. 1526. – Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Signatur: 121.1 Quod. (4).



einschätzte. Diese geheime Auflehnung der Leser gegen der eigenen Obrigkeit
wurde durch diese und ähnliche Flugschriften unterstützt, aber auch konterka-
riert, indem die Verfasser den Türken unbeschreibbar grausame Gräueltaten zu-
schrieben, quasi zur Abschreckung der turkophonen Leser. Der geistige Hinter-
grund des Auß zug eynes Briefes ist der Protestantismus, der die Menschen gegen
die Obrigkeit auflehnen sehen wollte und die eigene Obrigkeit durch den Spie-
gelbild der guten türkischen Zuständen als sündhaft erklären wollte.
Der Brief des unbekannten Autors an den Vetter ist nach dem ersten Blick,

aber auch nach dem zweiten, fiktional. Nicht nur die schablonenhafte Grundsi-
tuation lässt darauf schließen, sondern auch die besprochenen Themen, die Ge-
rechtigkeit im Lande, die gute Arbeitsteilung, Wohlstand der Türken etc. Nur ein
einziges Problem scheint für den Autor unlösbar zu sein, und zwar die polygame
Ehe, die seine Leser bei aller Schönfärberei doch nicht hätten annehmen können:
der Autor bewältigte die schwere Aufgabe indem er eine heimliche und sehr nette
Liebeserklärung an seine Frau abgibt, nämlich dass er selber nur seine einzige
Frau mit Innigkeit liebt, er hat sechs Kinder von ihr und so begehrt er keine an-
dere. Auf diese Weise schnitten die Türken bestens ab, sie sind – im Gegensatz zu
vielen anderen Texten – beinahe als Modell des richtigen Lebens dargestellt.
Für die Konfessionalisierung bildeten die Flugschriften ein wichtiges Propa-

gandamittel. Man wollten damit wirken, man wollte die Leser bewusst formen
und umerziehen. In diesem Prozess ist das Selbstbild der Deutschen differenzier-
ter und die Informationen über das Ausland vielschichtiger geworden, wobei die
Bilder über die Nachbarn immer im Bann der religiösen Überzeugung blieben.
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GÁBOR CSILLA

LUDOVICUS GRANATENSIS
AZ IMÁDSÁGRÓL ÉS AZ ELMÉLKEDÉSRÕL

A spanyol domonkos szerzetes, Ludovicus Granatensis (Luís de Granada, 1505–
1588) korának igen termékeny és népszerû lelkiségi szerzõje volt. Mûvei meg-
felelnek a jezsuita mûvelõdési ideálnak, és Nádasi János forrásai között is szere-
peltek.1

Libro de la oracion y meditation2 címû munkáját 1554-ben írta. A három
könyvbõl álló mû fokozatosan halad a meditáció hasznának és módjainak magya-
rázatától3 a devóció mibenlétének – a segítõ és akadályozó tényezõknek – tisztá-
zásán át4 az imádságnak mint kiváló erénynek és az Istennel imában való egyesü-
lésnek a leírásáig.5 A traktátus gondolati íve tehát bevezetés a lelki életbe; a kezdõ
fokozattól, amikor az alaplépéseket kell megtanulni, a haladás nehézségeivel való
megküzdés mozzanatain keresztül az unio mysticáig.
Az elsõ könyv a meditáció értelmét (a consideratio és ameditatio fogalmát szin-

te szinonimaként tételezve) az erények skolasztikus jellegû rendszerének össze-
függésében taglalja: megadja a kardinális erények (prudentia, iustitia, fortitudo,
temperantia), a teológiai erények (fides, spes, caritas), valamint az imádást lehetõvé
tevõ erények (devotio, humilitas, poenitentia) tömör meghatározását, majd egy-
egy fejezetben sorra veszi, miként ébreszti a hitet a megfontolás,6 hogyan erõsíti
a reményt,7 lobbantja lángra a szeretetet,8 miképpen vezet áhítatra9 és hogyan
mozgat meg minden más ún. affektív erényt.10 Hasonlatával, amely a meghallga-
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1 TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélõ egyházi irodalom európai kapcsolatai, Bp., Universitas, 1997,
189, 285.

2 A mû XVII. századi kölni latin kiadását használtam, hivatkozásaimat is innen adom: GRANATENSIS,
Ludovicus, De oratione et meditatione = UÕ., Opvscvla spiritvalia, et valde pia, Coloniae Agrippinae,
1626, 154–324. A továbbiakban: Granatensis 1626.

3 Elsõ könyv: „In qvo de vtilitate, modoqve meditandi agitur” (Granatensis 1626, 154).
4 Második könyv: „In qvo de devotione, et qvae eam promoueant, quaeque impediant, tractatur”
(Granatensis 1626, 253).

5 A harmadik könyvnek nincs saját címe, néhány fejezetcímet azonban érdemes idéznünk: De virtvte et
excellentia orationis (Granatensis 1626, 311);Oratione hominem vniri Deo (Granatensis 1626, 314); In
Oratione dvlcedines Dei gustantur (Granatensis 1626, 316).

6 „Consideratio excitat et iuuat Fidem” (Granatensis 1626, 155).
7 „Consideratio corroborat Spem” (Granatensis 1626, 155).
8 „Consideratio inflammat Charitatem” (Granatensis 1626, 155).
9 „Consideratio conducit ad generandam Deuotionem” (Granatensis 1626, 157).
10 „Consideratio excitat omnes alias virtutes affectiuas” (Granatensis 1626, 157).



tott prédikáció és a meditáció között olyan viszonyt tételez, mint amilyen az
edényben levõ és a gyomorba került táplálék között van,11 egyfelõl a ruminatio
monasztikus hagyományára utal vissza, másfelõl pedig elõre vetíti az értelmi
megfontolás szerepét a lelki képességek alkalmazása során. Ugyanakkor jelzi,
hogy az értelmi belátást az akarat mozdulásának kell követnie – az érzelmek sze-
repe tehát nem más, mint az akarat jóra mozdítása.
A könyv igen sokat bíz az értelem és az akarat kiegyensúlyozott, árnyalt kap-

csolatára. E két lelki képességet olyannyira összetartozónak tekinti, hogy szövege
szerint egyik sem képes a másik nélkül munkálkodni, fõként az akarat az intellek-
tus nélkül.12 Ennek jegyében határozza meg a második könyv tárgyát: az áhítat
(devotio) nem a szív gyengédsége (cordis teneritudo), ami önmagában semleges
érzés, hanem az akarat készséges átadása mindannak megtételére, ami Isten szol-
gálatának kötelezettségébõl fakad;13 s így mint égi adomány (donum coeleste) az
isteni dolgok felé fordítja az akaratot, édessé teszi azt, ami keserû.14
E munka szemléleti kerete, szóhasználata, rendszerjellege és metaforikája már

a középkori hagyományból ismerõs. Az a mód azonban, ahogyan Isten akaratá-
nak keresését elõtérbe helyezi, továbbá az embert a saját vágyaitól való távolság-
tartásra, motivációinak ellenõrzésére és megtisztítására tanítja, Loyolai Szent
Ignác Lelkigyakorlatos könyvének hatására enged következtetni.
Az imádság részeit, lépéseit öt pontban taglalja: preparatio, lectio, meditatio,

gratiarum actio, petitio (Granatensis 1626, 238–241). Az elmélkedés tehát mint az
ima önálló része, központban van, jóllehet az utasítás szerint már az olvasásnak is
meditatívnak kell lennie.15
Ha a Granatensis által ajánlott részeket megfeleltetjük annak a struktúrának,

amelyet a Lelkigyakorlatos könyv az egyes elmélkedések részeiként kijelöl, megál-
lapíthatunk bizonyos párhuzamokat. A praeparatio párja lehetne az elõkészítõ ima
(46. pont), a lectióé a színhely-kialakítás (91.) vagy a történet felidézése (102.), a
meditatióé az elmélkedési anyagot pontról pontra, eseményrõl eseményre sorra-
vevõ megfontolás (106–108.), a gratiarum actio és a petitio pedig párhuzamba ál-
lítható lenne az imabeszélgetéssel és a gyakorlatot lezáró Miatyánk elmondásával
(109.).16 Ha azonban szorosabban összeolvassuk az egyes megfeleléseket, alapve-
tõ különbségek is kiderülnek.
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11 „Nihil enim inter Concionem & Considerationem interest aliud, quam […] inter cibum in lance
propositum, & eundem in stomacho coctum” (Granatensis 1626,154).

12 „sic duae potentiae adeo inter se sunt connexae, & coniunctae, vt plerunque vna sine altera nequeat
operari, saltem voluntas non sine intellectu” (Granatensis 1626, 156).

13 „deuotio […] nihil aliud esse videtur, quam voluntas quaedam prompte tradendi se, ad ea, quae perti-
nent ad Dei famulatum” (Granatensis 1626, 253).

14 „Deuotio […] voluntatem nostram felctens, & inclinans ad magno animo & desiderio appetendum
omne id, quod ad cultum diuinum pertinet […] additque suauitatem rebus amaris” (Granatensis 1626,
157).

15 „debere tunc vnum aliquem legere, & in eo paululum meditari” (Granatensis 1626, 239).
16 A Lelkigyakorlatos könyv következõ forrását használtam: LOYOLAI SZENT Ignác Írásaiból, vál. SZABÓ

Ferenc, Róma, 1990.



Granatensis ugyanis, miközben beépíti traktátusába Szent Ignác spiritualitásá-
nak sajátos szempontjait, egyúttal a jezsuita rendalapítónál szembetûnõbben viszi
tovább a monasztikus és középkori lelkiségi hagyomány örökségét. A devotio
moderna egyik németalföldi képviselõje, Wessel Gansfort (1419–1489) huszon-
négy lépésbõl álló meditációs skálája, amely Joannes Maubusnus (1460–1501)
közvetítésével terjedt el Európában, szintén tartalmaz egy elõkészítõ szakaszt
(Gradus praeparatorij), majd egy fázist, amely a kiválasztott elmélkedési anyag
értelmi feldolgozását célozza (Gradus mentis), egy további, az eddigieket elmé-
lyíteni hivatott pontot (Gradus judicij), hogy aztán egy affektív fázis (Gradus
affectus) további alpontjain át a hálaadást és önfelajánlást is magában foglaló záró-
részt (Gradus terminatorij).17
Ludovicus Granatensis traktátusa nem csupán a monasztikum, a középkor és

a devotio moderna hagyományát szervezi új összefüggésrendszerbe, hanem meg-
nyitja azt a világiak elõtt, megindokolva, miért ajánlott nekik is az elmélyült, el-
mélkedõ imádság. Eszerint a világban élõknek is szükségük van az erényekre, a
bûnt nekik is el kell kerülniük: hogyan volna ez lehetséges az elmélkedés ajándé-
ka nélkül?18 További érve, hogy a világban élõkre több veszély leselkedik, mint a
világtól elvonult, a közösségben támaszra találó, elöljáró és szabályzat által biz-
tonságosan vezetett szerzetesekre.19
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17 Az összes elemet tartalmazó skálát egy XVII. századi kiadásból idézem: GANSFORT, Vvessel, Tractatus
de cohibendis cogitationibus, & de modo constituendarum meditationum, Qvi Scala Meditationis vocatur;
cum subjecto exemplari, Fratribus in Monte D. Agnetis prope Swollam dedicatus. Nunc primum ex
Manuscripto erutus, et ante hac nunquam impressus=M. VVESSELI GANSFORTII GRONINGEN-
SIS, rarae & reconditae doctrine virii, Qui olim LVX MVNDI vulgo dictus fuit, OPERA, Groningen,
1614, 287–289.

18 „si non habeat homo secularis has considerationes, quomodo poterunt istae virtutes conseruari?”
(Granatensis 1626, 159).

19 „Religiosus obseruatur a suo Praelato, custoditur suo claustro […] alijsque exercitijs omnibus & mo-
nasticis occupationibus munitur: secularis vero (praeterquam quod nudus est, & omnibus istis prae-
sidijs destitutus) circundatur ab omni parte draconibus, & scorpionibus […] Quapropter si religiosus
(est enim in sua professione miles) debeat semper armatus incedere, quanto magis oportet, vt secula-
ris semper armatus sit, qui non est in tanto securitatis gradu: non tam propter obligationem status per-
fectionis, quam ob periculorum, in quibus versatur, magnitudinem?” (Granatensis 1626, 159).



BRETZ ANNAMÁRIA

JOHN DONNE AZ EGYENESSÉGRÕL

1626. november 5-én este John Donne a 64. zsoltár 10. versérõl (And all the
upright in the heart shall glory) prédikált a londoni Szent Pál-katedrálisban össze-
gyûlt híveknek.1 A szokással ellentétben nem a puskaporos összeesküvést fejte-
gette, és katolicizmus-ellenes érzelmeket sem szított, hanem folytatta egy önálló
kezdeményezésû prédikációsorozatát. Az öt prédikációból álló sorozatot, amely-
nek a szóban forgó beszéd a harmadik darabja volt, röviden csak „prebend ser-
mons”-ként, javadalmas prédikációkként emlegette.2 A Szent Pál-katedrálishoz
ugyanis tartozott 30 káptalani javadalom, s mindegyikért egy-egy lelkész volt
felelõs. A templom alapításakor kikötötték, hogy a javadalmas lelkészek testülete
minden nap imádkozza el a teljes zsoltároskönyvet úgy, hogy a 150 zsoltárt
egyenlõn felosztják egymás között, s így a javadalmak nevében mindenki öt-öt
zsoltárt mond. Donne Cheswick képviselõjeként a 62–66. zsoltárt imádkozta nap
mint nap. Az viszont egyéni fogadalma s nem elõírt feladat volt, hogy a neki jutott
javadalmas zsoltárok mindegyikének szentelt egy prédikációt. Az elsõ „prebend
sermon”-t 1625. május 8-án mondta el, s ettõl az idõponttól kezdve nagyjából
félévenként alkalmat talált arra, hogy folytassa a megkezdett sorozatot.
A harmadik javadalmas prédikációban Donne a választott zsoltárvers alapján

arról beszélt, hogy az ember hogyan lehet részese Isten dicsõségének. A prédiká-
ció elsõ felében a zsoltárvers alanyáról, az egyenes (szívû) emberrõl szólt, máso-
dik felében pedig a ‘dicsõíteni’ igét elemezte több latin és angol fordítást idézve.
Az alábbiakban a prédikáció elsõ részébõl olvasható egy rövid részlet.3

Azok az emberek, akiket Isten meghívott dicsõségébe, elõször is recti (azaz
egyenesek és egyszerûek), másodszor recti corde; ennek a tulajdonságnak, az
egyenességnek és egyszerûségnek tehát a szívben kell lakoznia; az egyenes
szívûeké lesz majd Isten dicsõsége. Ezen a földön az ember nem képes arra,
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1 A zsoltárversek számozása a King James Version szerint értendõ: ott a 64. zsoltár bevezetõ versét nem
számozzák külön, mint pl. a katolikus és a református fordításokban, ezért a zsoltárversek számozása
eggyel elcsúszik.

2 Mindehhez lásd Donne’s Prebend Sermons, ed., introduction, commentary Janel M. MUELLER, Cam-
brigde (Mass.), Harvard University Press, 1971.

3 A fordításhoz Mueller szövegét vettem alapul: i. m., 120–121. Mueller kötetében átvette és helyenként
javította a kritikai kiadás szövegközlését: The Sermons of John Donne, I–X, ed., introduction, critical
apparatus by Evelyn M. SIMPSON, George R. POTTER, Berkeley–Los Angeles–London, University of
California Press, 1954, vonatkozó helyek.



hogy akár egyetlen lépést is megtegyen egyenes és határozott vonalban. A föld
gömbölyû, ezért minden lépés, amelyet megteszünk rajta, szükségképpen egy
körvonal része. Bár a körben sehol sincs egyenes, mégis, bármelyik részét néz-
zük, akárha az egész körvonalat, sem sarok, sem szögellés nincs rajta. Tökéletes
egyenesség az evilági utakon nem létezik; minden hivatás elkerülhetetlen
kísértésekkel jár. Jóllehet a magunk körét nem tudjuk egyenes vonalból meg-
rajzolni (mert az emberi esendõségnek ez lehetetlen), mégis továbbmehe-
tünk szögellések és sarkok nélkül, vagyis anélkül, hogy alakoskodnánk a
vallásban, vagy anélkül, hogy tetteinket az erõszak, a hamisság és a csalás sze-
retete kormányozná. Az iránytû nélkülözhetetlen a hajón, mert az iránytû se-
gítségével ér biztonságban révbe, annak ellenére, hogy az iránytû néha kileng,
és nem pontosan Észak felé mutat; ugyanígy a csillag sem, amit Sarkcsillagnak
nevezünk, és amelyikrõl felismerjük, hogy merre van az Északi-sark, nem
maga az Északi-sark; de úgy hívjuk, úgy gondolunk rá és úgy következtetünk
belõle, mintha az lenne, mert ez a csillag esik legközelebb az Északi-sarkhoz.
Az az ember, aki olyan közel jut az egyenességhez, amennyire csak gyen-
geségei engedik, egyenes ember minden elhajlása ellenére. Isten szemében az
ember mindig képes arra, hogy egyenes vonalban, Rá merõlegesen járjon. Isten
nekem függõleges, a fejem fölött van; és azoknak is függõleges, akik Kelet- és
Nyugat-Indiában élnek; és függõleges azoknak is, akik a lábunk alatt, pon-
tosan a Föld másik oldalán laknak; ugyanúgy, ahogyan függõleges mindannyi-
unknak.

26

Bretz Annamária



HAVAS LÁSZLÓ

A FLORUS HUNGARICUS
AZ EURÓPAI FLORUSOK SORÁBAN1

A XVII. század neolatin történetírása részben szakít a sallustiusi, liviusi és taci-
tusi történetírás követésével. Szinte egy új mûfaj jelenik meg, amely egy kisebb
római történetíró nyomvonalát követi: Florusét. Ezek a mûvek tömören tekin-
tik át egy-egy nép nemzeti történelmét, így születik meg P. Berthault Florus
Francicusa, majd Florus Gallicusa, amelyek a francia nép elõtörténetét és törté-
nelmét vizsgálják katolikus szemszögbõl. A holland L. van den Bost (latinos ne-
vén L. Silvius) az angol királyság történetét mutatja be szintén katolikus nézõ-
pontból. Ezzel megegyezõ szemlélet jellemzi Joachim Pastorius de Hirtenberg
Florus Polonicusát, s meglepõ módon ez határozza meg Vitus Beringius Florus
Danicusának közelítési módját is. Ugyancsak katolikus szemlélet uralja Eber-
hard Wassenberg munkáját (Florus Germanicus), aki mindenekelõtt a katolikus
osztrák császárok törökellenes politikáját igyekszik a középpontba állítani, sú-
lyosan elmarasztalva a korabeli magyarokat, akik szerinte áruló módon együtt-
mûködtek a pogányokkal. Az európai Florus tehát mint a történetírás egyik
mûformája – a barokk kor túlinformáltságával szakítva – a nemzeti szellemû
történelemfelfogást igyekezett propagálni a katolikus hittel egybekapcsolt mo-
narchikus koncepció jegyében.
Ebben az összefüggésben Nadányi János Florus Hungaricusa, amely 1663-ben

jelent meg Amszterdamban, majd egy évvel késõbb Londonban angolul is, egé-
szen új megvilágításba kerül egyrészt mint enyhén protestáns szellemiségû mun-
ka, másrészt mint olyan alkotás, amely Wassenberg könyvével ellentétben arról
próbálta meggyõzni Európát, hogy Magyarország és Erdély a kereszténység igazi
védõbástyája, vagyis azt a szerepet tölti be, amelyet közel fél évszázaddal koráb-
ban P. Berthault szerint a mindenkori Francia Királyság töltött be. Wassenberggel
szemben a magyar szerzõ a régmúltra és a világtörténetre is tekintettel van, hûen
követve a korábbi humanista hagyományt, amelynek figyelme mind az organikus
történeti fejlõdés lehetõségére, mind a translatio imperii eszméjére, illetve az
ezzel összefüggõ nemzeti missziós öntudatra kiterjedt. Ugyanakkor a Magyar
Florus részben uralkodótükör jellegû, amennyiben az elsõ három könyv követen-
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1 A kérdésre vonatkozó irodalom megtalálható Nadányi Florus Hungaricusa új, magyar nyelvû fordítás-
sal ellátott kiadásában, illetve az azt kísérõ bevezetõ tanulmányban (Debrecen, 2001). A jelen dolgo-
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gozatomat: A római Florustól az európai nemzeti „Florus”-okon át a Florus Hungaricusig = A klasszikus
görög-római ókor a magyar mûvelõdésben és tudományban (Tanulmányok), szerk. KRÄHLING Edit, Bp.,
Szenzár, 2003, 47–71.



dõ példaként királyportrékat vázol fel Géza fejedelemtõl Corvin Mátyásig. A ne-
gyedik könyv azokat a hadjáratokat mutatja be, amelyek a Florus Germanicus elle-
nében azt a magyar meggyõzõdést fogalmazták újra, hogy a regnum Hungarorum
valójában azonos a propugnaculum Christianorummal. Nadányi alkotását már csak
emiatt sem tekinthetjük egy XVII. századi historiográfiai mûforma csökevényé-
nek, hanem egy olyan munkáról van szó, amely szemmel láthatólag találkozott az
1660-as évek Európájának Magyarország iránti fokozottabb érdeklõdésével. Ezt
bizonyíthatja, hogy a régi európai könyvtárakban Nadányi munkája meglehetõsen
jól dokumentált. Ezért fordíthatták le azonnal angolra – bár talán helyénvalóbb
lenne ebben a vonatkozásban inkább átdolgozásról, mintsem egyszerû átültetés-
rõl beszélni.
Ami Nadányi mérsékelt protestáns felfogását illeti, szembeötlõ, hogy men-

nyire elítéli azokat a hitvitákat, amelyek fegyveres konfliktusba torkollanak. Nem
csupán a kegyetlenkedést marasztalja el, hanem azokat a lelki terrorként felfogott
hitvitákat is, amelyek megítélése szerint a fegyveres konfliktusok egyik legfõbb
elõidézõjének számítanak, s amelyek magának a kereszténységnek a pozícióit
gyengítik. Szent Bernát 66. beszédére hivatkozva már munkája ajánlásában annak
a nézetnek ad hangot, hogy a hitet meggyõzõdéssel, és nem parancsszóval kell
terjeszteni, a hitetleneket ezért inkább érvekkel kell megnyerni, mintsem fegyver-
rel lesújtani rájuk. Meggyõzõdését Nadányi idõben és térben is igyekszik kiter-
jeszteni és minél szélesebben megalapozni, nemcsak Pál apostol szavait hozva fel
bizonyságul, hanem olyan tekintélyeket is, mint Lactantius, vagy Tours-i Szent
Márton. E gondolat jegyében példaértékûnek tartja az utóbbi személy magatartá-
sát, aki az egykorú római császár önkényes eljárásával szemben megpróbálta
védelmébe venni a priscillianistákat. Nadányi fennen hangoztatja meggyõzõdését,
hogy méltatlan dolog, ha keresztények gyilkolják a keresztényeket, és bûnös do-
log az emberi lelkiismeretet méltatlan eszközökkel háborgatni. Mély meggyõzõ-
dése, hogy a hitvitákban csak konkrét érveknek van helyük, egyébként pedig ezen
a téren az emberek között szeretetre van szükség, tiszteletben tartva magának az
Istennek a parancsát és az emberek sorsközösségét.
Nadányi ezt a világtörténelmi alapelvet a magyar nép történetének bemutatá-

sán keresztül próbálja meg igazolni. Ennek bizonysága, hogy a természetes ke-
gyetlenség állapotában élõ magyarok számára eleve a kereszténység hozta meg a
humánus magatartást, szakítva például azzal, hogy az ellenség húsából táplálkoz-
zék (I. könyv, 16. caput, 68–69.). Ugyancsak a kereszténység késztette õket arra,
hogy felhagyjanak a kalandozások pusztításaival, bár Nadányi megismétli azt a
hagyományos keresztény történelemfelfogást is, hogy a pogány magyarság euró-
pai pusztítása az Isten büntetése volt az elfajzott keresztényekre (I. könyv, 18.
caput, 78–79.). A magyar nép története ily módon két nagy civilizációs korszak-
ra bomlik: egyfelõl a vad pogányság idõszakára, másfelõl pedig a keresztény, a kul-
turált életmódra. Ez utóbbinak a védelme jelenti a magyar nép legfontosabb kül-
detését, olyan országként, amely a kegyesség és az erény letéteményese (pietas,
virtus). A példás magyar királyok tevékenységét bemutató királytükrökbõl olyan
tiszteletre méltó értékek bontakoznak ki, mint a vallásosság, a béke, a törvé-
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nyesség, a jog és az igazság, valamint a szabadság. Mindebbõl egyértelmûen
kirajzolódik Nadányi alapelve: a Christiana mansuetudo, azaz a keresztény szelíd-
ség. Ez ugyanis a vad és barbár népekbõl emberségeseket képes formálni az isteni
rendelésnek megfelelõen (II. könyv, 19. caput, 140–141).
Nadányi szerint az ország – Európához hasonlóan – akkor jut nehéz helyzet-

be, amikor a vallás örve alatt a keresztények között meghasonlás támad. Így van
ez még akkor is, ha a pápa ártja bele magát indokolatlanul a politikai ügyekbe,
mint például a Cseh Királyság utódlásának kérdésébe (II. könyv, 23. caput,
146–147). Az ilyen dolgok ugyanis ellenszenvet válthatnak ki a pápával szemben,
az emberek lelke ingataggá lesz, s odáig növekedhet a harag, hogy súlyos fegyve-
res konfliktusokra kerülhet sor (II. könyv, 23. caput, 148–149). Ugyancsak súlyos
történelmi visszásságok fakadhatnak abból, ha nem meggyõzéssel, hanem fegy-
verrel kísérelnek meg visszavezetni népeket Krisztus vallásához.
Ebbõl azonban nem azt a következtetést vonja le, hogy a pápa vagy a katoli-

cizmus visszaél tekintélyével és maga osztja meg a kereszténységet, hanem meg-
állapítja, hogy a lutheri tanítások is hozzájárultak a keresztények megosztásához,
és e tannak az elterjedése – éppen a török fenyegetés idején – csak növelte a veszé-
lyt, mely az országot és Európát fenyegette („majus periculum impenderet, qua-
quaversum doctrina propaganda est” – III. könyv, 20. caput, 230–231). Annak
ellenére vallja ezt Nadányi, hogy kiemeli: éppen õsei voltak azok, akik elsõként
vették védelmébe az evangélikusokat. A történetíró azonban úgy ítéli meg, hogy
e lutheranizmus képviselõi, akik elvetik a pápista hagyományokat (IV. könyv, 1.
caput, 238–239.), maguk is önzõ haszonélvezõk, akik ennek megfelelõen meg-
osztják az országot, amely csak egységesen tudja hatékonyan útját állni a török
barbárságnak.
Mindezek figyelembevételével számomra úgy tûnik: Nadányi azok közé a

XVII. századi magyarországi késõ humanisták közé tartozik, akik felmérték,
hogy a hitviták már nem kizárólag a lényegi hitelvek körül forognak, hanem
elsõsorban olyan retorikai fordulatok erejével folytatott hatalmi harcokról van
szó, amelyek valójában inkább ártanak, mintsem használnak akár a keresztény
Európa ügyének, akár a török elleni harcát vívó és európai kapcsolatait megtartani
kívánó Magyarországnak. Nadányi úgy vélte, hogy – mellõzve a felesleges vallási
retorikát – az olvasó szemét mindenek elõtt azokra a történeti példákra kell
irányítani, amelyek egyfelõl bizonyítják az ország és népei egységét, másfelõl
ennek a közösségnek a latin hagyományokon nyugvó Európához való szerves
kapcsolódását.
Az igazi cél szerinte az, hogy a keresztényeknek személyes vallási meggyõzõ-

désükhöz híven össze kell tartaniuk a törökkel szemben, de tiszteletben tartva az
általános jogelveket, mint a nemzetközi jogot, ahogy azt az egyetemes isteni
törvény diktálja. Ebben a Nadányi által vallott, mintegy a felekezetek fölé növõ,
igazi humanizmusban, többek között talán azt a missziós törekvést figyelhetjük
meg, amely megpróbálja „rekrisztianizálni” azokat a területeket, amelyeket koráb-
ban a török a maga ellenõrzése alá vont, és ahol szellemisége egyre nagyobb mér-
tékben teret hódított. Nadányi szemmel láthatólag nem a rekatolizáció, hanem
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egy, az ország egészét jobban szolgáló rekrisztianizáció harcosa kíván lenni, így
védve meg hazáját a kereszténységet eláruló, a törökkel összejátszó nép vádja alól.
A Florus Hungaricus amszterdami megjelenése, majd gyors angol fordítása bizo-
nyítja, hogy ez az alkotás jó idõben és eredményesen szolgálta a korabeli Magyar-
ország érdekét, visszautasítva a közelmúlt elítélõ propagandáját.
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JANKOVICS JÓZSEF

SZÉLJEGYZETEK BABITS MIHÁLY
GYÖNGYÖSI-KÉPÉHEZ

Babits Mihály irodalomtörténészi ítélete a régi magyar irodalomról, annak folya-
matairól, jelenségeirõl és alakjairól általában megalapozott, kora tudományos is-
mereteinek megfelelõ színvonalon áll. Sõt: a szaktudósok szikár adatközléseit
nemegyszer igen alapos filológusi erudícióval, a rá jellemzõ kiemelkedõen gazdag
és biztos verstani tudással, s az alkotó mûvész gyakorlatából fakadó intuícióval
ellenõrzi és haladja meg. Janus Pannonius, Temesvári Pelbárt, Sylvester János, Ba-
lassi, Zrínyi és Pázmány munkássága kedvelt hivatkozási alapja és mércéje, ered-
ményeiket az európai kontextussal szembesítve is magasra értékeli, s büszkén
ajánlja a külföldi olvasó figyelmébe.
Ellentétben Kosztolányival és Radnótival, akik elismeréssel nyilatkoztak a

„magyar Ovidius”, Gyöngyösi István verselésérõl és írásmûvészetérõl, a XVII–
XVIII. századi magyar irodalom legolvasottabb szerzõje nem vívta igazán ki
Babits érdeklõdését, s korántsem kapott tõle hasonlóan magas kalkulust. Sõt,
mintha a Nyugat vezéregyénisége is beállt volna abba a vonulatba, amely Ráday
Gedeonnal és Kazinczyékkal kezdõdött, s a romantika korában szélesedett ki: a
szokásos Zrínyi–Gyöngyösi szembeállítást a végsõkig kiélezve egyértelmûen el-
marasztalta a Márssal társolkodó Murányi Vénus szerzõjét az eposzírás zsenijével
szemben. A magyar irodalmat a külföldi érdeklõdõ számára bemutató, nagyléleg-
zetû összefoglalóiban Babits meg sem említi nevét, nem hivatkozik mûveire, nem
keresi helyét a világirodalomban – nyilvánvaló antik ösztönzései, témái, illetve
fordításai ellenére sem.
A barokk költõ neve, ha egyáltalán elõkerül tanulmányaiban-esszéiben, legfel-

jebb formai, verstechnikai kérdések okán bukkan fel. Tartalmi vonatkozások –
jóllehet Széchy Mária kapcsán Petõfinél és Aranynál is említhette volna azokat –
nem elégségesek szerepeltetéséhez.
Félig-meddig elismeréssel említi ugyan, hogy Gyöngyösi már tisztában volt az

alexandrinusok fõ követelményével: „Így a félalexandrin ötödik szótaga már
Gyöngyösinél a sorok óriási többségében hosszú – jóval elõbb, mintsem az ide-
gen »idõmértékes« verselés a magyar nyelvben otthonos lett volna.”1 Azonban a
Dézsi Lajos Balassi-kiadását bíráló roppant alapos és körültekintõ tanulmányában
keményen, és véleményem szerint kellõ megalapozás nélkül marasztalja el köl-
tõnk rímelését: „E ritmusbeli európaisodás mellett a rím szinte jelentéktelen sze-
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repet játszik Balassa költészetében. Nincsen rá szüksége, s távol van attól, hogy
sallangnak használja, mint Rimay, vagy dobverõnek, mint késõbb Gyöngyösi.”2
Róla alkotott véleménye legsúlyosabb megállapítását, értékítéletét kétszer is

hangsúlyozza arról írván, hogy „[a]z egész magyar irodalom történetén két irány
vonul végig: az egyik a nemzeti vonások konzervatív megõrzésére és kifejezésére
törekvõ, minden nyugati hatástól dacosan elzárkozó; a másik ezt az elzárkózást
megvetõ és gúnyoló, európai minták szerint forradalmian újító.” A nemzeti hagyo-
mányok csökönyös képviselete folyik a XVI. század Tinódi-féle lantosai között, a
Balassi-féle európai jelenséggel szemben. „Ugyane szembenállás tanulmányozható
a XVII. században a nagy európai mûveltségû, zseniális, egyes és egyetlen Zrínyi és
a csökönyösen, hagyományosan nemzeti, népszerû, az általános ízlést kifejezõ
Gyöngyösi között.”3
Ugyanezt ismétli meg az 1913-ban írt dolgozatában néhány oldallal hátrább az

egyéniségekrõl szólván. Szerinte a magyar írók nagy többsége a konzervatív ma-
gyarságot, a nemzeti tradíció folytonosságát kívánja képviselni, a jóval kevesebb
számú, de zseniálisabb újító, európaival szemben. „Ezek, amint mindenképpen in-
kább egyéniségek, úgy nyilván világirodalmi szempontból is értékesebbek a nem-
zeti hagyománynak egyszerû, Gyöngyösi-, Dugonics-, Vas Gereben- stb.-féle le-
téteményeseinél.”4
Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy Babitsnak e nemzeti kánont

is befolyásoló Gyöngyösi-értékelése – az említett verstechnikai kérdéseken túl –
nem tükröz konkrét olvasmány-élményt, nem említ egyetlen mûcímet, egyetlen
konkrét vonatkozást, jóllehet a régi magyar költõ teljes életmûvének immár
kritikai igényû megjelenése Badics Ferenc ügybuzgalmának köszönhetõen éppen
Babits költõi-irodalomtörténészi pályafutásának idõszakára esik. Mindez nem
lehet véletlen: Gyöngyösi neve nem szerepel azon a rövid listán, amelyen ifjúko-
ri olvasmányainak régi magyar íróit sorolja fel.
A legújabb kutatások fényében – nem utolsósorban Tüskés Gábor és Knapp

Éva kutatásainak is köszönhetõen – megkérdõjelezhetõk a Gyöngyösi európaisá-
gáról mondottak, s remélhetõleg a barokk költõ olyan alkotói vonásai is felfedez-
hetõek, amelyek meglátására Babits idejében, kellõ világítás híján, még nem volt
elég lehetõség.
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CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

ZENESZERZÕ VAGY ZENE-SZERZÕ?
ADALÉKOK G. D. SPEER DALLAMFORRÁSAIHOZ

A XVII. századi Magyarország tánczenéjérõl fõként a század utolsó harmadából
vannak forrásaink: a Vietórisz-kézirat és a Lõcsei tabulatúra (1670 körül), a
Kájoni-kódex (1687 elõtt), valamint a Soproni virginálkönyv (1689 után). Velük
egykorú lehet a lappangó Nagy Iván-féle kézirat, melybõl csak két táncot
ismerünk. E csoportot más irányból egészíti ki egy vegyes mûfajú kottakiadvány,
melyet Georg Daniel Speer (1636–1707) írt, illetve kompillált az általa ismert
kelet-európai táncokból.1 A Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel 1688-ban
jelent meg Göppingenben, s nemcsak a címben idézett tréfacsinálónak teremti
meg kelet-európai párhuzamát, hanem Speer saját regényének, az Ungarischer
oder Dacianischer Simplicissimusnak (1683) is. A szerzõ óvatosan utal a két mû
kapcsolatára: az Eulen-Spiegel címlapján Dacianisher Simplicissimusnak nevezi
magát. Míg azonban a regénybeli Simplex vándorló szolgalegényként, majd trom-
bitásként hányódik Szilézia, a Felvidék és Erdély városai és falvai között, rablók
fogságából fõurak kegyeibe pottyan – mellesleg pedig sokat mesél a kor életmód-
járól –, Lompyn históriái más tájakon játszódnak. A nagy étvágyú, hivatásos
bolond egy török fogságba esett magyar fõúr, Cergeli (Gergely) szolgálatában áll,
s kalandjait részben neki mondja el, miután egy tréfával rávette a szultánt, hogy
engedje szabadon. Mesél a misztikus gõgbe burkolózó török nagyvezírrõl, a szép
molnárlányról és a moszkvai pátriárkáról, egy török–magyar párviadalról, s per-
sze saját szerelmi örömeirõl és bánatairól is.
A laza szálon kapcsolódó epizódokat Speer egyszerû dalfüzérként dolgozta

fel, melyekben a tenor énekest csak basso continuo kíséri.2 A tételeket mindig egy
kelet-európai tánc kezdi, mely az epizód szüneteiben vissza-visszatér – hol páros
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1 Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel […] mit einer Tenor-Sing-Stimm / 2. Violinen / auch 2. Violen
/ so ad placitum, samt doppelten General-Bass […] componiret […] Von dem bekandten Simplicissimo,
Güntz [Göppingen], 1688. Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 34 Musica div. Tudományos fel-
dolgozásai: FALVY Zoltán, Daniel Speer magyar táncai = Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi
Bence 70. születésnapjára, szerk. BÓNIS Ferenc, Bp., Akadémiai, 1969, 75–89; UÕ., Speer: Musicalisch-
Türckischer Eulen-Spiegel, Studia Musicologica XII(1970), 132–151; UÕ., Történeti zeneszociológia: a
Simplicissimus-jelenség,Magyar Zene, 1988/3, 264–266; Alexander MÓZI, Daniel Speers Werke: Unga-
rischer Simplicissimus und Musicalisch Türckischer Eulen-Spiegel, Studia Musicologica, XVII(1975),
167–213; Alexander MÓZI, L’uba BALLOVÁ, Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel – Hudobný turecký
Eulenspiegel zo XVII. storocia: L’udové tance, Bratislava, 1971. E helyütt mondok külön köszönetet
Domokos Mária (MTA Zenetudományi Intézet) segítségéért.

2 A teljes szövegkönyv kritikai kiadása: Elke HUBER, Ulrich MÜLLER, Musicalisch-Türckischer Eulen-
Spiegel: Ein ‘Musikalischer Roman’ von Daniel Speer (1688) (Werk, Autor, Transkription, Nachwir-
kung)=Durch aubenteuer muess man wagen vil: Festschrift für Anton Schwob zum 60. Geburtstag, hrg.
von Wernfried HOFMEISTER, Bernd STEINBAUER, Innsbruck, 1997, 183–207.
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ütemben, hol proporcióként –, a tétel végén pedig mindig „omnia”, azaz minden
muzsikus részvételével játszandó, többnyire hármas ütemû zenei szövetre húzott
tanulság hangzik el. A szöveg elfogytával rézfúvós szonáták és szvit-táncok cik-
lusa zárja a gyûjteményt.
Speer külön hangsúlyozza, hogy ritornell-dallamait személyesen hallotta azon

népek körében, ahol megfordult.3 Ha a Simplicissimus-regény konkrét történelmi
utalásai Speer magyarországi és erdélyi tartózkodását jelzik, akkor nem kizárt,
hogy az 1650-es évek zenei relikviáit tartjuk kezünkben.4 Kellõ viszonyítás híján
ezt persze sem megerõsíteni, sem cáfolni nem tudjuk. Elgondolkoztató azonban,
hogy a XVII. század végi hazai kottás gyûjtemények anyagával, illetve az egykorú
lengyel forrásokkal nagyobb a kapcsolat aránya, mint ha az Eulen-Speiegelt szigo-
rúan a század közepére datálnánk. A lutheránus Speer egyébként – hányatott ifjú-
ság után szintén nem túl egyszerû öregséget választva – visszatért szülõföldjére,
Sziléziába, s ott próbált meg érvényesülni. Magyar és szlovák muzsikát ekkor
éppúgy hallhatott, mint harminc évvel korábban, hiszen a magyar–lengyel kap-
csolatoknak ez az egyik csúcsidõszaka, a fõúri házasságok és az élénk kereske-
delem miatt.
Az Eulen-Spiegel nem a hazai, lengyel, szlovák és magyar hagyományban jár-

tas közönségnek készült, hanem a távolabbi, protestáns vidékek német polgárai-
nak. Erre utalnak a hangsúlyos egzotikumok is (a görög vagy a moszkovita ba-
lett emlegetése nyilván túlzás). Szekundér gyûjtemény tehát: kulturális export-
cikk a közös német irodalmi-zenei „kontextus” távoli végvidékein túlról.
A kelet-európai Ballettek hangszeres konkordanciáit Falvy és Mózi kutatásai

részletesen feltárták, így Speer feljegyzéseit könnyebb elhelyezni a XVII–XVIII.
századi kéziratok dallamcsaládjaiban. Az énekes repertoárhoz fûzõdõ kapcsola-
tok azonban még számos újdonságot rejtenek. Az alábbiakban elõször három len-
gyel szerelmi dalra hívom fel a figyelmet, melyek Speernél Pohlnisch ballet címen
szerepelnek. Ezek ismeretéhez nyilván otthonosan kellett mozognia a lengyel
közzenében. Mindhárom példa a Krakkóban õrzött Muzyczne Silva Rerum gyûj-
teménybõl való, 1670 tájáról.5 Hangnemük és basszusuk – miként a 15. Pohlnisch
balleté, melynek változatát a Lõcsei tabulatúrából ismerjük – szinte pontosan meg-
egyezik a Speer-féle közléssel. A ritmikai eltérések, illetve az oktávtörés különb-
sége arra utal, hogy a dallamcsírát az elõadók szabadon variálták, díszítették, s a
szöveg metrikai rendjét követve átcsoportosították a hangokat.
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3 Nagy kár, hogy a szintén ebben az elõszóban említett Joco-seriis címmel tervezett gigantikus tánc-
gyûjtemény megjelenésérõl semmit sem tudunk. A Speer másik mûvében közölt magyar táncok ki-
adatlanok; a párizsi Bibloithèque Nationale-ban õrzött nyomtatványt magam sem láttam.

4 A regény történelmi, mûvelõdéstörténeti és irodalmi kontextusáról legújabban:Das Ungarnbild in der
deutschen Literatur der frühen Neuzeit: Der Ungarische oder Dacianische Simplicissimus im Kontext
barocker Reiseerzählungen und Simpliziaden, hg. von Dieter BREUER, Gábor TÜSKÉS, Bern–Berlin et al.,
Peter Lang Verlag, 2005 (Beiheft zu Simpliciana, 1).

5 Bár eddig nem akadtam nyomukra a szakirodalomban, valószínû, hogy a lengyel zenetörténészek is
azonosították már e dallamok kapcsolatát Speer táncaival. A nehezen elérhetõ források miatt azonban
indokoltnak érzem itteni közlésüket is.
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1. kottapélda
a) Pohlnisch Ballet 6. [= 12., in d] (Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)

b) Serce mi ubiegla M. [M.] (Muzyczne Silva Rerum, 1670 k.)6

2. kottapélda
a) 10. Pohlnisch ballet (Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)
b) Serdeczna dziewczyno (Muzyczne Silva Rerum, 1670 k.)7
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6 Muzyczne Silva Rerum z XVII wieku, przygot. Jerzy GOLOS, Jan STESZEWSKI, o tancach napisala Zofia
STESZEWSKA, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1970, 33. Az incipit a 95. számmal szereplõ,
befejezetlen töredékhez tartozik, melyet a 97. számmal, szövegkezdet nélkül olvasható, teljesen
egyezõ dallam záradékával egészítettünk ki.

7 Muzyczne Silva Rerum…, i. m., 44., eredetileg elõjegyzés nélkül. A 132. számmal közölt dallam szö-
vegét l. ugyanitt, 103.
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3. kottapélda
a) 16. Pohlnisch ballet (Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel, 1688)
b) Kedykolwiek, me kochanie (Muzyczne Silva Rerum, 1670 k.)8

A negyedik kottapélda egy – eddig Speer szerzeményeinek tartott – vokális
té tel hez kapcsolódik. Speer az Eulen-Spiegel tételeinek kezdetén és/vagy ritor -
nell  ként meg szólaló táncok dallamát a szöveges részekben is gyakran tovább-
viszi, va riál ja, mint például a 7. Hungarisch ballet vagy a 15. Pohlnisch ballet té má -
ját; természetesen alávetve a szöveg törvényszerûségeinek. Mégis akad olyan
zenei rész let, ahol csaknem változtatás nélkül épít be egy vendégdallamot. Az
alábbi Aria a toronyzenélés nyugat-magyarországi fellegvárából, Sopronból szár -
ma zik: a Wohl  muth János nevét õrzõ Soproni virginálkönyvbõl, melynek magyar
táncai könnyen rokoníthatók az Eulen-Spiegel dallamaival. Hangneme – Speer
köz lé sé hez hasonlóan – a-moll, basszusa is megegyezik.

4. kottapélda
a) Lompyn kommt… (Musicalisch-Türckischer Eulen-Spiegel, 1688; 2. szöveges tétel)

b) 7. Aria (Soproni virginálkönyv, 1689 után)

A fenti párhuzamok talán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Speer dallamgyûjtõ
és -fel  dolgozó módszerét pontosabban megismerjük. S bár – mint fentebb már
em lí tet tem – a Simplicissimus-regény kor jelzõ adatait (1650–60-as évek) ko mo -
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8 Uo., A 131. számú dallam szövegét l. 103.
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lyan kell vennünk, egyre erõsebb a gyanúm, hogy az Eulen-Spiegel táncai minden
bizonnyal inkább egy késõbbi idõszak, az 1688-as kiadást közvetlenül meg elõzõ
évek zenei divatját tükrözik, s csak kisebb részben voltak „muzeálisak” Speer
idõsebb korában. De, mint tudjuk, a messzirõl jött ember azt mond, amit akar –
akár Simplexnek, akár Lompynnak álcázza magát.

37

Zeneszerzõ vagy zene-szerzõ? Adalékok G. D. Speer dallamforrásaihoz



SZABÓ ANDRÁS

A HIT ALLEGÓRIÁJA SZENCI MOLNÁR ALBERT 
KÁLVIN-FORDÍTÁSÁNAK CÍMLAPJÁN

A Szenci Molnár Albertrõl szóló szakirodalomban lassan önálló kutatási irány -
ként jelentkezik az 1624-es Institutio-fordítás1 címlapjának elemzése. Különösen
sokat foglalkoztatta a kutatókat a bal oldalon álló emblematikus nõalak, a Religio
(ez volt Szenci Molnár és Rimay János számára is versre méltó), míg a jobb oldali
Fides mintha háttérbe szorult volna. Legutóbb Viskolcz Noémi elemezte rész le -
te sen a metszetes címlapot,2 kimutatva, hogy keletkezése válasz Pázmány Péter
Kalauzának 1623-as kiadására, az ott képekben kifejtett Regnum Marianum-kon-
cepcióra, s hogy Kálvin mûvének címe és gondolatmenete (Az keresztyéni religióra
és igaz hitre való tanítás), illetve a katolikusokkal folytatott vita hogyan befolyásol-
ta a címplapkép kialakítását. Én magam egy korábbi tanulmányomban a kes keny út
és a széles út allegóriájának képi ábrázolására koncentráltam, összefüggésbe hozva
ezt a költõ egyik versével.3
A Religiónak nemrég sikerült megtalálni az eddigi legközelebbi képi rokonát,

amely mintául szolgálhatott az 1624-es címlap ismeretlen mestere számára: ez
Pieter Baltens antwerpeni mûvész metszete.4 Valami hasonlót fedeztem fel most
az eddig elhanyagolt Fidesszel kapcsolatban is (hála a jó kézikönyveknek és a wol -
fen bütteli Herzog August Bibliotheknak). Nézzük meg elõször, hogyan írja le
Cesare Ripa a keresztény hit allegóriáját: „Talapzaton álló, fehérbe öltözött nõ,
baljában kereszttel, jobbjában kehellyel. […] Állva ábrázoljuk, nem ülve […]
Mivel pedig a hit két legfõbb foglalata, mint Szent Pál mondja, a megfeszített
Krisz   tusba és az Oltáriszentségbe vetett hit, ezért festjük kereszttel és ke -
hellyel.”5 Ha összevetjük ezt a tömör leírást a Szenci Molnár-féle címlappal, azt
ta láljuk, hogy mindenben megfelel Ripa elõírásainak. Egyetlen apró különbséget
kell csak kiemelnem: a jobb kezében láthatóan van valami, de hogy az egy kehely
lenne, azt nem lehet biztosan kivenni. Ennek okát talán éppen Ripa szövege adja
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1 RMNY 1308.
2 VISKOLCZ Noémi, „Vagyon egy kis Varos Moguntian innen”: Hanau és Oppenheim szerepe a magyar

mûvelõdéstörténetben (kézirat, megjelenés alatt).
3 SZABÓ András, „Mindennémû háborúság ellen”. Szenci Molnár Albert versének hátteréhez = A szó élete:

Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád tiszteletére, szerk. SZITÁR Katalin, Bp., Argumentum, 2004,
257–267.

4 (VÁCI) KOVÁCS Gábor, Németalföldi párhuzam Rimay „Religio”-emblémájához, Irodalomismeret XI.
(2000), 2–3, 100–102.

5 Cesare RIPA, Iconologia, ford. és közzét. SAJÓ Tamás, Bp., Balassi–Studiolum, 2002 (quodlibet CD-
tár), 191.



meg: az Oltáriszentség egy református számára nem a hit tárgya, s ez talán még
akkor is zavaróan hatott, ha helyette természetesen az úrvacsorára gondolt.

Végignéztem a korabeli Fides-ábrázolásokat, egyik sem hasonlított az
ittenire. Végül egy egészen más stílusú metszeten döbbenten ismertem rá a kéz -
tar tásra. A hitet jelképezõ nõalak itt szabálytalan módon egy sziklán ül, jobb
kezében világosan látszik a kehely, bal kezével nagy keresztet tart. Nemcsak a kéz
tartása azonos, hanem még az ujjait is ugyanúgy helyezi el, ami vitathatatlanul bi -
zo  nyítja a rokonságot. Ezen még a különbségek sem változtatnak, az hogy lefelé
néz (az 1624-es fölfelé), ül és keresztbe rakja a lábait, a kereszt szára a fej mögött
lefelé látszik mutatni (Szenci Molnárnál felfelé), s fölötte két szárnyas puttó rep -
ked ve virágot szór. Az 1601-es metszet valójában egy „hit – remény – szeretet”
so rozat elsõ da ra bja, készítõje Jan Pietersz Saendram (1567?–1607) holland mû -
vész, aki mes te re, Hendrick Goltzius elõképe nyomán dolgozott.6 Hiába írta rá a
kereszt hosszab bik szárára Saendram, hogy „Cum privil(egio) Sa(crae) Cae (sa -
reae) M(aies   tatis)”, ez nem védte meg a képet attól, hogy az Institutio-fordítás
cím lap já nak mestere fel ne használja. A nõalakot a szabályoknak megfelelõen fel -
ál lí tot ta, és eltüntette a feleslegesnek ítélt sallangokat, erre egyébként a rendel ke -
zés re álló kes  keny terület is rákényszerítette. Az ismeretlen mester kilétéhez még
így sem ke rültünk közelebb, az azonban már világos, hogy németalföldi ma nie -
ris ta mes te rek képeit használta fel mintaként a két nõalak megformálásban.
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6 The Illustrated Bartsch 4. Formerly volume 3 (part 2) – Netherlandish Artists. Matham, Saendram,
Muller, ed. by Walter L. STRAUSS, Abaris Books, New York, 1980,  397. – A mûvészrõl lásd:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich
THIEME und Felix BECKER, Band 29–30, hg. von Hans VOLLMER, Leipzig, E. A. Seemann, 1999,
305–306.



PETRÕCZI ÉVA

A PRAXIS PIETATIS DÍSZCÍMLAPJÁNAK „TITKAI”

Valójában gyermekkorunk közös színhelyeihez (Pécshez és Balatonfenyveshez)
kö tõdõ emblémák elemzésével illene köszöntenem az ünnepeltet, kétszeres „föl -
di met”, Tüskés Gábort. Ilyenekrõl azonban – a lelkünkbõl-álmainkból kitörölhe -
tet len kép-szöveg együtteseket leszámítva – nincs tudomásom. Így tehát szûkebb
kutatási területemen igyekeztem olyan témát találni, amely nem áll távol születés-
napos barátunk érdeklõdési körétõl, tudósi világától. Ez korántsem volt könnyû
feladat, hiszen a nagyszámú magyar puritán traktátus közül vajmi kevésnek jutott
díszcímlap, a Gebrauchsemblematik avagy utility emblematics honi ég alatt kevés-
bé mindennapinak számító körébõl.1 A leghíresebbnek, Medgyesi Pál Praxis pie -
ta tisának, amelyet hét év alatt ötször adtak ki nálunk, azonban szerencsére igen.2
Igaz, mindössze egy alkalommal, Szenci Kertész Ábrahám 1643-as nagyváradi ki -
adá sában. E beszédes címlapot legutóbb V. Ecsedy Judit elemezte tizenegy év vel
ezelõtt megjelent, rövidségében is alapos és részletekre kiterjedõ tanulmá nyá ban,
amelyhez jómagam mindössze néhány kiegészítõ megjegyzést szeretnék fûzni,
illetve az egykori kérdésekre válaszolni.3
Kezdjük mindjárt a legfontosabb dilemmával: miért csak Szenci Kertész Áb ra -

hám tartotta oly igen fontosnak „Az egész Könyvnek istenes szép ki-képelését”?4
Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a legelsõ díszcím-
lap rézmetszõjének köszönhetõ a Németalföldön tanult nagyváradi nyom dász -
mes ter-könyvmûvész érdeklõdése. Ennek a J. Hodgets nyomdájából kikerült
1616-os kiadványnak ugyanis az 1571-ben Londonban született, ám flamand szár -
ma  zású Renold Elstrack volt a készítõje.5
Igaz ugyan, hogy Michael Bryan festõ- és illusztrátorlexikona Renold (Re gi -

nald) Elstracket, továbbá az õ címlapját alig módosító William Marshallt egyszerû
„rézmetszõ bérmunkásoknak” tartotta, s csak portréikban látott valamelyes ér té -
ket,6 emblémaszegény hazai világunkban azonban ezek a rajzok is komoly hang -

40

1 Karl Josef HÖLTGEN, Aspects of the Emblem, Kassel, Edition Reichenberger, 1986, 91.
2 E tizenhetedik századi sikerkönyv történetérõl bõvebben: PETRÕCZI Éva, Egy fordítás háttértörténete,

Lewis Bayly: The Practice of Piety, Medgyesi Pál: Praxis pietatis = UÕ., Fél-szentek és fél-poéták, Bp.,
Balassi, 2002, 11–33.

3 V. ECSEDY Judit, A legnépszerûbb 17. századi magyar könyv, Magyar Grafika, 1994, 39–42.
4 SZENCI KERTÉSZ Ábrahám elõszava az 1643-as Praxis pietatis-kiadáshoz, RMNY 2002. (1)b oldal.
5 Alfred Forbes JOHNSON, A Catalogue of Engraved and Etched English Title Pages, Down to the death of

William Faithorne, 1691, Oxford University Press, 1934, 15.
6 Michael BRYAN, Dictionary of Painters and Engravers, ed. by G. C. WILLIAMSON, vol. II. 128., ill. vol.

III. 290, Port Washington, N. Y., Kennikat Press, Inc., 1964.



súlyt adhattak a léleképítõ tartalmaknak. Az is valószínû, hogy Szenci Ker tész
Ábrahám az olvasók körének bõvülését remélte a díszcímlapon ábrázolt mon da -
ni valótól. Ahogyan egy holland kutató, Peter van der Coelen írta, éppen e kor -
szak emblémákkal dúsított bibliái és egyéb kegyes kiadványai kapcsán: „A kiadók
nem határozott korcsoportokat céloztak meg, hanem inkább arra tö re ked tek,
hogy minél nagyobb olvasóközönséghez jussanak.”7 Az embléma színpa dias,
moz  galmas, olykor játékos elemeivel a gyermekeket és a felnõttek gyermeki énjét
egy  aránt képes megszólítani. Egy XIX. századi, lelkészcsaládban felnõtt, a vallá-
sos irodalomban jártas szerkesztõ-ifjúsági író, Margaret Gatty ebben látta töb bek
között az ugyancsak XVII. századi Francis Quarles (az õ Emblemes címû mun -
káját, mint kvázi-puritán mûvet, javarészt a Praxis második címlaprajzolója, Wil -
liam Marshall illusztrálta!) tartós sikerének nyitját.8
V. Ecsedy Judit az 1619., 1631. és 1638. évi angliai díszcímlapokat ve tette össze

az egyetlen magyarral. Jómagam az 1616, 1623, 1629, 1630 és 1634-es kiadások
címlapjának vagyok birtokában.9 V. Ecsedy utal arra, hogy az angol cím lapok jobb
ol da lán a bibliai példázat lámpást tartó okos szüze mintegy „elfordul” a szemlé lõ  -
tõl, míg a magyar változatban a címlap felé néz, sõt, szembenéz a könyvet for ga  -
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7 Peter van der COELEN, Emblemata Sacra. Biblical Picture Books and Emblem Literature = The Emb -
lem Tradition in the Low Countries, ed. by John MANNING, Karel PORTEMAN, Marc van VAECK, Turn -
hout, Brepols, 1999, 261–267.

8 Wendy K. KATZ, The Emblemes of Margaret Gatty, A Study of Allegory in Nineteenth-Century Child -
ren’s Literature, N. Y., AMS Press Inc., 1993, 3.

9 A forrás az Early English Books Online – http://eebo.chadwyck.com/home (2005. július).



tókkal. Ehhez még hadd fûzzem hozzá, hogy a díszcímlap abszolút fõszerep lõ  je,
a leg fö lül térdeplõ kegyes férfiú az angol címlapokon szintén elfordulva, ez út tal
nem a címlapból kifelé, hanem az égre emeli tekintetét, míg a hazai változat kere -
kebb arcú, „Szenci Molnár-fizimiskájú” figurája ugyancsak az olvasókra – ránk –
tekint. Távol álljon tõlem a nemzeti karakterek különbözõségének könnyel mû
em le ge té se, de elegendõ, ha a temperamentum különbségeire utalok. Biztosabb
választ re mé lek adni végül arra a kérdésre, miért több a szöveg a magyar díszcímla -
pon, mint bármelyik angol modelljén, miért van beírva az üres felületek minden
mil limétere. Nagy valószínûséggel ugyanazért, amiért a magyar szöveg, Medgyesi
Pál eredetinek ható textusa, csaknem kétszeres terjedelmû a Lewis Bayly-féle szö -
veg  hez képest.10
Az a tény, hogy a fordító szabadon megfejelte, „körbeprédikálta” az angol szö -

ve get, talán felbátoríthatta a mindmáig nem azonosított rézmetszõt, hogy a jel-
legzetes puritán bõbeszédûség még bõbeszédûbb magyar változata az õ képi ábrá -
zo lásában is megnyilvánulhasson. Más szóval: ez az ékes címlap emblematikus tö -
mö rséggel érzékelteti, hogy Snowdonia világhírûvé lett püspökének széles körben
nép szerûvé vált mûvét a XVII. század magyar könyves emberei, köztük a puritán
esz mékkel nyíltan rokonszenvezõ, ilyen szellemû kiadványok sokaságát gondozó
Szenci Kertész Ábrahám, továbbá a Praxis olvasói egyaránt honosítottnak tekintet -
ték. Ezt az benyomást fokozhatta a megmagyarított szellemiségû, s részben a ha -
zai látványvilághoz közelítõ díszcímlap is.
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HARGITTAY EMIL

ÉVA KNAPP, GÁBOR TÜSKÉS, 
EMBLEMATICS IN HUNGARY (Ismertetés*)

Knapp Éva és Tüskés Gábor monográfiája a magyarországi reneszánsz és barokk
kori emblematikáról a patinás, immár 135 esztendõs Max Niemeyer Verlagnál je -
lent meg angol nyelven. A kiadó jelentõs, újabb vállalkozása a Historisches Wör -
ter buch der Rhetorik megjelentetése, a Frühe Neuzeit sorozatban pedig nemré gi -
ben olyan alapmûveknek számító monografikus igényû munkák jelentek meg,
mint a Corpus Paracelsisticum, az Europa und die Türken in der Renaissance, a La -
tei  nische Lyrik der Frühen Neuzeit és a Renaissancekultur und antik Mythologie c.
tanulmánygyûjtemények, vagy Axel E. Walter Späthumanismus und Kon fes si ons  -
politik és Kai Bremer Religionsstreitigkeiten c. könyve. Megjegyzem, hogy Tüskés
Gábor 1997-es magyar Nádasi-monográfiája 2001-ben ugyanebben a so ro zatban
jelent meg. Le kell szögeznünk, hogy a magyarországi irodalomnak és vizs gálata
tudományos eredményeinek megismertetése szempontjából rendkívüli je len tõ -
ségû, hogy e könyv napvilágot látott, szerzõi megérdemelten kaptak érte 2004-
ben Klaniczay-díjat, s önmagában is dicséretes, ha egy magyar szerzõ mun káit
kül  földön is menedzseli, nem sajnálva a fáradságot, törõdést és a folya ma tos utá -
na járást, ami egy ilyen opus megjelentetésével jár. 
Tárgyválasztás szem pont já ból mindenképpen adósságtörlesztésnek számít a

mû, hiszen az embléma ku tatás nemzetközi szinten – az elõzményeket nem szá -
mítva – mintegy négy év ti zede folyamatosan slágertémának számít. Különösen
igaz ez a Henkel–Schöne-féle kézikönyv megjelenése (1967) óta. Ebbõl a nagy
nemzetközi galériából fá jóan hiányzott a magyarországi anyag feldolgozása, mi -
köz ben a külföldi kutatás már elõre lépett a kelet-európai emblematika (cseh,
len  gyel, orosz, szlovák, uk rán) te rü letén is. (Jó tíz éve egy Tarnai Andorral való
be  szél getésben fölmerült a téma fon tossága, s az, hogy magam belevágok a ma -
gyar országi anyag feldolgozá sá ba, de „fõnököm” lebeszélt róla, mondván, hogy
már „csinálják”. A szerzõpáros ek kor ra [?] már bizonyára belefogott az anyag-
gyûjtésbe.)
A könyv elsõ fejezete (Background, definitions, and objectives) számot vet az

emb léma és emblematika meghatározási nehézségeivel. Alapvetõ megállapítás,
hogy az embléma, mint a szimbolikus kifejezésmód megtestesítõje, mûfaji ha tá -
ro kon átnyúlva közvetít mögöttes jelentéstartalmat, ugyanakkor önállósulva ön -
álló gyûjtemények formájában is elemezhetõ Alciato óta. Az embléma mint válto -
zó mûforma legtágabban kép és szöveg együtteseként értelmezhetõ, s ahol csak
szö veges emblémák maradtak fenn, a képek hozzákereshetõk a leírásokhoz.
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A második fejezet (Emblematics in Hungarian literary theory) tudatosítja, hogy
Európához hasonlóan Magyarországon is jelentõsebb az emblematika gya kor lata,
mint elmélete. Különbség abban mutatkozik, hogy nálunk – más mûfajokhoz ha -
sonlóan – az elmélet még annyira sem fejlõdött ki, mint például a francia, német
és olasz szerzõk esetében. Elméleti megjegyzéseket fõként irodalomelméleti kézi -
köny vekben, továbbá Zsámboky János és Lackner Kristóf, majd pedig Vanossi
Antal és Bod Péter ide tartozó mûveiben kereshetünk.
A harmadik fejezet (Routes of transmission: Jesuit education and emblematics)

a jezsuita oktatás és az emblematika összefüggését vizsgálja. Ez azért tanulságos,
mert a vizsgált idõszakban a jezsuiták magyarországi megtelepedése és a jezsui ták
Európa-szerte alkalmazott emblematikus kifejezésforma-kedvelése lényegében
egy beesett, így hozzánk közvetlenül és viszonylag gyorsan jutottak el az új kez -
de ményezések. A szerzõk következtetéseit meggyõzõen támasztja alá a ma gyar -
országi jezsuita rendházak könyvállományainak részletes feldolgozása.
A negyedik fejezet (The typology of emblem books and emblematic prints) fe le -

ke zettõl függetlenül tipologizálja a mûfajhoz tartozó emblémáskönyveket és
emb le matikus nyomtatványokat. A feldolgozás bizonyítja az embléma-mûfajnak
más mûfajokban való megjelenését és felhasználhatóságát: a fejedelmi tükrökben,
a filozófiai, politikai és etikai-morális kézikönyvekben, az elmélkedés-irodalom-
ban, imádsággyûjteményekben és a teológiai traktátusokban, valamint a dicsõítõ
ira tokban.
Az ötödik fejezet (The English reception of a late humanist emblem book by a

Hungarian author: Zsámboky [Sambucus] and Whitney) Zsámboky János (Emb le -
ma ta, 1564) és Geoffrey Whitney (A Choice of Emblemes, 1586) címû emb lé más -
könyveinek részletes összehasonlító vizsgálatát tartalmazza, kimutatva Zsám bo ky
mûvének angliai recepcióját. Whitney félszáz epigrammát fordított le Zsám bo ky -
tól, s az emblémák hatása Shakespeare-nél is kimutatható. Az angol monográfia
szerzõi jó érzékkel adtak nagyobb teret e recepciótörténeti fejezetnek.
A hatodik fejezetben (Mannerist emblematic poetry? The layers of literary tradi-

tion in János Rimay’s poem Fortuna/Occasio) Rimay szerencse-versének („Hitetõ
sze rencse, nem kell ajánlásod”) részletes mûfajtörténeti, komparatisz ti kai és stí lus -
elemzését kapjuk, melynek segítségével végigkövethetjük Rimay tu dós al ko tói
mód szerét. Verse nem egyszerû emblémamagyarázat, hanem a témának az antik és
hu manista allegorizációt felhasználó egyéni kidolgozása, jellegzetesen ma nie rista
költemény.
Az ezt követõ három fejezet a líra után az iskoladráma (VII. Emblematic

modes of expression in the school drama), a prédikációirodalom (VIII. The emblem-
atic mode and the sermon), és a kegyességi próza (IX. Religious prose: Emblematic
biographies of Jesuit saints) mûfajának hazai példáin mutatja be az emblematikus
kifejezésmód irodalmi megvalósulását.
Végül a tizedik fejezet (Literary emblematics and the fine arts: Rhetorical con -

cep tion and iconographic programme of the fresco cycle on the Grand Staircase of the
Jesuit College at Gyõr) az emblematikus ábrázolásmód általános érvényét bi zo -
nyít ja a gyõri jezsuita kollégium díszlépcsõjének freskóciklusát elemezve. Az
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elem zés rávilágít az 1697-ben, valószínûleg itáliai mester(ek) által készített fres -
kók történelmi hátterére (a török kiûzése) és a gyõzelmes Mária kultuszának
meg jelenítésére. Meggyõzõen vázolja fel az ábrázolás elméleti háttereként – Cor -
ne lia Kemp felismerését adaptálva – a jezsuita Jacob Masen emblémaelméletét és
en nek alkalmazhatóságát a képi ábrázolásban.
A könyv magyar változata az angol változattal szinte egy idõben jelent meg.1

Nem mondható azonban, hogy az angol változat mechanikus fordítása lenne a
ma  gyar monográfiának (a fordítók: Török András és – a III. és V. fejezeté – Bo -
ron kay Zsuzsa), ugyanis a szerzõpáros az eredeti szöveget alaposan átdolgozta.
Számos olyan apró részlet került a szövegbe, amely stiláris módosítást tartalmaz,
illetve a magyarországi kulturális viszonyokról tájékoztatást ad a külföldi ol va  -
sónak. Helyenként elmaradt a bonyolultnak látszó, hosszabb terjedelmû régi
magyar nyelvû idézetek fordítása (pl. egy hat soros Baranyi Pál-idézet csak a ma -
gyar változatban van meg (196), az angolból hiányzik (177), viszont a magyar vál -
tozatban nem közölt Rimay-verset angol nyersfordításban olvashatjuk (114–115).
Mindkét könyv tíz fejezetbõl áll, melyek közül a magyar és az angol vál tozatban a
fejezetek sorrendje és lényegi szövegazonossága az I. és VI–X. fe je zetre vo nat ko -
zik. Az angol változat II. fejezete a magyar változatban a III. fe je zet, a III. a ma -
gyar változat IV. fejezete, a IV. pedig a magyar könyvben az V. fe je zet. Az angol
kiadás V. fejezete a magyar változathoz képest teljesen új kidolgozású: a 3 lapos
magyar Zsámboky-alfejezet az angolban 22 lapos elemzéssé bõvült, rész le tesen
bemutatva a Zsámboky- és a Whitney-mû kapcsolatát. (A magyar válto zat ban
Whitney mindössze három említéssel szerepelt.)
A könyv tulajdonképpeni szövegrészét gazdag függelék-rész egészíti ki: rö vi -

dí tésjegyzék, a magyar vonatkozású emblémáskönyvek és emblematikus nyom -
tat ványok jegyzéke, táblázatok, képek, bibliográfia és index (ez utóbbi Tüskés
An na munkája, és a fõszöveg személy- és helyneveit tartalmazza). Két ponton je -
len tõs a bõvítés a magyar változathoz képest: az illusztrációk száma 32-rõl 80-ra
nö vekedett (itt közölték a korabeli jezsuita rendházak és a forrásanyag területi el -
osz lását mutató térképeket is), továbbá az angol változat már hozza a magyarból
hiányzó 25 lapos irodalomjegyzéket is.
E monográfia is mutatja, hogy a szerzõpáros témaválasztásban, módszerben

egy máshoz hasonlóan, egymás munkáját kiegészítve dolgozik. E sok éves ered -
mé  nyes együttmûködés hátterét jól világítja meg az a két interjú, amely az Iro -
da  lom ismeret legújabb számában jelent meg („Labor omnia vincit”: Beszélgetés
Tüs kés Gáborral és Knapp Évával, Irodalomismeret, 2005/2, 29–39). Fö lös   leges
lenne annak akár aprólékos vizsgálata, hogy mely szövegrész a szer zõ pá ros mely
tagjától származik. Ahogyan Tüskés Gábor megfogalmazta: „A kü lön bö zõ
kom  petenciák nem egyszerûen összeadódnak, hanem kölcsönösen meg termé ke -
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nyí tik egymást.” (32) A lényeg: a tudományos eredmény, amely az utó kor szá -
mára megmarad, amely ez esetben a magyarországi emblematika te rü le tén kiin-
dulópontot jelent minden további kutatáshoz.

Éva KNAPP, Gábor TÜSKÉS, Emblematics in Hungary: A study of the 
history of symbolic representation in Renaissance and Baroque literature, 

Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2003 (Frühe Neuzeit, 86) 
322 p., 80 Fig.
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KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ

MAGYAR EMBLÉMALEXIKON „KÉVÁNTATIK”

Az ünnepi köszöntõ alkalmával egy újabb „fegyver kévántatik” az 50. esztendejét
ünneplõ Tüskés Gábortól. Egy magyar emblémalexikon, mely sokunk számára jó
vitézi resolutio, azaz megoldás, vitézi elhatározás is lenne. De hozzátehetem az
antidotum jeligéjének legfontosabb záró mondatát: „Volenti nihil difficile” – aki
akar valamit, annak semmi sem nehéz!
Magyar emblémalexikon kévántatik! Ezt a még hiányzó, de anyagában már

össze gyûjtött kézikönyvet – akár négykezes lexikonként, ha nem is zenei értelem-
ben –  Tudós Tüskés Gábor és élete szintén tudós párja, Knapp Éva állíthatná
össze. Nekik való feladat, hiszen senki nem tett többet a magyarországi emb le -
ma tika forrásainak feltárásáért, mint õk ketten. S a lexikonhoz akadna elõzmény
is, bár nem túl nagy számban.
A magyarországi emblematika forrásait éppen Knapp Éva tárta fel az Irodalmi

emb lematika Magyarországon a XVI–XVII. században címû monográfiájának az
emblémáskönyveket összefoglaló jegyzékében. De nem állíthatjuk, hogy eddig
sem történt semmi érdemleges e témakörben, hiszen számos részeredményt fel -
so rolhatunk. Elsõként Dézsi Lajos cikkét említhetjük az Irodalomtörténet 1929-es
évfolyamában, aki a Shakespeare-mûvekbe átkerült Zsámboki-emblémákat ve szi
számba. Forgathatjuk az Emblemata 1982-es hasonmás kiadását is (Bib lio theca
Hungarica Antiqua, 11). Két német professzor, Artur Henkel és Albrecht Schöne
az 1969-es kiadásban mégis úgy véli, hogy a magyar tudományosság csak je len ték -
te len adalékokkal járult hozzá a több száz éves nagy emblémaáramlathoz. En nek
cáfolataként állítsunk össze egy rövid számadást!
A felsorolás elején említsük meg, hogy Marót Károly 1939-ben tartalmas

könyv ben elemzi Ádám János Az igaz, iambor es teokelletes baratsagrol valo enecét
(Ami citia, Szeged, 1939). De már 1937-ben, tehát Marót elõtt két évvel, Turóczi-
Trost ler József (nemzedékem mestere, népszerû nevén: „Dudu”) is összegezte az
ének emblematikus összefüggéseit.
Irodalom- és mûvelõdéstörténetünk külön szerencséjeként Lackner Kristóf

hie roglifikus emblematikájának, mûveinek számos lemeze fennmaradt. Jó ré szü -
ket a Soproni Evangélikus Múzeum gyûjteményében õrzik. Aspirantúrám idején,
az 1970-es években, számba vettem az ismert emblémákat. Ezek szerint Lackner
Kris tóf több mint 60 emblémát vésett rézlemezre különbözõ mûveihez.
Ez fontos tény, még akkor is, ha közülük számos lemez forrásvidékét Ca me -

ra rius embléma-gyûjteményeiben kell keresnünk. Az emblémák jegyzékét 1971-
ben tettem közzé a Soproni Szemlében, Emblematika, hieroglifika, manierizmus
címû tanulmányomban. A Camerarius-összefüggésekre pedig Rózsa György
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Lackner, a rézmetszõ címû tanulmánya világított rá ugyancsak a Soproni Szemle
1971-es évfolyamában. Lackner lemezeinek sora további nyolccal egészül ki,
melyeket az Emblematischer Tugendspiegel címlapjához készített el. Sajnos, a Jo -
nas Rosa-nyomda az egyszerûbb megoldást választotta: a nyolc sarkalatos erény -
nek csupán a nevét írta be a címoldal utáni lap lemezeibe. A rajzokat azonban
megõrizte Lackner eredeti leveleskönyve. A Soproni Szemle 1971-ben közölte a
le mezeken fennmaradt emblémákat. 1988-ban, a Bibliotheca Hungarica Antiqua
18. és 19. kötetében újra kiadtam néhányat a Florilegus Aegyptiacus és a Maiestatis
Hun gariae Aquila hasonmás kiadásában. A Fortuna-emblémáról Wathay Ferenc
Sopronban, valamint Rimay és a XVII. század emblematikája címû tanulmányaim-
ban írtam meg gondolataimat. A sze ren cse-emblémával Faludi Ferencig Beniczky
Péter és Koháry István is megvívta küzdelmét.
Illésházy István Ferendum et sperandum címû verse is bizonyítja az em ble ma -

ti kus világ továbbélését. Ez sem maradhatna ki egy tervezett magyar embléma lexi -
konból. Ne feledjük el Hajnal Mátyás Szíves könyvecskéjét sem. 1629-ben Rikhes
Mi hal Szíves képekkel kiformáltatott tizenhét elmélkedéssel alkotott ugyanannyi
ka tolikus embléma-magyarázatot, melyeknek szépségét csak Pázmány szövegei-
hez mérhetjük (Bibliotheca Hungaric Antiqua, 27, 1992).
Ne hagyjuk ki az  alkalmazott emblematika kép- és verssorait sem. Johann

Conrad Barth Das Oedenburgische Rath-Haus címû beszéde 1670-ben, a soproni
Szent György-napi képviselõtestületi választás elõtt hangzott el. Knapp Éva felis-
merte, és meggyõzõen elemezte a gyõri jezsuita rendház emblematikus képsorát.
Ugyanígy további alkalmazott emblémák rejteznek az 1670-ben Pozsonyban két
al kalommal is megjelent – csak Szent György-napi prédikációnak emlegetett –, 60
la pos füzetkében is. Tervezõjük szintén Lackner Kristóf, keletkezésük ideje pedig
az 1610-es évek vége. A XIX. század végén sikerült elpusztítani a képsort, ami  kor
az újat akaró soproni városi polgárság a reneszánsz városházát lebontotta, s
helyette egy neoreneszánsz épületet emeltetett magának. A  fes tett emblémákkal
díszített régi városháza képsorait be lehetne illeszteni a Tüskés Gábornak és
feleségének feladatként javasolt lexikonba.
Még ne zárjuk le az emblémák sorát! Megemlítem, hogy a Fortuna variabilis

sze  rencséjeként Sopron tudós levéltárosa, vitéz Házi Jenõ az 1930-as években
meg vásárolta a levéltár kézikönyvtára számára Dobner Ferdinánd Em ble ma ti scher
Trau  ben-Schiessen címû 1698-as füzetét. Három ragyogó szépségû embléma gaz -
da g ítja ezt a könyvecskét, melyek a soproni szõlõkultúrához kapcsolódnak.
Amed dig a Dobner-füzet sárospataki példánya (melyet egyetlennek tartottak)
Nyizs nij-Nov  gorodban „raboskodik”, addig Sopronban, Istennek hála, van egy
ere deti pél dá nyunk páratlan szépségû emblémákkal. Szövegét a képekkel együtt a
VÁR hely ben adtam ki. Tegyük hozzá: Dobner, aki I. Lipót császár feltétlen híve
volt, leírta azo kat az emblémákat is, melyeket a város középületeire festettek a
polgárok oku lására.
Ha csak felületesen számolok, a felsorolt magyar emblémakincsben legalább

150–200 verses vagy prózai magyarázatos embléma-kép gyûlt össze, pedig még
nem is vettem számba Bod Péternek a Szentíráshoz kötõdõ magyarázatait.
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Ha a magyar emblémakincset összeszerkesztené a tudós házaspár azzal a kép-
és verskinccsel egyesítve, melyet õk gyûjtöttek egybe (ide értve az általuk fel fe -
de zett emblémás disszertációs címlapokat, az egyedi emblémalapokat, illetve
azok népies formáit is), akkor együtt lenne a tudós irodalmi és a populáris grafi-
ka (kettõjük címválasztásával), tehát a teljes magyar emblémalexikon anyaga.
Kedves Ünnepelt! Kérem, bocsásd (bocsássátok) meg, hogy újabb „házi fel -

ada tot” javasolok ezen az ünnepen. Megismétlem: az általatok összegyûjtött
anyagból egy kitûnõ magyar emblémalexikon szerkeszthetõ meg. Ez „kéván-
tatik”! A jó „vitézi resolutio” megvalósításához nem szükséges más, mint a régi
ku tatás és saját munkásságotok összefoglalása. Szép és méltó feladat lenne nek-
tek, és nagy öröm mindannyiunk számára.
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MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT

FERENCES ÉS JEZSUITA NAGYPÉNTEKI 
SZÍNJÁTÉKOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A BAROKK KORI

SZÍNLAPOK TANÚSÁGA SZERINT

A magyarországi, XVI–XVIII. századi iskoladrámák kutatásának és kiadásának
munkálataihoz kapcsolódik a hazai barokk színjátszás egy további lényeges for -
rás csoportjának feltárása, rendszerezése és kritikai kiadása. Ez a csoport a több -
sé  gé ben nyomtatásban, kisebb részben kéziratos forrásokban fennmaradt iskola -
dráma-programokból és színlapokból áll, melyek a XVII–XVIII. században
fõként programma, argumentum, periocha néven fordulnak elõ. Ezek legtöbbször
kettõ, négy vagy nyolc lapból álló, negyedrét vagy nyolcadrét nagy sá gú nyom tat -
vá  nyok, melyek tartalmazzák az elõadás címét, a patrónus/mecénás ne vét, az elõ -
adás helyét és idejét, az elõadó osztályt szereplõnevekkel (personae agen tes /no mina
actorum) és szerepnevekkel együtt, valamint a darab cselekmé nyét (argumentum).
Az iskoladráma-programok forráscsoportjára már a XIX. szá zadi kuta tás is fel hív -
ta a figyelmet.1 A XX. század közepén Takács József és Staud Géza ér te ke zett a
színlapok fontosságáról és forrásértékérõl.2
A színlapok legjelentõsebb modern forrása a Régi Magyar Drámai Emlékek

XVIII. századi sorozatának 4/2. kötete3 és Kilián István piarista iskoladráma-
adat tára.4 A német nyelvterületrõl (elsõsorban a mai Németország területérõl)
elõ került színlapokat Elida Maria Szarota tette közzé hat kötetes munkájában,
amely ben a facsimile kiadás mellett a színlapokhoz iskola- és mûvelõdéstörténeti
kom mentárt is írt.5
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1 MÁRTAY Gábor, A magyar nyelv divatozásáról hazánk tanodáiban a XVIII. század folyamán, = M. G.
Új Magyar Múzeum, 1851–1852., II., 149–160. Mátray tanulmánya 73 piarista, jezsuita és minorita pro-
gramot sorol fel. Toldy Ferenc a Budapesti Egyetemi Könyvtárban 56 programot fedezett fel, és tette
hozzá Mátray cikkéhez. A tanulmány befejezéseként Jerney János a Keresztyén Hercules
(magyar–latin), a Zrinius ad Szigethum és a Constantinus Porphyrogenitus adatát közölte. A soproni
könyvtár egyik katalógusa 48 nyomtatott programot tüntet fel. A programok bibliográfiájaként
használhatóak az alábbi tanulmányok: NAGY Sándor, Hazai tanodai drámák a Nemzeti Múzeum
Könyvtárában, MKsz, 1883, 309–335; UÕ, Hazai tanodai drámák, MKsz, 1884, 32–55.

2 TAKÁCS József, A jezsuita iskoladráma (1581–1773), Bp., 1937; STAUD Géza, A magyar színháztörténet
forrásai, I–III., Bp., 1963.

3 Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század IV/2, Jezsuita iskoladrámák II. (Ismeretlen szerzõk, Prog -
ra  mok, Színlapok), s. a. r., ALSZEGHY Zsoltné, BERECZ Ágnes, KERESZTES Attila, KISS Katalin, KNAPP
Éva, VARGA Imre, szerk., VARGA Imre, Bp., 1995.

4 KILIÁN István, A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, Bp., 1994.
5 Elida Maria SZAROTA, Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet: Eine Periochen-Edition, Texte und

Kommentare, I/1–2: Vita Humana und Transzendens, II/1–2: Tugend- und Sündensystem; III/1–2:
Kon frontationen, München, 1979–1983.



Az Osztrák Tudományos Akadémia Mûvelõdés- és Színháztörténeti In té ze té -
ben (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Kul tur wis -
sen  schaften und Theatergeschichte, Wien) található egy katalógus (Periochen-
Kata log), mely a Habsburg örökös tartományok, Bajorország, valamint Cseh- és
Mor vaország színlapjait sorjázza.6 A szerzõ és cím nélküli, házi használatra
készült katalógusban feltüntetett több ezer színlap eredetiben vagy mikrofilmen
meg található az intézet levéltárában. Munkánk a Csíksomlyó ferences gimnáziu -
má  ban 1721 és 1787 között bemutatott, kéziratos misztériumdrámák7 néhány jel -
lem  zõ középkori és barokk motívumára, valamint a Habsburg Birodalom te rü le -
tén ismert jezsuita nagypénteki színdarabok összehasonlítására, illetve néhány
párhuzam feltüntetésére terjed ki. Az osztrák és bajor jezsuita darabokat a
Bécsben található színlapok alapján vizsgáltuk. Amint az alább kiemelt nagy pén -
te ki játékokból kitûnik, legtöbbjüket valamely laikus vallásos társulat,8 többnyire
Szûz Mária tiszteletére alapított confraternitas tagjai mutatták be. Csík somlyón
szintén a Mária Társulat tagjai szorgoskodtak az elõadások meg szer ve zé se körül.
A motívumok azonosságát – a nagy földrajzi távolságok ellenére – a tár sulati
kézi könyvek azonossága magyarázza.
A jezsuita színdarabokban – ugyanúgy, mint Csíksomlyón – legtöbb esetben

nem csak a szó szoros értelemben vett bibliai passió, hanem annak ószövetségi
vagy görög–római mitológiai elõképei, praefiguratiói is elõfordulnak. A csíksom-
lyói misztériumok közül bibliai elõképet 18 drámaszövegben találunk.9 A cseh -
or szági drámák az allegóriákat ötvözik a passió jeleneteivel, gyakran meglepõ pár -
huzamokat mutatva fel.
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6 Köszönettel tartozom az Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Kul tur -
wissenschaften und Theatregeschichte vezetõjének, Prof. Dr. Moritz Csákynak, és munkatársainak,
Dr. Elisabeth Grosseggernek és Dr. Heidemarie Uhlnak, hogy a katalógust munkám során használ-
hattam. Bécsi tartózkodásomat a Magyar Ösztöndíjbizottság Fiatal Kutatói Ösztöndíja segítette a
Collegium Hungaricumban, 2004. augusztus és szeptember havában.

7 A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig, s. a. r. KILIÁN
István, PINTÉR Márta Zsuzsanna, VARGA Imre, szerk. VARGA Imre, Bp., 1992, 44–77; PINTÉR Márta
Zsu zsanna, Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században, Bp., 1993.

8 A barokk kori társulatokat részletesen elemzi: TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Laikus vallásos társulatok
= T. G., K. É., Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században, Bp., 2001, 267–297; TÓTH János,
A barkai Skapuláré Társulat története, közreadja BARNA Gábor, Szeged, 2002 (Devotio Hungarorum,
8). A színlapokat, drámaprogramokat gyakran a társulatok adták ki. Nagyszombati jezsuita példát
említ 1649-bõl: KNAPP Éva, Pietás és literatúra: Irodalomkínálat és mûvelõdési program a barokk kori
tár sulati kiadványokban, Bp., 2001 (Historia Litteraria, 9), 32, 211.

9 A csíksomlyói passiójátékok elõképrendszerérõl: MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Biblia Pauperum a
csík somlyói színpadon – a passiójátékok elõképrendszere = „Mindent az Evangéliumért!” Gyürki László
70. születésnapjára, szerk. FANCSALI Andrásné, SOÓS Viktor Attila, Körmend, 2002, 211–248; KEDVES
Csaba, A csíksomlyói misztériumdrámák szerkezeti kérdései = A magyar színjáték honi és európai gyö ke -
rei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, 2003, 32–42; DEMETER
Júlia, Mûfaj és funkció összefüggései a csíksomlyói ferences színpadon= A ferences lelkiség hatása az újko-
ri Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. ÕZE Sándor, MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert, Pilis  -
csaba–Bp., 2005, 742–753.



Az elõképeket tartalmazó jezsuita darabok közül a Tóbiás-drámákat emeljük
ki. Ezek a színjátékok az ószövetségi Tóbiás történetét dolgozzák fel: a kis Tó -
biás Rafael arkangyal vezetésével elindul Rágesbe örökségéért Gabellus nevû ro -
ko  nához. Anna, Tóbiás anyja, siratja búcsúzó és útra induló gyermekét. Nagy pén -
teken a búcsújelenet miatt adták elõ e darabokat, ugyanis a gyermekétõl bú csú zó
Anna a szenvedésére induló Jézustól búcsúzó Szûz Mária elõképe lett. Az ob -
szerváns ferences és a minorita passiójátékokban ezt hívják betániai jelenetnek.10
Ez a parabola a Biblia Pauperumokban és más korabeli teológiai iratokban nem
szerepel. Megtaláljuk viszont az 1743. április 12-én, nagypénteken bemutatott
csíksomlyói passiójáték elsõ három jelenetében is.11 A prágai Szent Miklós jez-
suita kollégiumban (a kronosztichon alapján) 1715 nagypéntekén déli 12 órakor
elõadott ConstantIs fIDVCIae MassIs/ VberIor. Der nach langen Traueren / und
Vertrauen mit reicher Trost-Ernde beglückte Tobias címû misztériumjáték12 több
Anna-siralmat tartalmaz, de Jézus és Szûz Mária szenvedésérõl konkrétan nincs
szó a darabban. Az erre való utalást a darab elõadásának ideje, nagypéntek jelenti.
Ellenben a brünni jezsuita kollégium Corpus Christi congregatiójának Christus
Jesus / Ein Fürst dess Friedens13 címû német nyelvû, ismeretlen év nagypéntekén
a brünni Id. Szent Jakab-plébániatemplomban bemutatott misztériumdrámájának
hetedik jelenete konkrétan utal Anna és Szûz Mária párhuzamára: „Der jüngere
Tobias / beurlaubet sich mit seinen Eltern / resend zu dem Gabellum in Rages /
ein Stadt der Meder dessen Abreiss seine Liebe Mutter bitterlich bewehnet: Tob
5. v. 22. Stellet vor das traurige Valete, JESU und Mariae.”14 A dráma színlapja
emellett több ószövetségi és a bizánci történelembõl vett elõképet tár az olvasó
elé (Pho kas árulását például párhuzamba állítja Júdással, Mauritius császárt pedig
Chris tussal mint a Fájdalmak Királyával), miközben bibliai alapon, huszonhét je -
le neten ke resz tül vezeti végig Jézus szenvedésének fõbb állomásait.
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10 A betániai jelenetrõl bõvebben: KILIÁN István, A minorita színjáték a XVIII. században, Bp., 1992,
67–71; SCHMIKLI [MEDGYESY] Norbert, A csíksomlyói Mária-siralmak elõ- és utóélete= A magyar szín-
ház születése: Az 1997. évi egri konferencia elõadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, 2000, 44–64.

11 A dráma kézirata: Liber exhibens Actiones parascevicas ab anno 1730 usque ad Annum 1774 diem aprilis
27. Libellus, Scholarum Csik Somlyoviensium, nihilominus Mediam Syntaxeos, ac Grammatices signanter,
specialiter concernens, et continens Repraesentationem, Enucleationem Mysteriorum Passionis Do mi ni cae,
seu Actiones Tragico-Parascevicas, Devoto Populo ad aedificationem quott Annis [quotannis] ex hi beri soli-
tas, in usum faciliorem Moderatorum sedulo congestas, Confectus 1774, 1321–1252. (Csík somlyói
Ferences Kolostor Könyvtára, A VI 7/5275) Az 1743-as passiójáték népszerûsítõ formában, Medgyesy-
Schmikli Norbert és Pintér Márta Zsuzsanna gondozásában megjelent: „Nap, Hold és csillagok, velem
zokogjatok!” Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból, szerk. DEMETER Júlia, utószó PINTÉR Márta
Zsuzsanna, ford. KILIÁN István, Bp., 2003, 211–248. Az 1723-ban bemutatott passiójáték (Actio pa -
rasce vica de anno 1723 circiter) 5. Statiójában Tóbiás nem a búcsújelenettel kapcsolatban szerepel,
hanem egy elõképet mutat: az angyal szavára kiveszi a hal szívét, máját és epéjét, mely „Jelenti
Christusnak az eõ szenvedése, Mély hertelen lészen Sidóknak kezében.”

12 A színlap szerint az elõzõ esztendõben Rómában is bemutatták e zenés darabot. A periocha a teljes
dráma szövegét tartalmazza szereposztás nélkül. Prager Periochen Film 7/18. (ÖAW, Kommission für
Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Wien)

13 A drámát arab számokkal osztották jelenetekre. Prager Periochen Film 3/39. (ÖAW, Wien)
14 Uo.



A Jeremiás Siralmaiból származó „O, vos omnes, qui transitis per viam…”
kezdetû szakasz nemcsak az 1734. évi csíksomlyói passiójátéknak15 volt a mottó-
ja, hanem a prágai Szent Kelemen Kollégium Szent Megváltó-templomában 1726
nagy péntekén és nagyszombatján (április 19–20.) elõadott Pium Spec ta cu lu má nak
címe is.16 A hasonlóságot növeli, hogy mindkét dráma az ószövetségi József és
Jób történetét állítja praefiguratióként Jézus szenvedése elé. A prágai darab emel-
lett külön inductióban mutatja be Szûz Mária, mint a Fájdalmas Anya (In duc tio
III.) és a szegény Lázár (Inductio IV.) történetét. A két darab között köz vetlen
összefüggést nem állíthatunk, mindenesetre figyelemre méltóak e pár hu  za mok.
Mivel – a csíksomlyói drámákhoz hasonlóan – a prágai színlap is a cisz ter  ci
Clairvaux-i Szent Bernát siralmát (Catastrophe, Opusc. De perf. Vitae c. 6.) és a
ferences Szent Bonaventurát idézi, elképzelhetõ, hogy ebben az esetben is egy
középkori hagyomány egyidejû alkalmazásáról beszélhetünk.
Több csehországi, XVII–XVIII. századi jezsuita drámaprogram áttekintése

alapján feltételezhetõ, hogy Csíksomlyó színpadán nemcsak a középkori Biblia
Pauperumot,17 vagy a Hortus Gethsemanicus18 elmélkedés-gyûjteményt, hanem a
kortárs jezsuita példákat is figyelembe vették az elõképek szerepeltetésénél.
A már említett 1734. évi csíksomlyói passiójáték utolsó jelenetében (Mutatio

Scaenae) Amor és Dolor egy kereszt elõtt arról vitatkozik, hogy Christus miért
vállalt ennyi szenvedést. A vita valójában Christus lelkében játszódik, melynek
ered ménye: csak szeretetbõl (Amor) tette mindezt, nem emberi elhatározásból.
A kuttenbergi jezsuita kollégium Szeplõtelen Szûz Mária Társulata által 1721-ben
színre vitt MAGNES AMORIS seu JESUS CHRISTUS in cruce exaltatus / á terra
/ omnis trahens / ad se ipsum: / Ferrea hominum peccatorum corda / relicta ab ijdem
terrenorum vitiorum abysso / ad Christianum Amorem címû drámában19 szintén
az Amor Coelestis feszíti keresztre az Isten Fiát. Ennek hatására Cosmophilus,
azaz a Homo Peccator megtér. A Rex saeculorum Christus Jesus / Per Passionem
et mortem suam Consummator praeteriti, / Pater futuri Saeculi címû misztérium20
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15 Actio Parascevica Alta. O, vos omnes, qui transitis per viam. Totam Christi vitam crucem fuisse exhibet.
Csíksomlyó, 1734. április 23. Nagypéntek. Liber exhibens Actiones Parascevicas…, i. m. 927–960.

16 O! VOS OMNES,/ Qui transitis per viam,/ ATTENDE ET VIDETE,/ Si est dolor, sicut dolor meus;/
(Ita in Jeremias Lamentis c. I. 12.)/ CHRISTUS JESUS/ Crucifixus DEI Filius/ Ad nos omnes prae-
tioso suo Sanguine Redemptos. (Prager Periochen Film, 3/17.) A színlap német nyelven is megjelent:
O! Ihr alle! Die ihr vorbey gehet/ Nehmet wahr/ und sehet/ Ob ein Schmertz sey/ Wie mein Schmertz
ist. (Prager Periochen Film 6/93.) Az elõadás idõpontja és helyszíne megegyezik a latin nyelvû
elõadáséval, de arra sajnos nincsen adatunk, hogy a darabot németül is elõadták-e. (ÖAW, Wien)

17 Biblia Pauperum: Az Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár negyvenlapos Blockbuch Biblia Pauperuma,
s. a. r. SOLTÉSZ Zoltánné, Bp., 1966.

18 Hortus Gethsemanicus Ex Variis Figuris Testamenti Veteris Prophetiis, et Documentis, ex Evangelio
depromptis Consitus et Soli Deo Sacratus seu Preces Jaculatoriae, et Poenitentiales in Vita, Amarissima
Pas sione et Resurrectione Domini Nostri Fundatae ac eidem Jesu Christo Crucifixo Ante oculos Ago ni -
zan tium posito oblatae, Varadini, Typis Seminarii B[eatae] M[ariae] V[irginis] per Michaelem
BECSKEREKI, Anno, 1754.

19 Prager Periochen Film 1/102. (ÖAW, Wien)
20 Prager Periochen Film 1/109. (ÖAW, Wien)



IV. Peg májában (Prága, Szent Kelemen Kollégium, Szûz Mária Társulat, 1700.
Nagy pén tek) a Divinus Amor szabadítja meg az emberiséget a bûn kötelékétõl.
A csíksomlyói drámákban több helyen a megváltást és Krisztus keresztre feszí -
té sét el dön tõ égi pörön belül szólal meg az Amor Divinus, és dönti el az em be -
ri ség meg vál tását. A csíksomlyói passiójátékok többségében Misericordia és
Justitia vitat ko zik a mennyei pörben, de 1748-ban (Scena 4.) és 1755-ben (Scena
9.) színre vitt misz tériumjátékokban az Amor is állást foglalt a megváltás mel-
lett.21 Az égi pör – eddigi tudomásunk szerint – Laskai Osvát nagypénteki pré di -
ká ciójából (Ser mo nes Dominicales Biga salutis intitulati, Hagenau, 1497) és annak
Stockinger Mátyás csíksomlyói ferences általi, 1680 körüli fordításából,22 vala -
mint a Makula nélkül való tükör címû Jézus- és Szûz Mária-életrajz (Nagy szom -
bat, 1712) alapján került a csíksomlyói színpadra. 
Véleményünk sze rint a felso rol tak mellett a korabeli jezsuita drámaha gyo -

mány hatásával is számol nunk kell. A jezsuiták és a ferencesek közti legkézenfek -
võbb kapcsolat az iskolák kö zötti lehetett. Csíksomlyó földrajzi közelségében
Brassóban (1770), Nagy sze ben ben (1709–1771), Gyulafehérvárott (1737–1765),
Kolozsváron (1581–1771), Nagy sze benben (1709–1771) és Székelyudvarhelyt
(1668–1771) mûködött olyan je zsu ita kollégium, ahonnan (a jelzett években) szín -
já tékok elõadásáról szóló ada taink vannak.23 Emellett a Szent István királyról ne -
ve zett Erdélyi Ferences Rend tartomány kispapjai a felvidéki Szakolcán tanultak,
ahol az 1660–1772 kö zöt ti évekbõl szintén fennmaradtak jezsuita iskolai színi elõ -
adásra utaló források.24 Nagyszombat kollégiumáról ugyanez mondható.25
Leginkább azonban egy egységes, minden szerzetesrend által elfogadott és ter -

jesz  tett, ókeresztény és középkori gyökerû toposzrendszerrõl beszélhetünk, amit
ter  mészetesen a jezsuiták és a ferencesek is felhasználtak. Az eddig elõkerült je -
zsu ita drámaprogramok arra hívják fel a kutatók figyelmét, hogy a csíksomlyói
misz  tériumdrámáknak a korabeli jezsuita és piarista iskoladráma-hagyomány
ugyan  olyan lényeges forráscsoportját és történeti rétegét képezi, mint például a
fe rences dramatikus prédikációk és a korabeli kéziratos vagy nyomtatott éne kes -
könyvek.
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21 1755. március 28. nagypéntek: „Actio parascevica.” = Liber exhibens Actiones parascevicas…, i. m.
98–115; 1748. április 12. nagypéntek: „Actio parascevica in gymnasio Csíksomlyoviensi per scenas lu -
gub res devote repraesentata plebi.” = Liber exhibens Actiones parascevicas…, i. m., 665–692. Nép sze rû -
sítõ formában, Demeter Júlia és Huszár Zsóka sajtó alá rendezésében megjelent: „Nap, Hold és csil-
lagok, velem zokogjatok…” i. m. 2003, 249–302.

22 A párhuzamos sermókat kiadta: SZELESTEI NAGY László, Magyar ferencesek prédikációs gyakorlata a 17.
században: Csíksomlyói kéziratos prédikációk, Piliscsaba, 2003 (Pázmány Irodalmi Mûhely, Források,
4), 137–181. 

23 STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátszás forrásai, I. 1561–1773, Bp., 1984, 239–340; III.
163–186.

24 STAUD, i. m., II. 1986., 221–256.
25 STAUD, i. m., I. 1984., 81–238.



SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

IDEGEN- ÉS ZARÁNDOKVEZETÕ KÖNYVECSKE 
A NAGYSZOMBATI SZENT MIKLÓS-TEMPLOMBAN

Petrik Géza bibliográfiájából – legalábbis a hozzá készült egyik pótkötetbõl – tud -
juk, hogy Alamócban (Olomouc, Olmütz) õriznek egy példányt a Sanc tis si mae
Deiparae, Semper Virgini Thaumaturgae, In modò Metropolitana Ecclesia,
Tyrnaviae lachrymanti & sudanti címû könyvecskének Nagyszombatban 1735-
ben megjelent kiadásából.1 Szerencsémre birtokomban van a mû egy példánya,
amely nek a címlapján a következõ egykorú, mára már meglehetõsen megfakult
bejegyzés tájékoztat a szerzõrõl: „Authore R[everendissi]mo Joanne Vrablanskj
Noto in Israel Prodijt hic Libellus.”2 Ennek alapján könnyû megállapítani, hogy
a mû szerzõje azonos Wrablánszki Jánossal (szlovák helyesírás szerint a név:
Wrab lansky), azzal a zsolnai származású kanonokkal és egyházi íróval, akit – az
éle tére vonatkozó évszámok nélkül – nyilvántart Szinnyei biobibliográfiája is; ter -
mé szetesen ezen mû feltüntetése nélkül, hiszen ezt eddig csupán névtelen szer -
zõ tõl származó munkaként regisztrálták.3
Az elõbb említett birtokomban lévõ példány azért is értékes, mert a szenny -

cím lapon van egy fekete tintás bejegyzés, amely nem cím, hanem tulajdonképpen
foly tatása a hajdani katalóguskészítõ könyvtáros bejegyzésének, aki idejegyezte a
Me morabilia (emlékezetre méltó dolgok) szót az egykorú katalógusszám LX. g.
alá: Memorabilia Ecclesiae Modo Metropolitanae.4 Ebbõl ugyanis kiderül, hogy a
be jegyzés azutánról való, hogy az esztergomi érsekek visszaköltöztek eredeti
szék városukba, és ezért a nagyszombati Szent Miklós-templomot immár csak
egy kori fõegyházmegyei székesegyháznak lehetett emlegetni.
A cím kissé megtévesztõ, mivel tulajdonképpen ajánlás; a szerzõ így ezt a

mûvét az egyik mellékkápolnában található oltár fölött könnyezõ és izzadó Szûz
Mária képnek ajánlja, amelynek alapító csodáját, amely azután zarándokokat von-
zott, Mártonffy György írta le 1709-ben.5 A címlap után található imák, valamint
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1 PETRIK Géza, Magyarország bibliographiája 1712–1860, VII. pótkötet, Bp., 1989, 457.
2 A Wrablansky nevet ugyanezen kötet 564. lapján találhatjuk más mûvek szerzõjeként.
3 Meg kell jegyeznem, hogy a könyvnek van egy 1733-as kiadása is, amely betûrõl-betûre megegyezik a

két évvel késõbbivel, és amely szintén birtokomban található. Petrik bibliográfiája csak egy kései,
1745-ös kiadást regisztrál (i. m. V. 441.).

4 A példány késõbb – a pecsétek tanúbizonysága szerint – a Budapesti Egyetemi Könyvtár Dupl. 4046.
példányaként kerülhetett át 1940–1944 között Szegedre, ugyanis az utolsó pecsét felirata: A. m. Kir.
Horthy Miklós Tudományegyetem Könyvtára, Szeged.

5 Sanctissimae…, 41–42.



a könyvecske végén található három imádság szintén ehhez a Szûzanyához szól,6
azon ban a könyvecske mégsem a szokásos, zarándokokat segítõ kiadvány,7 hanem
tüzetes pontosságú leírása a templomban található síremlékeknek, oltároknak il -
let ve feliratoknak, tehát tulajdonképpen egy mûemléki vezetõ és ereklye-leltár.
Mindjárt az elején a várost kiváltságokkal ellátó III. Béla királyra, vagy vala mely

utód jára céloz, akik a templomot is építtették volna eszerint; ezzel kapcsolat ban
tár  gyalja a királyi címereket. A templom korát 400–500 évre teszi. Ezek után kö vet -
ke zik az öt, a templomban eltemetett esztergomi érsek síremlékének részletes le írá -
sa, a feliratok közlésével: ezek Forgách Ferenc, Verancsics Antal, Kutassy Já nos,
Oláh Miklós és Lósy Imre. Életük, illetve a síremlékek ismertetése közben al kal mat
talál arra, hogy megemlítse Várday Pált, aki 1545-ben Nagyszombatra he  lyez tette
át az érseki székhelyet. Ezt követi a szintén itt eltemetett ma gyar ná do rok síremlé -
kei nek tüzetes bemutatása. (A szerzõ nem mulasztja el az esetleg mel léjük vagy
közelükbe temetett családtagok sírfeliratainak ismertetését sem.)
Közli a sekrestye kapuja fölött olvasható márványfeliratot is, amely Pázmány

Péter templombõvítését örökíti meg, majd szól arról a bíbor-arany szõnyegrõl,
amelyet Mátyás király adományozott a káptalannak.8
Ezek után egy 1510-es dokumentum alapján ismerteti, hogy milyen fogadalmi

mi séket kell mondani az egyházi év különbözõ napjain a templomban. Erre
követ kezik a különbözõ díszes szekrényekben õrzött ereklyék ismertetése. Van
itt minden; csak hogy néhány ritkaságot említsek: kõ a sivatagból, ahol Jézus
negyven napig böjtölt; a Jordán folyó iszapjának egy darabja; annak a helynek egy
darab köve, ahonnan Krisztus fölszállt a mennybe; egy fadarab Áron vesszejébõl;
Szent András mannája, Szent Jakab szívébõl egy darabka, Szent Mátyás álla. Sok
ereklye van a magyar szentektõl is (Szent István, László, Imre, Erzsébet, Adal -
bert, Margit, Kapisztrán Szent János stb.). Nyilván érdemes lesz összehasonlítani
ennek az igen fontos listának a tételeit a visszaköltözés után újra Esztergomban
õrzött fõszékesegyházi kincstár darabjaival. A lista a könyvecske kiadásához ké -
pest viszonylag friss, hiszen 1726-ból származik, amikor Berényi Zsigmond – ak -
kor nógrádi fõesperes és címzetes püspök – valamint Forgách Pál, azaz a fõ szé -
kes  egyház két kanonokja darabonként végigvizsgálta az ereklyetárat.9
Ezek után az egyes oltárok, illetve privilégiumaik felsorolása és ismertetése

következik, és csak ekkor nyer említést a címlapon szereplõ könnyezõ Mária-kép
is. Ezután viszont – nagy örömünkre és meglepetésünkre – egy, jegyzéken kívüli
ereklye kerül szóba: 
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6 I. m., 3, 45–48.
7 TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva, Az egyházi irodalom mûfajai a XVII–XVIII. században: Tanulmányok, Bp.,

Argumentum, 2002, 81–105.
8 Sanctissimae…, 20.
9 I. m., 25–26.



„Item in Anno 1727. inter res derelictas Eminentissimi quondam Car -
di na lis Pazman, inventae sunt Relliquiae inter duo parva vitra, ubi gottica
Scrip tura, leguntur verba.
De Tunica Salvatoris”

Magyarul:

„Továbbá 1727-ben, az egykori eminenciás bíboros Pázmány hátrahagyott
dolgai között találtak ereklyéket. Két kis üveg között vannak, gótikus feli-
ratuk e szavakkal szól: 
A Megváltó köntösébõl.”10

Pázmány Péter tehát – aki ezeket az ereklyéket nyilván bíboros-nagykövetként az
1632-ben végzett római kiküldetése során kaphatta – nem sorolta be õket a temp -
lom kincsei közé, hanem személyes holmijaként õrizte, magándevóciója tárgya -
ként.11 Jó volna föllelni ezt az ereklyét…
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10 I. m., 45.
11 FRANKL (Fraknói) Vilmos, Pázmány Péter diplomáciai küldetése Rómában (1632), Új Magyar Sion,

1871, 721–733, 801–813, 881–895.



LACZHÁZI GYULA

KOMBINATORIKUS SZENVEDÉLYELMÉLET 
A XVIII. SZÁZAD ELEJÉRÕL

A kora újkori antropológia egyik központi kérdésével, a lélek szenvedélyeivel
(passióival, affektusaival vagy indulataival) foglalkozó XVII–XVIII. századi ma -
gyar országi filozófiai irodalom érdekes hajtása Szentiványi Mártonnak az indula-
tokról írt értekezése. A polihisztor Szentiványi (1633–1705) Curiosa et selectiora
variarum scientiarum miscellanea (Válogatott érdekességek a különféle tudományok-
ból) címû, a XVIII. század elején Nagyszombatban két kiadásban megjelent, ha -
tal mas terjedelmû enciklopédikus mûvének egyik értekezésében foglalkozott a
szenvedélyekkel.1 A jezsuita tudós termékeny és népszerû szerzõ volt: jogról,
történelemrõl, matematikáról, csillagászatról, teológiai kérdésekrõl, természet -
rajz ról egyaránt írt. Munkásságában nem az új tudományos igazságok feltárásának
szándéka vezette, csupán praktikus ismeretterjesztésre törekedett. A tudás át adá -
sá ra – Atha nasius Kirchert követve – sajátos módszert dolgozott ki.2
A Válogatott érdekességek három kötete tíz-tíz disszertációból áll. Ezek fel épí -

té se a következõ: elõször a figyelem felkeltését és a bevezetést célzó úgynevezett
obszervációk mutatják be az adott tudományterület alapfogalmait és tételeit. Ez -
után axiómák és aforizmák következnek, amelyek a tárggyal kapcsolatos leg fon -
tosabb igazságokat, tudnivalókat, érdekességeket sûrítik magukban. A disszer  táció
har madik része az elmélyültebb és szisztematikusabb tárgyalást adó ana  lízis és
szin tézis. Ezt követõen a szerzõ az analógia segítségével, az adott tu  do  mány terület
és egy másik közötti hasonlóságokra rámutatva igyekszik meg világítani és köny -
nyen elsajátíthatóvá tenni az ismereteket. Az ötödik rész a Szent iványi által a
tudás elsajátítására legalkalmasabbnak tartott módszer, az „ars mi rifica Kir che ro-
Lulliana” alkalmazása. Végül a kombinatorikus módszer hasz nára mutat rá az
adott területtel kapcsolatban. Így képzelte Szentiványi a ha té kony tudás köz ve -
títést.3
A szenvedélyek tárgyalása az etikát és a politikát tárgyaló hatodik disszertá-

cióban kap helyet. Ennek felépítése megfelel a Szentiványi által követett általános
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1 SZENTIVÁNYI Márton, Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea, decas III, pars 2,
Nagyszombat, 1709 (RMK II, 1113). A szenvedélyekrõl szóló értekezés, tehát az appendix, az etikai-
politikai disszertáció nélkül azonos szöveggel megtalálható a III. decas 1702-ben megjelent 3. ré szé -
ben is, De passionibus, seu affectionibus animae in corpore humano constitutae címmel.

2 Szentiványi munkásságáról lásd SERFÕZÕ József, Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század
küzdelmeiben, Bp., 1942; valamint TARNAI Andor, Szentiványi Márton = A magyar irodalom története,
II, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964, 408–409.

3 A módszer leírása a decas III pars 2 elsõ disszertációjában található.



elveknek. Az etikai obszervációkat elõbb az erkölcsre vonatkozó, majd az indu-
latokkal, illetve a politikával kapcsolatos axiómák követik. A szenvedélyekre vo -
nat kozó ismereteket Szentiványi 355 axiómában fogalmazza meg (Axiomata ad
Passiones moderandas spectantia), egy-egy mondatba tömörítve mindazt, amit az
indulatokkal kapcsolatban fontosnak vagy érdekesnek tart. Úgy tûnik, az axi ó -
mák nagy száma sem tette lehetõvé számára a téma kimerítõ tárgyalását, ezért a
disszertációhoz De passionibus seu Affectibus Animae címmel függeléket illesz tett.
Ebben már nem axiómák, hanem skolasztikus kérdés-felelet formájában ír az
indulatok jellemzõirõl, az appendix második felében pedig az egyes indulatokról.
Szentiványi Márton munkásságáról írt tanulmányában Angyal Endre ennek az
értekezésnek a szövege alapján állapította meg, hogy a lélek indulatairól írva a
nagyszombati jezsuita Descartes-ot követi. Szentiványi disszertációjának címe
valóban hasonlít Descartes-nak A lélek szenvedélyeirõl (Les passions de l’âme) írt
filozófiai mûvére, amelynek 1649. évi megjelenése után egy évvel latin fordítása is
elkészült. A címbeli hasonlóság azonban semmit nem jelent, hiszen a XVII. szá -
zadban számos, a passiók, az indulatok természetével foglalkozó írás jelent meg.
A tartalmat is megvizsgálva felismerhetjük, hogy Angyal megállapítása nem állja
meg a helyét: Szentiványi az indulatok tárgyalásakor a hagyományos, Szent
Tamás rendszerezésén alapuló skolasztikus nézeteket fejti ki.4 A kartéziánus
szen  vedélyelmélet recepciójának nyomai egyébként valóban megtalálhatók a
XVII. század második felének magyarországi gondolkodásban, de nem Szent ivá -
nyi mûvében, hanem Apáczai Csere János enciklopédiájának az indulatokat tag -
la ló fejezetében,5 Apáti Miklós Vita Triumphansában valamint Pósaházi János
Phi  losophia naturalisában.
Szentiványi – Szent Tamást követve – az indulatokat mint az appetitus sensi-

tivus mozgását határozza meg. A szenvedélyek meghatározásakor a skolasztikus
hagyomány alapján megkülönbözteti a haragvó és a vágyakozó lélekrészt. Arra a
kérdésre, miért nevezik az indulatokat passióknak, ha azok valójában a lélek cse le -
kedetei, Szent Tamás Summája szerint válaszol: azért, mert a test ezek kö vet kez -
tében valamilyen változást szenved el. Szentiványi az indulatokat azok he ves sé ge
szerint is osztályozza: különbséget tesz affectio, passio és perturbatio között. Az
affectio a kevésbé erõs indulatokat, a passio a heves indulatokat jelenti, míg az ér -
tel met megzavaró indulatokat perturbatiónak nevezi. A Szent Tamás-féle indula-
tokon (szeretet, vágy, remény, reménytelenség, gyûlölet, menekülés, félelem, vak-
merõség, szomorúság, harag) kívül Szentiványi további szenvedélyeket is ismer:
a kevert affektusokat. Ezeket külön fejezetben tárgyalja. Az egyes affektusok be -
mu tatásában, miként az axiómákban, Szentiványi gyûjtögetõ hajlama érvényesül.
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4 ANGYAL Endre, Martin Szentiványi: Ein ungarisches Gelehrtenleben des ausgehenden 17. Jahrhunderts
im Rahmen der deutsch-slawisch-ungarischen Wissenscahftsbeziehungen = Ost und West in der
Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen: Festschrift für Eduard Winter, Berlin, 1966,
152–163; itt: 157.

5 LACZHÁZI Gyula, A szenvedélyek elmélete Apáczai Csere János enciklopédiájában = Apáczai Csere
János emlékezete, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 2004, 189–195.



A rendszerezés nem erõssége, elméleti igényrõl az indulatokat tárgyaló disszertá-
ció esetében sem beszélhetünk. Descartes ismeretének pedig az értekezésben
nincs nyoma.
Az értekezés nagy részét az egyes indulatok elemzése teszi ki. Szentiványi

feltûnõen nagy hangsúlyt fektet az indulatok fiziológiai oldalának bemutatására.
A szomorúság tárgyalásakor például részletesen szól a könnyek ke let kezésérõl.
A humorálpatológiai elképzelés szerint a könny az izzadsághoz és a vizelethez
ha son lóan a testnedvek kiáramlása a szervezetbõl. Összetétele is a test nedvek
szer ve zetbeli arányától függ. Ennek következménye, hogy a szomorúságban hul-
latott könnyek az örömkönnyekhez képest hidegek. Részletesen szól a nevetés-
rõl is, amit ugyan nem tekint indulatnak, de mivel az indulatokból származik
(nevezetesen az örömbõl és a vidámságból), egy fejezetben tárgyalja a lélek indu -
lataival. Szentiványit leginkább a nevetés fiziológiája érdekli. Úgy véli, a nevetés
mecha niz musa azon alapul, hogy a vidámság következtében a szív kitágul, és a vér
inten zí ven áramlik az egész testben. Innen különbözõ fiziológiai folyama to kon
ke resz tül mechanikusan eredezteti a nevetést és az azzal járó kísérõjelensé geket.
Az indu latokkal járó testi változásokról Szent Tamás is szólt, a Válogatott ér de -
kességek szer zõje számára viszont a testi változások mintha már nem is puszta kö -
vet kez mé nyei, hanem az indulatok maguk lennének.
Az indulatokkal Szentiványi a fizikai disszertációban is foglalkozik, itt ol vas -

ha tó a temperamentumok, valamint az egyes komplexiókhoz tartozó inklinációk,
haj lamok ismertetése. Az ezekre vonatkozó fejtegetéseiben nem lép túl a XVI–
XVII. századi ismeretek felületes bemutatásán. Szokatlan viszont az a mód, ahogy
a négy testnedv elméletét a fizikai disszertáció kombinatorikus részében be vezeti.
Elõször a négy elem (tûz, víz, levegõ, föld) lehetséges kombinációit is mer teti: a
két, három, illetve négy elemet tartalmazó lehetséges kombinációk száma össze-
sen tizenegy. Hasonlóképpen kombinálható a négy testnedv, így itt is tizenegy
lehetõség különböztethetõ meg. A testnedvek kombinációja nem új do log (pél -
dául Astrophil atya szintén Nagyszombatban kiadott, a belga Niquetiust kö vetõ
Speculum physiognomicumában is olvashatunk errõl6), érdekes viszont a kir che -
riánus tárgyalás, bár a XVII. és a XVIII. század fordulóján Athanasius Kir cher
módszerének alkalmazása már meglehetõsen anakronisztikus. Mátrai Lász ló ér té -
ke lése szerint Szentiványi számára a tudomány mûvelése pusztán ku rió zumok
gyûjtögetését jelentette, munkáit általában színvonaltalanság és tu do mány -
talanság jellemzi.7 Tudományos szempontból valóban elmarad kora színvo na lától,
a legkiválóbb elmék újító elméleti törekvéseitõl; mûve népszerûsége okán azon-
ban mégis figyelmet érdemel.
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6 ASTROPHIL S. J., Speculum physiognomicum, Nagyszombat, 1662 (RMK II, 997).
7 Régi magyar filozófusok XVI–XVII. század, kiad. MÁTRAI László, Bp., 1961, 141.



SÁRKÖZY PÉTER

CONRADI NORBERT JANUS PANNONIUS-KIADÁSÁNAK
IRODALOMTÖRTÉNETI HELYE 

A XVIII. SZÁZADI MAGYAR MÛVELTSÉGBEN

I.

A magyar kultúrtörténet egyik büszkesége Janus Pannonius: személyében már a
XV. században volt egy olyan költõnk, aki „világhírûvé” vált. Igaz, ez a világhír
csak az akkori Közép-Európát érintette, ám Janus – hála Mátyás királynak,
valamint a XVI. századi német és olasz kiadásoknak – valóban az elsõ külföldön
is ismert, sõt, elismert „magyar” költõnknek számított. 
Janus Pannonius magyarországi „fortunája” igen összetett jelenség. Ugyan

szinte már halálától kezdve belekerült a magyar kulturális közgondolkodásba,1 de
verseinek elsõ hazai kiadására2 a XVIII. század közepéig várni kellett, amikor a
piarista Conradi Norbert végre megjelentette Janus Pannonius „összes” verseit.3
Az elsõ magyarországi kiadást kétszázötven évvel elõzte meg Janus európai

sikere. A XVI. század elején vált ismert és olvasott költõvé Európa-szerte, amikor
1512 és 1523 között nyolc különbözõ európai városban adták ki verseit, melyeket
Johannes Sambucus három egyre pontosabbá váló „kritikai” kiadása követett
(1559, Padova; 1567, 1569, Bécs). Zsámboki János érdeme, hogy a XVI. század
második felében az európai humanista gondolkodásban Janus Pannonius teljes
joggal szerepelt a legnevesebb európai neolatin költõk sorában. Ugyanakkor,
mint Bán Imre tanulmányából kiderül,4 Janus Pannonius a háborúk sújtotta
Magyarországon egyre inkább csak „névvé” vált, akit mindenki idézett, de egyre
ke vesebben olvastak. Bonfini Magyarország-történetének Heltai Gáspár fordí-
totta változatából elsõsorban a költõ halálának története vált érdekessé: az, hogy
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1 GERÉZDI Rabán, Egy költõi hírnév története, ItK, 1962, 720–731, ill. UÕ, Janus Pannoniustól Balassi
Bálintig, Bp., Akadémiai, 1968, 49–67.

2 Szelestei Nagy László ugyan újabban kimutatta, hogy a Pareus-féle heidelbergi Delitiae poetarum
Hun garicarum antológia második, 1727. évi kiadása Sopronban készült Dobner Sebestyén Ferdinánd
nyom dá jában, ám a kiadványt „igénytelen könyvecské”-nek nevezi, melynek nem volt különösebb ol -
va sottsága. SZELESTEI N. László, Adatok Janus Pannonius XVIII. századi ismeretéhez = Janus Pan no -
nius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. JANKOVITS László, KECSKEMÉTI Gábor, Pécs, JPTE
1998, 51–67.

3 JANII PANNONONII, Quinque ecclesiarum episcopi: Libri III, Poematum, Elegiarium et Epigmmatarum
(Quos auditoribus nobilissimis cum De selectis philosophiae placitis ex institutionibus Ignati Norberti
Conradim a passione domini, pesthi disputaret franciscus Benedictus Cetto a Sanctissimo Sacramento,
Scholarum Piarum, S. F.), Budae, Leopold Franz Landerer, 1754.

4 BÁN Imre, Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány = Janus Pannonius: Tanulmányok,
szerk. KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor, Bp., 1975, 491–509.



a humanista király, aki elõször a halálig üldözte az ellene összeesküdõ püspököt,
annak halálát követõen megadta neki a nagy költõnek járó tiszteletet. Janus nevét
és egy-egy versét ugyan többen említik, így Bornemisza Péter, Szenci Molnár
Albert és Pápai Páriz Ferenc, ugyanakkor Conradiig senki sem tartotta fon tos -
nak, hogy verseit Magyarországon is kiadja. Ez alól egyedül az Eranemos 1594. évi
debreceni kiadása a kivétel, amikor a debreceni Református Kollégium rektora,
Debreceni Tarack János, kiadatja Csáktornyai János városi nyomdájában a költõ
fiatalkori zsengéjét, melyet Zsámboki fedezett fel a firenzei Laurenziana könyv -
tár ban, és adott ki elõször. Igaz, a XVII. században elég népszerû könyvnek szá -
mí tott Magyarországon a Johannes Philippus Pareus kiadásában megjelent De li -
tiae poetarum Hungaricarum címû kiadvány (1619, Heidelberg), mely Janus
versei nek 1512. évi elsõ, Paulus Crosnensis-féle kiadásának teljes anyagát is tar-
talmazta, valamint a debreceni teológus professzornak, Kóródi Bedõ Dánielnek a
nagy költõ elõd elõtt tisztelgõ latin költeményét. A Pareus-kiadást 1727-ben újra
megjelentették Johannes Sambucus tanulmányával kibõvítve. Mindennek ellenére
Bán Imre úgy vélte: „mégsem feltételezhetjük, hogy Janus Pannonius mindenna-
pos olvasmánya volt az egyébként igen kiterjedt mûveltséggel rendelkezõ papi
értelmiségnek.”5
A XVIII. század elejének latin történetírói és elsõ irodalomtörténészei, mint

Czvittinger és Rotarides, egyaránt nagy tisztelettel említik Janus Pannonius élet-
mûvét. Janus igazi hazai „sikere” azonban verseinek elsõ, 1754-es kiadásához
köthetõ. Bán Imre is fordulópontnak nevezi Conradi Norbert Janus-kiadását,
mert „tekintélyes mennyiségû szöveget adott az olvasók kezébe.”6 A református
Bod Péter és a piarista Horányi Elek lexikoncikkeikben egyaránt e kiadás alapján
beszélnek a humanista költõrõl, akinek „sok versei forognak az embereknek ke -
ze ken” – Bod Péter szerint.7
Conradi Norbert Janus-kiadása annak ellenére, hogy az elsõ magyarországi

kiadásnak számít, máig nem keltette fel komolyabban az irodalomtörténészek ér -
dek lõdését. Ennek oka egyrészt az, hogy nem önálló válogatás volt, hanem a
korábbi XVI–XVII. századi híres humanista kiadások alapján készült, másrészt,
hogy 1784-ben megjelent Teleki Sámuel sokkal megbízhatóbb és teljesebb ki adá -
sa, amely igen hamar a magyar Janus-irodalom kézikönyvévé vált.8 Ráadásul Te le -
ki utrechti kiadásának elõszavában nem titkolta el ellenszenvét az õt megelõzõ
piarista tanár iránt, akit a versek „cenzurázásával” vádolt. Így Conradiról a ma gyar
irodalomtörténetírás hamar megfeledkezett, illetve – „protestáns vonalon”9 –
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5 BÁN Imre, Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány = UÕ., Eszmék és stílusok, Bp., Aka -
démiai, 1976, 43.

6 Uo., 49.
7 Uo., 49.
8 IANI PANNONII… Poemata, Traiecti ad Rhenum, B. Wild, 1784.
9 Kovács Sándor Iván említette a „Janus-kultusz protestáns vonalá”-t. Vö: BÁN, Janus Pannonius…

(Eszmék és stílusok), i. m., 42.



csak az a tévhit maradt meg róla, hogy „megcsonkította és meghamisította” Janus
örök ségét. Ezzel szemben e derék és nagytudású européer filológusnak köszön -
he tõ Janus Pannonius verseinek elsõ magyarországi kiadása. Bevezetõ tanulmánya
elõször illesztette be Janus költészetét a magyar kulturális hagyományba. Ter mé -
sze tesen senki sem kívánja Conradi Janus-kiadását „felfedezésként” beállítani.
Elõ szavában Conradi Norbert maga említi, hogy Janus Pannonius XVI. századi
európai sikere egyrészt Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum Decadeséhez,
másrészt pedig Johannes Sambucus kiadásaihoz és elõszavaihoz kötõdik. Ki adá -
sá ban Conradi saját életrajzi bevezetõ tanulmányát követõen Zsámboki Janus-
tanulmányát is közli.
Conradi Norbert vállalkozását Teleki Sámuel harminc évvel késõbbi kiadása

ugyan filológiai szempontból meghaladta, de Horvát István még 1838-ban írt
tanulmányában is nagy tisztelettel szól Conradi „uttörõ” vállalkozásának jelen-
tõségérõl: „végre háromszáz év alatt egy egészes, nagyobb figyelemre méltó
kiadás a Hazában.”10
Jelen munkánkban – követve Jelenits István példáját11 – bizonyos mértékben

elégtételt, igazságot kívánunk szolgáltatni ennek a kiváló, XVIII. századi piarista
tudós költõnek, Faludi Ferenc római társának.12

II.

Conradi Norbert Ignác (1718–1785) az 1736-ban önállóvá vált magyarországi
pia rista rendtartomány elsõ nagy generációjához tartozik, amelyhez a XVIII. szá -
zad közepi magyarországi kulturális „felújulás” (melyet magam „katolikus elõ fel -
vi lágosodásnak” neveztem) köthetõ.13 A magyar piaristák a harmincas évek végén
kezdték küldeni legtehetségesebb tanítványaikat a rend híres olaszországi kollé -
giu maiba, Firenzébe, Pisába, Nápolyba, s fõként Rómába, a Collegio Naza renó -
ba. A kegyes atyák központi akadémiája, a Nazarénus Kollégium a XVIII. század
elsõ felében az itáliai oktatásügy egyik legrangosabb intézményének számított,
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10 HORVÁT István, Pannóniai János, elõbb Nagy Váradi Kanonok, utóbb Pétsi Püspök, költeményeinek szá-
mos Kiadatásaikról, Tudományos Gyüjtemény, I., 102–120; BÁN, Janus Pannonius… (Eszmék és stílu-
sok), 51–52.

11 JELENITS István, A latin nyelvû epigramma a XVIII. századbeli piaristák költõi gyakorlatában = UÕ.,
Az ének varázsa, Budapest, Új Ember Könyvek, 2000, 36–73.

12 Conradi Norbert Janus-kiadásáról a 2002-ben Ferrarában rendezett Janus Pannonius-konferencián,
majd 2003-ban az MTA Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztályának felolvasóülésén tar -
tot tam elõadást. A tanulmány olasz közönség számára írt változata a Cultura e società in Ungheria dal
Medioevo all’ età moderna (Kultúra és társadalom Magyarországon) címû tanulmánykötetemben jelet
meg (Roma, Lithos, 2003, 59–67). Tüskés Gábor barátom biztatott a „magyar változat” megírására.
Enn ek most, a Tanár Úr „félévszázados életfordulóján” örömmel teszek eleget. Fogadja szeretettel!

13 SÁRKÖZY Péter, Az olasz XVIII. századi mûvelõdés szerepe a magyar felvilágosodás kiformálódásában=
Foly tonosság vagy fordulat, szerk. DEBRECENI Attila, Debrecen, Csokonai, 2001, 180–201; UÕ, Il „pre-
illu minismo” cattolico e la crisi del riformismo illuminato in Ungheria = UÕ, Cultura e società in Un -
ghe ria…, i. m., 79–87; KOSÁRY Domokos, Mûvelõdés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., Aka dé -
miai, 1988, 108–110.



elsõsorban a természettudományi tárgyak felvilágosult oktatása miatt.14 Amikor
Conradi Norbert és társai, Bajtay János Antal, a két Cörver báró, Desericzky Ince
és Horányi Elek Rómába érkeztek, a kollégiumban olyan nemzetközi hírû pro-
fesszorok tanítottak, mint Paolo Chelucci, Alessandro Polito vagy a lengyel Sta -
nis law Konarski, és fõleg a magyar diákjai által bálványozott Edoardo Corsini. Õk
a newtoni fizika alapján álló Leibnitz–Wolff-i világkép oktatásában, egyházi elfo -
gad tatásában és terjesztésében töltöttek be igen fontos szerepet. Corsini a har -
min cas években dolgozta ki a filozófia, matematika és fizika oktatásának új alapú
mód szerét az Institutiones philosophicae ac mathematicae ad usum Scholarum Pia -
rum (Roma, 1731–1734) címû mûvében, melyet a negyvenes években egyaránt
használtak a lengyel és a magyar piarista gimnáziumokban. Igazi érdeme annak
fel ismerésében állt, hogy az új természettudományos felfedezések és matematikai
is meretek alapján nem tartható fenn tovább egységesen az arisztoteliánus filozó-
fia egész rendszere. Épp ezért új rendszert dolgozott ki, melyben az arisztotelészi
té teleket a korában vitatott, sõt még indexen is lévõ Descartes, Galilei, Gassendi,
Newton gondolataival egészítette ki: így nem fordult szembe határozottan a sko -
lasz tikus bölcselettel, hanem annak korszerûsítését tûzte ki célul.15
Az 1740-es években Corsini tanítványai között nem egy magyar piaristát

találunk. Így Bajtay József Antalt, gróf Grassalkovich Antal mostohafiát, aki
elõbb a Nazarenumban tanulmányozta az új piarista oktatási rendszert, majd
1739-tõl két éven át ugyanott a filozófiai és matematikai tárgyak lektora lett,
mielõtt a Barberini hercegek fel nem kérték a Barberini-könyvtár igazgatójának.
Bajtay késõbb nagy karriert futott be, hiszen II. József házitanára, majd a bécsi
Lichtenstein Akadémia történelemtanára volt, 1760-ban pedig megkapta a bárói
címet, és kinevezték Erdély püspökének.16 Horányi Elek szerint mint latin költõ
is kiváló volt. Bajtay Antalt a pesti piarista gimnáziumban a két Cörver testvér vál-
totta fel a matematika és filozófia tanításában. Cörver Elek báró és fivére, János
1738 és 1744 között tartózkodtak Itáliában, ahol elõbb Rómában a Collegio
Naza renóban folytatták tanulmányaikat, majd a nápolyi akadémián tanítottak.
Elek 1743-ban tért vissza Magyarországra, ahol elõbb Nyitrán, majd Pozsonyban
és Pesten tanított filozófiát. Saját tankönyvei mellett kiadatta római tanárai Paolo
Chelucci matematikai munkáját és Alessandro Polito filozófiai értekezéseit.17
Testvére, Cörver Miklós János 1744-ig tanított lektorként a római San Pantaleo
anya házban, hogy hazatérve Magyarországra a pesti piarista rendház és az egész
rend tartomány vezetõje legyen. Conradi Norbert 1744-ben, 26 éves korában ér -
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14 P. VANUCCI, Il Collegio Nazareno, 1630–1930, Roma, 1930.
15 F. DIAZ, Le correnti filosofiche del Settecento italiano = Storia della letteratura italiana. Il Settecento,

szerk. W. BINNI, Milano, Garzanti, 1968.
16 MISKOLCZY I., Bajtay János Antal, Bp., 1914.
17 E. VÁRADY, La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, I–II, Roma, 1933–1934; BALÁNYI Gy.,

A magyar piarista rendtartomány története, Bp., 1943; GERENCSÉR I., A magyar felvilágosodás és a kegyes
iskolák, Regnum, 1942–1943, 326–327.



ke zett ki Rómába teológiai tanulmányainak befejezésére. Itt szentelték pappá
1745 januárjában. Római tartózkodása aránylag rövidnek mondható, mert 1745-
ben a magyar piarista rend római megbízottja, Desericzky Ince, a neves latin
szónok és magyar õstörténész,18 õt választotta maga mellé társnak, amikor XIV.
Benedek pápa megbízásából Bukarestbe indult követségbe. Conradi két évig
marad az Oláh fejedelemségben, illetve Erdélyben, hogy aztán 1748-tól Magyar -
or szág különbözõ városaiban a piarista gimnáziumoknak legyen tanára, nem egy -
szer igazgatója. 1782-ben, halála elõtt három évvel a rendtartomány vezetõjének
is megválasztották. Horányi Elek, aki tíz esztendõvel késõbb volt a Collegio
Nazareno megbecsült tagja,19 a piarista írókról írt enciklopédiájában nagy tisz te -
let tel beszél Conradiról, mint komoly tanárról és tudósról, valamint kiváló neo-
latin költõrõl. 
Ezek a piarista tanárok egyszerre voltak kiváló természettudósok, a fizika és

matematika mûvelõi és elismert költõk. Az Itáliában több éven át tanuló, tanító,
irodalommal is foglalkozó, latin és néha magyar költeményeket író magyar
piarista és jezsuita pap-tanárok hazatérésük után egész tevékenységükkel azt a
kulturális és mûvelõdési modellt képviselték, melyet itáliai tartózkodásuk idején
megismertek és elsajátítottak. Életmûvükben a költészet és a tudomány el vá laszt -
ha tatlanul összekapcsolódott. Az õ tevékenységük „készítette elõ a talajt” a kö -
vet kezõ nemzedék, Bessenyei György és a magyar felvilágosodás igazi kép vi se lõi
ta nainak befogadására. Kosáry Domokos az 1979. évi magyar–olasz mû ve lõ -
déstörténeti konferenciára készített tanulmányában így ítélte meg a XVIII. száza-
di magyar piaristák történelmi jelentõségét: „Az olasz hatás jelentõs volt és mód-
szertanilag is tanulságos. Mutatja, hogy az ilyen korszerûbb minták megismerése
adott esetben elõsegítheti a bontakozó új igények tudatosítását, érvényesülését.
A magyar piaristák, a katolikus egyházi értelmiségiek korszerûbb, világi tájé ko -
zó dását képviselve alkalmasnak bizonyultak arra, hogy az új nemesi igényeknek
megfelelõbb eklektikus filozófiát átvegyék olasz rendtársaiktól. És mivel e
funkció valóban történelmi szükségletnek felelt meg az adott helyzetben e pár
embernek valóban sikerült elõbb tanítványaiknak, a második nemzedéknek, majd
az iskolák, filozófiai tanfolyamok és azon piaristák segítségével, akiket fõnemesi
csa ládok elõszeretettel alkalmaztak nevelõnek, az új gondolatokat aránylag rövid
idõ alatt a világiak közt, a nemesi és a polgári rétegekben is viszonylag széles köt-
ben elterjeszteniök.”20
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18 JUHÁSZ Vince, Desericzky Ince élete és mûvei, Bp., 1915, 16–17.
19 Horányit a magyar irodalomtörténetírás csak mint „enciklopedistát” ismeri, pedig rendje kiváló ter-

mészettudósa volt. Római disszertációját Benjamin Franklin elektromosságtanáról írta, és váci tanári
éveiben kiadatta fizikai és filozófiai értekezéseit, valamint római tanárának, Alesandro Politusnak álta-
la latinra fordított firenzei egyetemi elõadásait: Alexandri Politi… Orationes omnes Florentinae editae
atque in Hungaria recusae, Pozsony, 1774. Vö.: SÁRKÖZY P., Az olasz XVIII. századi mûvelõdés sze re -
pe…, i. m., 196–199.

20 Domokos KOSÁRY, L’influence de l’Italie sur l’education en Hongrie au milieu du XVIII-e siècle =
Venezia, Italia, Ungheria tra l’Arcadia e Illuminismo, szerk. KÖPECZI Béla, SÁRKÖZY Péter, Bp., Aka -
dé miai, 211. (Az idézet a franciául megjelent tanulmány magyar kéziratából való.)



Megítélésünk szerint Conradi Norbert Janus-kiadása ennek a „piarista mû ve -
lõ dési programnak” volt szerves része. 1753–54-es pesti gimnáziumi igazgatósága
alatt adta ki valószínûleg még Rómában készített fordításait, Edoardo Corsini és
és Paolo Chelucci olasz egyetemi elõadásainak latin fordítását (késõbb Po zsony -
ban Vincenzo Talenti Calasanti Szent Józsefrõl írt mûvét adja ki latin for dí tás -
ban21), és ekkor jelenteti meg – elõszava tanúsága szerint – didaktikai célból Janus
Pannonius verseit, hogy diákjai és a mûvelt, latinul olvasni tudó magyar értelmiség
valóban olvasni tudja nagy költõnk mûveit. Conradi kiadását tehát ilyen szem-
szögbõl kell megközelítenünk. Szándéka Janus verseinek kiadásával ha son ló volt,
mint amikor Faludi Ferenc olaszról magyarra fordította William Dar rel angol jez-
suita erkölcsfilozófiai értekezéseit a Nemes Emberrõl, Asszonyról és Úrfiról:
„példát adni sok heverõ pennának olvasásra.”22

III.

Horányi Elek számol be arról, hogy Conradi Norbert kiváló költõ is volt.
Tanítványa, Révai Miklós, Conradit a magyar deákos költészet elõfutárának te kin -
tet te: „Nekünk ifjaknak a helyes latin stílus gyakorlásában készséges lelkû és
fáradhatatlan vezetõnknek bizonyult, aki […] fáklyaként késztetett lángolásra.”23
Conradi latin ódáit és verseit tanítványa, Zimányi Lajos gyûjtötte össze és adta
volna ki Pesten 1792-ben. Ennek a kiadásnak csak a cenzúrára benyújtott kézira-
ta maradt fenn, s a pesti piarista levéltárban található Conradi-kéziratok áttanul-
mányozása alapján írta alapvetõ tanulmányait a XVIII. századi piarista latin
költõk munkásságáról Jelenits István.24 Épp ezért semmiképp sem lehet felada -
tunk Conradi Norbert Ignác neolatin költõi teljesítményének elemzése, és még a
Janus-kiadás szerkezetének bemutatása sem, hiszen azt már elvégezte Varga
Zoltán 1976-ban készített doktori disszertációjában, melynek összefoglalója meg
is jelent az Acta Juvenum 1977/1. számában.25 Jelen írásban csak azt szeretnénk
ki   mu  tatni, hogy Conradi Janus-kiadásának Teleki Sámuel óta szemére hányt
„hibái” nem a kiváló humanista költõ-tanár filológiai botlásainak vagy „pápista
anti  libe ra lizmusának” voltak következményei, hanem a kiadás szerkezetének.
Janus Pannonius életmûvének bemutatása és a versek válogatása egyaránt azt a
célt szolgálta, hogy a költõt a latinul értõ magyar közönség ne csak emlegesse,
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21 P. Vicentius Talenti, Vita et rerum gestarum compendium Josephi Calasanti, Posonio, 1769.
22 Téli éjszakák. Válogatás Faludi Ferenc prózai írásaiból, vál., szerk., jegyz. SZÖRÉNYI László, Bp., Mag -

ve tõ, 1978, 5; SÁRKÖZY Péter, Faludi Ferenc 1704–1779, Pozsony, Kalligram, 2005.
23 CSAPLÁR Benedek, Révai Miklós élete, Bp., 1886, 40.
24 JELENITS István, A latin nyelvû epigramma a XVIII. századbeli piaristák költõi gyakorlatában, ill., Con -

ra di Norbert, Sic est, concripsi versus = UÕ, Az ének varázsa, Bp., Új Ember Könyvek, 2000, 36–65,
65–73.

25 VARGA Zoltán, Conradi Ignác Janus Pannonius kiadása = Acta Juvenum, ELTE BTK Magyar Iro da -
lom történeti Diákköri dolgozatok a XVIII–XIX. századi magyar irodalomról, szerk. HARGITTAY Emil,
KICZENKÓ Judit, VÖRÖS Imre, Bp., 1977, 43–57.



hanem ol vas sa is, és ismerje fel benne az egyik legnagyobb nemzeti költõnket.
Ezáltal új „magyar” mintát kívánt adni a kor neves neolatin költõinek, akik közül
nem egyet – Faludi Ferencet, Gánóczi Antalt, Hannulik Crizosztom Jánost,
Patachich Ádá mot vagy Valla Forgáts Jácintot – a római Árkádia Akadémia is tag-
jai sorába fogadott.26
Conradi Norbert Janus-kiadásán a magyar irodalomtörténetírásban – ahogy

azt Jelenits István megállapíthatta – „mosolyogni szokás, hogy kasztrálta Ja -
nust”,27 azóta, hogy Teleki kárhoztatta piarista elõdjét, mert válogatásából ki -
hagy ta a humanista költõ erotikus epigrammáit. Ez igaz, ám Conradi célja nem
filológiai, hanem didaktikai célzatú volt: olvasmányt kívánt adni diákjai és a ma -
gyar közönség kezébe, ezt pedig megnehezítette volna a pornográf epigrammák
jelenléte a kötetben. Miközben a református Teleki kancellár szigorúan ítélkezik
pia rista elõdje cenzúrázó eljárásáról („ad modum castrata et mirifice corrupta”;
„quorundam ambitisse tristium scriptores evirandi atque mutilandi cacoëthes”),28
elfelejti megjegyezni, hogy a kihagyott 40 erotikus vers helyébe Conradi felvett
kö tetébe húsz új Janus-verset, köztük néhány alapvetõ epigrammát, mint a Laus
Pan noniaet, melyet barátja, Kollár Ádám Ferenc bécsi fõkönyvtáros bocsájtott
ren delkezésére. Ezeket egyébként Teleki is felveszi saját, filológiailag pontos ki -
adá sába, igaz, az elsõ közlési hely megemlítése nélkül.
Mikénta mû felépítése világosan mutatja, Conradi tudatosan úgy állí tot ta össze

a kötetet, hogy az valóban meghódíthassa a kor magyar olvasóit. A verseket Opo -
ri nus 1555. évi baseli, illetve Sambucus 3. kiadása alapján közli, me lyek hez hozzá -
illeszti a Kollár Ádám Ferenc által felfedezett húsz epigrammát, az epigramma-
fejezet címében megjelölve azok forrását (Janui Pannonnii Epi gram ma ta huc usque
inedita nunc a Cl. Domino Francisco Kollar, Bibliothecae Augustae Vin dibonensis
Custode reperta et nobis trasmessa). A kötet elejére illesztette a protestáns Koródi
Bedõ Dániel Janus Pannoniushoz írt laudációját a Pareus-féle antológiából (VI.),
mely után közli Zsámboki János értekezését (Joannes Sam bu cus de Jano Pannonio,
VII–X.) és Janusról írt költeményét (Joannes Sambucus ad Janum Pannonium,
XI.). Csak ezt követõen illeszti be saját tanulmányát (Ignatius Norbertus Conradi
de vita et scriptis Janus Pannonius, XII–XIV.), melyet Horvát István „gondos
értekezésnek” nevezett. Ennek célja, hogy felhívja diákjai és ol va sói figyelmét
Janus költõi életmûvének nemzeti kulturális jelen tõ ségére. A be ve ze tõ rész után
következnek Janus versei: elõbb a panegyricusok, majd az Epa ne mos, az elégiák és
az epigrammák („sive Lusus juvenilis”) 318 oldal ter je de lemben. Conradi kiadását
– Sambucust követve – Guarini epitaphiumával, Hi larius Volphardus hexasticonjá-
val és az Achilles tetrasticonnal zárja.
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26 SÁRKÖZY Péter, „Et in Arcadia ego” (Magyarok és a XVIII. századi Itália), ItK, 1983, 238–251; KOVÁCS
Sándor Iván, Kutattam Árkádiában én is… Adalékok a magyar Árkádia-kutatáshoz, ItK, 1990, 711–723; 

27 JELENITS, i. m., 36.
28 IANI PANNONII… Poemata, Pars I. Praefatio XII, X.



Jelenits és Varga egyaránt kiemelik, hogy Conradi Norbert kiadása nem hason-
lítható össze a sokkal nagyobb filológiai apparátussal készült Teleki-féle ki adás sal,
mert kiadványának célja nem a Janus-versek eredeti szövegének hely re ál lí  tása,
hanem a nevelés volt, s az, hogy hozzáférhetõk legyenek a nagy „nemzeti költõ”,
Janus Pannonius versei. Ezeket Oporinus, Sambucus és részben a Pareus-kiadás
alap ján közli. A kiadvány ennek ellenére pontos, mely egészen Teleki Sámuel ut -
rechti kiadásáig, illetve még azt követõen sokáig az „embereknek ke ze ken” for-
gott. Conradinak így sikerült Janus Pannonius költészetét átemelnie a magyar
köz mûveltség be.
Conradi elõszava jól mutatja a szerkesztõ szándékát. Nem Janus Pannonius

költõi kvalitásait akarja bemutatni, hiszen ezt már megtette Zsámboki. Õ életraj-
zot ad – Bonfini életrajzát követve és minduntalan idézve –, hogy annak segít-
ségével bemutassa tanítványainak, miként lehet „a szellem útján érvényesülni”.29
Janus egyszerû származása ellenére, tanulmányai révén híres költõ, pécsi püspök,
kan cellár lett – azaz, életpályája mutatja, hogy a mûveltség társadalmi megbecsü -
lést tud biztosítani. Conradi nagy fontosságot tulajdonít Janus olasz barátaihoz,
Guarinóhoz, Mantegnához és Galeotto Marzióhoz fûzõdõ barátságának. Szól
hazatérésérõl, bukásáról és haláláról (XIX–XX), melyet épp a szerencse for gan -
dóságával magyaráz, éppúgy, mint Faludi Ferenc tette ez idõben írt verseiben.
Elõ szavában kitér Janus fiatalkori erotikus költészetére is, melyeket Zsám bo ki -
hoz hasonlóan „lusus juveniles”-nek nevez. Megindokolja, hogy miért nem közli
az erotikus epigrammákat, igaz, eközben filológiailag tévesen azt feltételezi, hogy
ezeket nem is Janus, hanem ferrarai barátja, Marcellus írta volna, és Janus csak la -
tinra fordította barátja olasz verseit. Mindenesetre, amikor Janus ezeket a köl-
teményeket írta – mutat rá a pap-tanár Conradi –, mindössze tizenhat éves fiatal
volt, és az ifjúkor botlásai nem homályosíthatják el a késõbbi fõpap és humanista
államférfi érdemeit (XV). Teleki Sámuel ezt a téves feltételezését filológiailag
megcáfolta, de ettõl még Conradi kiadása nem vált sem „kasztrálttá”, sem ten-
denciózusan „pápistává”,30 hiszen Conradi könyve elején minden fenntartás
nélkül közölte a református Koródi Bedõ laudációját. Egyébként az erotikus epi-
grammákat Sambucus is csak a harmadik, Miksa császár halálát követõ kiadásában
merte közölni, alaposan megindokolva ezt a humanista költõi gyakorlatot.
Mindent összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Conradi Norbert 1754. évi

Janus-kiadása valóban fordulópontot jelentett nemcsak a költõ hazai recep-
ciójában, „fortunájában”, de a magyar mûvelõdéstörténetben is. Vállalkozását
hamarosan Bonfini Magyarország-történetének három kiadása és a magyar hu ma -
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29 JELENITS, i. m., 36.
30 Varga Zoltán szerint Conradi és Teleki Janus-kiadásai között nem a rossz és jó különbségtételt kell

alkalmazni, hiszen más korigénynek feleltek meg: „Conradi kifejezetten pedagógiai céllal adta ki
Janust, fõleg iskolák számára […] az újszerû mûvelõdéseszmény példájaként adta azt a tanulni vágyó
magyar ifjúság kezébe […] Teleki pedig azért utasítja el érdemtelenül megbélyegezve, mert õ már nem
az iskolát látja maga elõtt, hanem egy szélesebb köztudat számára akarja hozzáférhetõvé tenni Janust,
és ezt szoros filológiai igényességgel teszi.” I. m., 55.



nis ták szövegeinek újrafelfedezése fogja követni, ám Teleki Sámuel filológiailag
igényes mûvének megszületése is bizonyos mértékben Conradi harminc évvel
korábbi, sikeres kiadásához köthetõ. Conradi életmûve, tanári és költõi
munkássága, Janus-kiadása egyránt részét képezi egy katolikus egyházi ér tel mi sé -
giek bõl álló csoport kulturális tevékenységének, akik, miután Itáliában megis-
merkedtek egy modern, de a katolikus vallás keretein belüli kultúrával, azt Ma -
gyarországon is meg akarták honosítani. Ennek az irányzatnak legjelentõsebb tel -
je sítménye az árkádiai költõ, Faludi Ferenc prózai mûveihez és költészetéhez
kötõdik, de szerényebb mértékben ide sorolható Conradi Norbert életmûve és
Janus-kiadása is.
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HEGEDÛS BÉLA

KALMÁR GYÖRGY ELSÕ HÍRADÁSA 
VILÁGNYELV-TERVEZETÉRÕL

Kalmár három nyelven, háromszor publikálta világnyelv-tervezetét. Az 1772-es
la tin nyelvû berlini változatnak nem kisebb a patrónusa, mint Johann Heinrich
Lam bert, korának kiemelkedõ filozófusa. Az õ úgynevezett Monatsbuchjából is -
mer jük a nyomdába adás idõpontját: „1772. Jan. Nova litteraria. Grammatica Kal -
ma rianae linguae universalis typis tradita.”1 Talán jellemzi Lambert ezzel kapcso-
latos munkálatait, hogy ebben a hónapban más foglalatosságát nem említi.
A nagy mû persze most is csak ígéret maradt; a három kötet a várható elõfi ze -

tõket hivatott meggyõzni. A római olasz nyelvû kiadás kiegészül egy nyelvfilozó-
fiai bevezetõvel, ezt átveszi a bécsi német nyelvû is, de ez lesz végül a leg teljesebb,2
mert az idõközben különbözõ tudós újságokban megjelent is mer te tõkbõl is közöl
részleteket. Ezekben a kiadásokban Kalmár utal a mû egy 1753-as londoni és egy
1767-es lipcsei nyomtatott hirdetményére, de ezekrõl mindeddig csak innen volt
tu domásunk. Szerencsére – valóban szerencse, mivel levelek mel lék leteként – elõ -
ke rült a londoni Proposals két példánya, az egyik ráadásul Ame ri kából, a Yale
Egye  tem kézirattárából.3 A lipcsei nyomtatványnak nem akadtam a nyomára.
Fon tos bizonyíték a két hirdetmény arra, hogy Kalmár már igen korán komolyan
foglalkozott a témával.
Úgy tûnik, hogy a három tervezet megjelenése után sem hagyott fel véglege-

sen azzal a tervével és ígéretével, hogy a teljes mûvet egyszer egészében kiadja.
Erre közvetett utalásunk van Johann Michael Landerer Pozsony város tanácsának
cím zett, Kalmár nyomdaalapítási kérvényével kapcsolatos beadványából, amely
em  líti, hogy Kalmár csak saját mûveit akarja kiadni, „und hauptsächlich seine
Uni versal Philosophische Sprache”, amelyrõl egy kis értekezést már Bécsben
csekély üzleti sikerrel kiadott.4
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1 Johann Heinrich Lamberts Monatsbuch mit den zugehörigen Kommentaren…, hrsg. v. K. BOPP = Ab -
hand lungen der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-physikalische
Klas se, XVII. Band, 6. Abhandlung, München, 1915, 31. Jellemzõ a kiadó jegyzete Kalmárról (kiem.:
HB): „Kalmar, eine originelle Gestalt, der eine Universalsprache erfunden zu haben glaubte.”

2 Leszámítva a berlini és a római kiadás grammatikai részében még meglévõ, a világnyelv poétikai fel -
hasz nálásának szabályait taglaló részt.

3 BL: Levél Londonba Thomas Birch-hez (London, 1753. január 7.) – British Library, Ms. Add. 4312;
YUL: Levél New Havenbe Ezra Stiles-hoz (London, 1753. február 7–8.) – Yale University Library,
The Beinecke Rare Book and Manuscript Library, MS Vault Stiles.

4 Kalmár György, „a magyar nyelv szerelmese”, s. a. r. és bev. SZELESTEI N. László, Piliscsaba, Pázmány
Péter Ka to li kus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2000 (Pázmány Irodalmi Mûhely, Források, 2),
X/5. forrás, 111.



Sem a privát nyomdából, sem pedig az elõször 1753-ben megígért teljes ki -
adás ból nem lett semmi.

[r]
London, January 9, 1753.

PROPOSALS
For printing by SUBSCRIPTION,

AN
UNIVERSAL LANGUAGE:
And that in a very extraordinary

SHORT-HAND,

Which is calculated to be as Compendious again as the best that hitherto existed;
and though so Compendious, yet it is without Ambiguity.

THIS LANGUAGE is adapted not only to those of all Nations (even to that of the
Chinese, in some part, that can read and write at all);5 but also to all Arts and
Sciences.

It is, upon the whole, promising so much that no sooner one looks it over, but he
finds in himself an Inclination and Readiness to, and, of course, a great Pleasure
in, the learning of it.

(Note, The Compendiousness of writing this LANGUAGE doth not consist in those, or like, fan-
cied Characters, as what we call Short-Hands, commonly do. And as for the LANGUAGE itself,
there is very little in it that was drawn after Bishop Wilkins’s Plan).

By GEORGE KALMÁR.
[v]

CONDITIONS.

I. THIS Work will be printed in Quarto, on a large good Paper and new
Letter; but the greater Part engraved: Together with the Arms of all
Kingdoms and Provinces in the known World (in small Size).

II. It is written in Latin and French; and consists of a Grammar and Dic tio -
nary, with a Specimen annexed to it. The Grammar will take up at two
Pages, and in French as many more; and it may be learnt in an Hour, or
two’s Time. And, upon the Perusal of the Dictionary (which will take up
about twenty Sheets) one, by Application, with a Month or two’s Practice
in Imitation of the Specimen, may become a perfect Master of the
Language.
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III. The Names, Abode, Titles, or Places, and Profession of the Subscribers will
be printed. The Subscribers will find it to be of Consequence to them-
selves as well as to others, for no less than three Reasons; especially as,
upon Supposition that, after they receive the Book, they will apply them-
selves to it, they will be the first who are acquainted with a Language that
is of an universal use.

IV. No more Books will be printed than are subscribed for.
V. The Price of the Book will be 1 l. 10 s. One6 half to be paid on the sub-

scribing, and the other on the Delivery of the Book. And, to prevent any
Suspicion of being imposed upon, the Author chuses to let the Sub scrip -
tion-Money remain in the Hands of the Persons who shall be appointed
to receive it, till the Delivery of the Book.

VI. It will be printed in London, and at Debreczen in Hungary. But it will be
contrived so, that there will appear no Difference in the two Editions,
either with regard to Paper, or Letter, or Copper-Plates, or &c. And it
will be put to the Press here about fifteen Months after the Date of the
French Proposals (which soon will be printed); and in Hungary about
twenty Months after the same Date.

SUBSCRIPTIONS are taken in, in London, by Mr Ward near the Royal-Ex -
change; by Mr Locker Davis, in Fleet-street; and by Mr Vaillant, in the Strand; in
Oxford, by Mr Fletcher; in Cambridge, by Mr Merril; in Bath, by Mr Frederic; in
Bristol, by Mr Ward; in Edinburgh, by Mr Hamilton; in Glasgow, by Mr Robertson;
in Dublin, by Mr Faulkner; and in the Capitals of most Kingdoms and Provinces
in Europe; and at New-Haven in New-England, by the Rev. Mr Ezra Stiles, Head-
Professor of Yale College.

The Receivers of the Subscriptions are desired not to fail sending the Subscribers’
Names to Mr Vaillant, against the First of March, 1754.
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LABÁDI GERGELY

A VISION OF MIRZA XVIII. SZÁZADI FORDÍTÁSA

A XVIII. századi angol irodalom jelentõs vallási allegóriái közül kiemelkedik
Bunyan A zarándok útja címû mûve, valamint a Spectator 159. számában megjelent
Ad dison-esszé, amelyet rendszerint Vision of Mirzaként emlegetnek. Bunyan
mû vé nek elsõ és második könyve 1778-ban és 1782-ben jelent meg magyarul Ko -
lozs váron. Alább Addison esszéjének 1783-ból származó, jelenleg a Román Aka -
dé miai Könyvtár kolozsvári fiókjában MsR 1079 jelzet alatt található fordítását
közlöm.1 A Spectator magyarországi recepciója szempontjából különösen fontos
kézirat huszonnégy cikk fordítását tartalmazza. A lefordított cikkek a morális
heti lap értelmezésének azon ágához illeszkednek, amely valláserkölcsi-pedagógiai
cé lokat szolgáló példagyûjteményként tekintett a Spectatorra. A XVIII. századi
ma  gyarországi recepció jelentõs része ehhez az irányzathoz kapcsolható.
A francia változatból2 dolgozó fordító személye nem ismert. A közvetett ada-

tok (mindenekelõtt a szöveg lelõhelye) alapján a legvalószínûbbnek Sófalvi József
tûnik. Ellene szól viszont, hogy fordításának alighanem maradt volna nyoma, rá -
adá sul a fordítás minõsége sem támasztja alá, hogy Sófalvi vagy valamely ismer-
tebb értelmiségi lett volna a szerzõ.
Valójában azonban közömbös, hogy ki a fordító, sokkal lényegesebb az elõ -

szó nak az a megjegyzése, amely szerint a válogatás kifejezetten a magyar viszo -
nyo kat figyelembe véve készült, s abban „Mirza látásá”-nak is helye van.3

—„—„ Omnem quæ nunc abducta menti 
Mortales hebebat visus tibi & humida circum 
Caligat Nubem eripiam. 
Virg. Aeneid. II. V. 604. 

El-szélesztem elõtted azt a’ kõdõt, a’ melly az emberek szeme látását meg-
szokta homállyositani, a’ melly mia a’ kõrûllõtted való dolgokat nem láthatod.
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1 A teljes kézirat rövidesen megjelenik a szegedi Fiatal Filológusok Füzetei sorozatban Balázs Péter és
Labádi Gergely sajtó alá rendezésében. 

2 A közölt cikk: Le Spectateur ou le Socrate Moderne […], Tome Second, 1726, 213–221.
3 A szövegközlés elvei: A sor végén változatosan alkalmazott elválasztójeleket, egyedül az oldal-

határoknál tartottam meg, de csak kis kötõjelet használtam. Az aláhúzással kiemelt szavakat dõlten, a
nagyobb betûmérettel kiemelt szavakat pedig félkövérrel szedtem. A tükrön kívül található szöveg-
elemek { } jelek között olvashatók.



{Mirzának elsõ Látása az Emberi életnek rõvidségérõl.}

[121] Nékem egy néhány Napkeleti kézi irással való kõnyveim vagynak, a’
mellyeket Nagy Karióba létemben szerzettem vala, azok kõzõtt egy, a’ melly igy
ne veztetik: Mirza Látásai és igen szeretem olvasni; a’ lévén Ugyan tsak szán dé -
kom, hogy darabokba Világ eleiben botsássam, midõn nem kapok egyebet, a’
mirõl irjak, az elsõ látásán kezdem-el, a’ mellyet itt a’ mint kõvetkezik, meg-fordi-
tottam: 
A’ Hóldnak õtõdik napján, a’ melly Innepet én mindenkor meg-tartok õss

Eleimnek szokások szerint, minekutánna magamat meg-mostam és reggeli Imád -
ságomat el-végeztem, fell-indúltam a’ Bogdát hegyre, hogy azon Napot ott tõlte -
ném ell Imádságba és elmélkedésbe, fel menvén a’ hegynek tetejére és le ûlvén
igen méllyen el-gondolkozám az emberi életnek hijábanvalóságárol, és magamba
mondám: Valósággal hogy az ember nem vólna egyébb árnyéknál és az õ élete
hijábanvaló- [122] ságnál, minekutánna pedig szememet egy kõsziklára, a’ melly
nem meszsze vóltt tõllem forditottam, láték ott egy embert Pásztori kõntõsbe,
ke zében Músikáló Szerszámot tartván, a’ melly mihellyt észre vette, hogy reá-
nézek, el-kezdette Músikálását, ezen õ Músikáltt Nótájának hangzása ollyan gyõ -
nyõ rûséges kedvességû vólt, hogy soha ollyan gyõnyõrûséges Nótát nem hallot-
tam, a’ melly eszembe júttatta azon Menyei Músikát a’ mellyet a’ Paraditsomba
való érkezésekkor a’ Virtussal tellyes Lelkek fognak hallani, a’ melly halálok órá -
jok ba szenvedett fájdalmokat véllek el-fogja felejtetni, egyszermind hellyben állit -
ván õket hogy ezen bóldog lakó hellynek gyõnyõrûséges édességét annál is job-
ban érezhessék. Egy szóval: õrõmõmbe egészszen el-vóltam ragadtatva.
Már régtõl fogva vólt hire, hogy valami Lélek járna arra a’ [123] kõsziklára, és

hogy egy néhányan hallották azon gyõnyõrûséges Músikának hangját, de magát
soha is a’ Músikálót, nem láthatták; Én pedig minekutánna elmémet magassan fel-
emeltem, hogy ezen gyõnyõrûséges társalkodást kóstolhassam, kezével inte
Nékem, hogy mennék kõzzelebb hozzája, a’ mellynek énis tisztelettel en ge del -
meskedvén, és a’ szivem azon gyõnyõrûséges hangtol egészszen meg lévén hatód-
va, kõnyves szemekkel Lába eleiben le borúltam, reám mosollyodván, Nyájas és
szánakozó szemekkel nézvén reám, a’ melly félelem miatta bennem vala, egész -
szen el-szélesztette, és kezét Nyújtván, hogy fell-emelyen, ezen szókat mondot-
ta nékem: Mirza én hallom a’ te magadba való beszédedet, kõvess engemet.
És el-vezetvén engemet a’ kõsziklának legg felsõ tetejére, és ott le- [124] ûl -

tet vén monda: hogy fordúlnék Napkeletre, és mondanám meg néki mit látnék, a’
mellyre felelék néki mondván: Látok úgy mond egy nagy võlgyõt, a’ mellyen egy
sebessen follyó viz mégyen keresztûl, a’ mellyre monda: a’ Võlgy a’ mellyet láttz
úgy mond a’ Nyomoruság Võlgye, és az a’ sebessen follyó viz valami részetskéje
az õrõkkévalóság feneketlen Tengerének, honnét vagyon úgy mond kérdem tõlle,
hogy úgy látzík mint ha ezen Viz valami valami vastag kõdbõl venné eredetét, és
a’ más Végin megint úgy láttzik mint ha valami homállyos ejczakába elvesztené
magát, az a’mit lácz, és kérdesz egy részit tészi az õrõkkévalóságnak, a’ mellyet
idõ nek neveznek, és a’ Napnak járásával szokták meg-mérni, a’ mellynek Világ
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végéig mind úgy kell follyni, Nézd-meg immár mondá jól ezt a’ Vizet a’ kinek
mind [125] a’ két végit immár láttad, és azútán mond meg nékem a’ mit lácz.
Látok mondám ezen Viznek kõzzepin egy Hidat, az a’ Hid a’ mellyet látaszsz
mondá az ember élete, hanem jól meg nézd, minekútánna pedig jól meg-néztem
vólna, úgy találám, hogy hetven kerek egész bóltozattyai vólnának annak a’ Hid -
nak, és hogy egy nehány vólna azon kivûl a’ kik el-romlottak, úgy hogy ha a’
romlot takat az egészszekkel õszve számlálnák mint egy száz kerek bóltozattyai
vólnának, a’ midõn én azon kerek bóltozatoknak menyiséget számlálnám, szólla
Nékem a’ Lélek mondván: hogy elsõben azon hid ezer kerek bóltozatokbol állott,
de hogy egy nagy árviz el-szaggatta, és hogy úgy maradott illyen romladozott
állapotban a’ hid a’ mint látnám, mondván, továbbá hát egyebet nem lácz é? Látok
úgy mond rettenetes sok embert, azon a’ hidon járni, a’ kinek két vé- [126] gin
vastag kõd vagyon, de a’ mellett látom, hogy sokan a’ kik ezen a’ Hidon mennek,
az óldalánál a’ Hidnak le-esvén a’ Vizbe húllnak, és hogy a’ Hidon magán is sok
titkos tsaló hellyek vagynak, a’ mellyre mihellyt lépnek mindgyárt le-sûllyednek,
és egy szempillantásba oda lésznek, ezen tsaló hellyek pedig a’ Hid kezdetinél
ollyan sûrûk vóltanak, hogy azon rettenetes sokaságból, a’ kik azon kõdbõl ki-
jõttek, igen sokan mingyárt ott a’ kezdetin a’ Hidnak azon tsaló hellyekbe el-
sûllyed tek, a’ kõzzepin a’ Hidnak nem vóltak a’ tsaló hellyek ollyan sûrrûn, de a’
vége felé megint sûrrûbbek vóltak; kevés számmal vóltak igen abból a’ rettenetes
so kasságból, a’ kik a’ romlott bóltozatokon, sántikálva mendegeltek, de a’ kik
úgyan tsak meg-fáradván ezen hoszszas menéstõl végtére egymás utánn ezen
mélly Tengerbe beléhúllottak. 
[127] Álmélkodva nézvén ezen tsúdálatos és sok kûlõmbb kûlõmbb féle dól-

gokat a’ mellyek szemem eleiben jõttek mélly gondolkodás által egészszen el-
nyomattattam, látván anyi sok embereknek az õrõm és gyõnyõrûségek kõzõttt
való oda létit, némellyeknek pedig mindenhez a’ mi mellettek vólt magok élete
meg tartása végett való kapdosódását, némellyik pedig az Égre fell fûggesztett
szemekkel gondolkodva nézvén egy szempillantásba a’ gondolkodások kõzõtt
életek végzését véghetetlen; Sokaknak pedig a’ kik fényes búborékok útánn, a’
kik szemek elõtt tánczolva mentek, és hogy azokat el-érhessék sebessen nyargal-
tak, midõn szinte el-érték vólna lábok meg-botorkázván a’ hidrúl való le búká-
sokat, ezen kûlõmbb kûlõmbb féle dólgokon kivûl, a’ kik merõ zûr zavart okoz-
tak, egy néhányt láttam, a’ kiknek kard, vagy pedig némellyiknek Üveg Palaczk
lévén a’ kezébe a’ Hidon alá ’s fell járván semmi gondolkodást sem tettek másokat
[128] a’ tsaló hellyekre, a’ kik azoknak úttyokba nem lévén el-kerûlhették vólna,
ha oda erõvel nem toszitották vólna búktatni.
Midõn észre vette vólna a’ Lélek hogy én ezen szomorú dolognak nézésével

egész szen el-vólnék foglalva, monda Nékem: hogy fordúlnék más felé, és látnék
é valami ollyan Dólgot a’ mit nem túdnék hogy mit jelentene, a’ mellyre kérdém;
hogy mit jelentene az a’ nagy sereg Madár a’ melly a’ hid kõrûl repdes és egyszer
mász szor oda le-száll, mit jelentenének azok a’ Száraz és Vizi Hollók, Hárpiák és
Sas-kesellyûk, de Fõképpen azok a’ szárnyas Gyermekek, a’ kik sereggel szállanak
a’ Hidnak bóltozattyira? ezek a’ Madarak úgy mond, jelentik a’ hamis és babonás
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Isteni tiszteletet, fõsvénységet, irigységet, el-tsûggedést, szerelmet, és egyébb
min denféle indúlatokat ’s epesztõ gondokat, a’ mellyek az embereket kinozzák.
[129] A’ mellyre sohajtva mondám; Óh hát igy az ember tsak hijában vagyon!

minthogy élete tellyes Nyomorúsággal, és azután az haláltol el-nyeletik. A’ Lélek
meg-szánván engemet mondá: hogy az embert ne tsak ebbe az elsõ lételébe a’
melly re magát Útra adja, az õrõkkévalóságra szemlélném, hanem forditanám sze-
memet ezen vastag homállyosságra, a’ hová ezen sebessen follyó Viz a’ kûlõmbb
kûlõmbb féle emberi Nemzetet szokta ragadni. Ezen parantsolattyának en ge del -
mes  kedvén, és vagy az én szemeim látását rend kivûl való módon meg-erõsítvén,
vagy pedig azon homállyosságot a’ mellyen elébb által nem láthattam, el-
széllyeszt vén láttam, hogy a’ melly felé a’ Võlgy szemeimnek meg-nyilt vólna, egy
rettenetes Nagy Tenger, a’ mellynek kõzzepit két felé szakasztaná egy Gyémánt
kõ szikla és hogy annak edgyik része sûrû setétséggel bé vólna [130] boritva, a’
hol semmit is nem láthatnék, a’ másik részibe pedig annak a’ tengernek vég he tet -
len sok szigetek vólnának, a’ kik egészszen virágokkal és gyûmõltsõkkel bé vól -
ná  nak boritva, és hogy a’ Viz a’ melly azon szigeteket kõrûl venné a’ szép kris -
tálly hoz hasonló tisztasága vólna. A’ melly Szigetekbe láttam fényes rúhákba fel-
õltõzõtt Embereket, a’ kiknek fejekben Borostyán koszorúk vóltak, és hogy a’
Források szélin Virágokbol vetett Ágyakon fekûttek. Azonban egyszersmind
halván sokféle Madarak éneklését, a’ Források tsergedezõ follyását, emberek szo -
vá nak éneklését, és Músikáknak hangzását, úgy hogy az õrõm egészszen el-fog  -
lalta szivemet ezen gyõnyõrûséges állapotnak látásán és hallásán, sas szár nyo kat
kivánván magamnak, hogy ezen gyõnyõrûséges hellyre minél hamarébb repûl-
hessek.
[131] De a’ Lélek meg-mondá nékem hogy oda nem mehetnék, hanem mi nek -

utánna a’ halál kapuján keresztûl mentem vólna, a’ melly azon a' hidon nyit ta tik
meg, a’ mellyet láttam, aztis mondván, hogy a’ menyire bé láthatnék a’ ten gerre
mind rakva vólna ollyan szép virágzó zõld szigetekkel, és hogy szá mos sab bak vól-
nának a’ tenger fõvenyeinél sok ezer szerte való ezerek lévén azokon kivûl még,
a’ mellyeket szemeimmel nem láthatnék, és hogy azok sokságának számát meg
sem foghatnám. Ezek úgy mond a’ jó Emberek lakó hellyei az õ hóltok utánn, a’
kik az õ kûlõmbb kûlõmbb féle Virtusok szerint, a’ mellyet ezen a’ Világon éle -
tek be gyakorlottak és annak mitsoda pontját érték-el ezen szigetekbe szoktak
osztatni, a’ melly szigetek mindenik kûlõn kûlõn egy Paraditsomot formál, a’
melly min den  féle gyõnyõrûségek- [132] kel annak kivánságának és mi né mû sé gé -
nek a’ ki benne lakik állapottya szerint bõvõlkõdik: Nem de nem ollyan lakó helly
é hát ez a’ mellyet kivánhattz? Nem méltó é hát Mirza? hogy ennek meg-nye ré -
siért fá ra dozz, és szorgalmatoskodjál? és bóldogtalanságnak tettzik é tovább
néked az élet? a’ melly útat nyit illyen nagy bóldogságnak meg-szerzésére? és
félsz é a’ ha lál  tol a’ melly erre a’ bóldog állapotra által kõltõztett? Ne gondold hát
hogy az em ber hijában vagyon, a’ ki illyen õrõkké való õrõmbe és ditsõsségbe fog
élni. Minek utánna kûlõnõs gyõnyõrûségét érzettem magamban ezen áldott Szige -
tek  nek látásán, kérdeztem a’ Lélektõl, hogy mondaná meg nékem mi vólna a’ má -
sik óldalán ezen Gyémánt kõsziklának? mint hogy ollyan irtózatos setéttséggel
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látt zik béborittatottnak lenni; de egy szót sem felele ezen kérdésemre, és midõn
má sod szoris kérném, hogy azon kérdésemre felelne, akkor vévén észre hogy el -
tûntt elõllem, és meg- [133] forditván nézésemet hogy látnám azzon setétes
hellyet, a’ melly nek meg-túdása anyira el foglalta vala az én elmémet, de a’ hellyett,
hogy a’ tengert, hidat, és Szigeteket látnám, nem láték egyebet, hanem a’ Bog dát
hegye alatt lévõ hoszszú és mélly Võlgyõt a’ hol sok számú Õkrõk, Júhok, és
Tevék le ge lõdtek.
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ÖTVÖS PÉTER

GYULAI SÁMUEL GRÓF ÖTVEN ESZTENDÕS
(Az ötven esztendõs Tüskés Gábornak)

A hadi pályán igen megbecsült gróf Gyulai Sámuel éppen ötven éves múlt, mikor
el határozta, hogy saját életének bölcs tapasztalataival hasznos intelmeket ál lít
össze gyer mekei (Krisztina, Ignác, Sámuel és Albert) számára. Nagybátyja, Gyu -
lai Fe renc gróf, szintén neves katona, ugyancsak ötven évesen kezdett hozzá em  -
lék iratai meg írásához.1 Amennyire tudta, azt is leírta Sámuel gróf, milyen volt sze   -
mé lye és ter mészete ötven esztendõsen: teste vaskos, vállas, inas, egyenes, de nem
túl ma gas (öt láb és két hüvelyk), haja szõke, feje tetején már kopasz, de ott fattyú
ha   jat visel, õsz hajszálait a hajpor kiválóan eltakarja, lába, keze feje kisded, körmei
mó   do sok, ke re kek, egyszóval Isten kegyelmébõl teste rendes, nem hibás, a módos
se  rény  ségre al kal matos. Elméje még éles, serény, mindent könnyen megfog s egy -
más sal egyez tet, ifjonti eleven csintalanságait (pl. felette való barátság, erején felül
való ge ne rositas, ajándék, jutalom adás, az apróbb költségek nem kímélése stb.) az
idõ és az el mél kedés nagyrészt már megjobbította. Úgy véli, összegyûlt ta pasz ta -
la  ta it és hosszú fá rad sággal nyert tudományát most kell gyermekei hasznára írásba
fog  lal nia, mert – miképpen írja – akkor is, midõn por és hamu lészek, néktek hasz -
nálni kívánnék.
A többkönyves Gyulai Sámuelt gyakorlatilag nem tartja számon a legújabb ko -

ri irodalom- és mûvelõdéstörténet. Kortársainak hol lelkesült, hol éppen elítélõ
sza vain, illetve Szinnyei és Petrik adatain kívül nem áll rendelkezésünkre sok in for -
má ció.2 Nem szeretném ehelyütt én sem e valóban nem kiemelkedõ (de mû ve lõ -
dés- és ízléstörténeti szempontból mégis figyelemre méltó) írói életmûvet ér té kel -
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1 Gyulai Sámuel nagy gonddal tisztázott (de végül befejezetlen) életírása jó kétszáz évig kéziratban
maradt: MARUS-NÉMETI született – Gróf GYULAI SÁMUELnek mind két CSÁSZÁRI
FELSÉGEK’ Arany-koltsos–Hívének MARIA-THERESIA Hadi Rendje’ Keresztes Vitézzének Hadi-
Ge nerálissának A Magyar Korona egyik Gyalog Regimentje’ Proprietariussának és az Erdélyi Végbeli
Lovas és Gyalog, nevezetesen a Székely Katona Seregek Brigadéros-Igazgató Fõ-Vezérének, születésétõl
fog va, rövideden, de valoságoson, eléggé le-rajzolt, igaz ÉLETE, Nagy-Szebeni Kvartélyban,
MDCCLXXIIIban, Österreichische Nationalbibliothek Handschriften- und Inkunabelsammlung
Cod. 12.833. A szöveg közlésére és értelmezésére tettem már kísérletet: ÖTVÖS Péter, “…und was ihr
wer det, sollt ihr in Wahrheit und in Menschlichkeit werden”. Die Lebenslehre des Grafen Sámuel Gyulai
für seine Kinder = Ex libris et manuscriptis. Quellen, Editionen, Untersuchungen zur österreichischen
und ungarischen Geistesgeschichte, hg. von István NÉMETH und András VÍZKELETY, Budapest–Wien
1994, 217–261; Gyulai Ferenc tábornokról: TORMA Károly, Gróf Gyulai Ferenc tábornok emlékiratai
1717–1787 = Hazánk, Történelmi Közlöny, kiad. ABAFI Lajos, 1886, VI, 403–413.

2 A lelkesült szavakra lásd pl. CSIZI István, Virtus oszlopa, mellyet méltóságos gróf Marus-né methi Gyulai
Sámuel úrnak […] tiszteletire a Gróf Gyulai nevet már régulta viselõ Ezeres Hadi Nemes Gya log Se reg -
nek méltatlan hadnagya Csizi István Buda várában fel-emelt 1767-dik esztendõnek elsõ napján, Buda,
1767; Kazinczy Ferenc viszont mélyen csalódott személyes találkozásukkor. Hajnóczy Jó zsefnek ezt



ni. A gyermekeinek írott terjedelmes intelem kapcsán mindössze újabb pél dá ját
mutatnám a XVIII. és XIX. század oly gyakori (jól ismert közhelyekbõl épít ke -
zõ) partraszállás és kikötés motívumainak. A motívum (gyakrabban csak kép ro -
kon  ság) jól ismert, és elsõrangúan tematizált már a Berzsenyi-filológiában, s a
Horatius legszebb ódáit valószínûleg szintén kívülrõl ismerõ Gyulai Sámuel is
ötven évesen arról verselt, hogy eljutott kívánt révpartjára.3 Életírása elejére há rom
Horatius-szövegrészt helyezett saját verses fordításában (De arte poetica 412–414;
Ad Musas de Augusto 1–8; Ad Licinum Muream 13–17), ezeket követte (a hatásos
szerkesztés retorikai szabályai szerint) két saját költemény: az elsõ hat  soros vers -
szöveg (Életem’ képe) utolsó soraiban végül könyörgésbe fordul („Fáklja el lo bog -
ván mint másoknak használt, / Ugy éltem másoknak, nem ma gam nak szolgált”
etc), az utolsó, strofikus (három strófás) vers aztán a part ra szál lás és meg nyugvás
szerintem viszonylag korai (1773-as) magyar nyelvû példája. Sem   mi képp sem állí-
tom, hogy a versnek fontos helye lenne a Berzsenyi-szak iro da  lomban, de úgy gon -
do lom, Gyulai Sámuel gróf Reménységem címû, az ideális he lyet még nem a
Múzsával, de Istenével megtaláló verse mégis színezi némiképp a tablót:

Reménységem

Mennjetek, mennjetek, hánykolódo Habok
Szünnjetek, orditó morgo szél-zavarok!
Ne vélljétek s itélljétek reménségem’ hülni,
Vagy hajotskam; kis szálatskam’ veszélytõl rémülni.

Bátorságos vagyok; mert a mint kerestem,
Kívánt rév-partomhoz igen közel estem,
Jelen vagyon, biztat nagyon vas-matskám mert jól ál,
Fenekétõl, rév-helljétöl, oly könnyen el sem vál.

Valojában boldog, meg sem is szégyenül
A ki Istenének kormánnja alatt ül,
Végsõ napján, halál sulján, kétség ehez nem fér,
Akihez õ, gondviselõ, kégyelmével bé tér.
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írta 1794 július 12-én kelt német nyelvû levelében (KazLev. XXII. Bp., 1938): „In dem Gra fen Samuel
Gyulay lernte ich einen für das allgemeine Wohl eifrigen Mann kennen, – aber da sah ich gar bald, was
er sey […] Ich wies Ihm ein Ung. Lied, und rechnete auf seinen Beifall. Nein! Nein! sagte er mir, das
sind lauter Moscovitische Unterminierungen”. Továbbá: SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái,
IV, Bp., 1896, 162–163; Géza PETRIK, Bibliographia Hungariae 1712–1860, II, Bp., 1890, 14–15.

3 Mûveltségére most csak saját – lehet, némileg félrevezetõ – szavait idézem: „Ha hibának lehet mon-
dani, az könyvekre most is naponként sokat költök […] az olvasás nevezetesen kedves idõ töltésem,
gyermekségemtõl fogva, ha tsak lehetett egy napot is a nélkült el nem töltöttem; mindenféle tu do má -
nyok ban, papiakban, világiakban, a bölts elméket gyakorlokban, és a katona állapotot illetõkben is
Isten jovoltából nevezetes tanulásom volt, s mind azokat most is, a mint idõm s kedvem engedik gya -
kor lom. A munkával s elmével járo dolgokban nem fáradok”;  vö. Ex libris et manuscriptis, 260–261.



H. KAKUCSKA MÁRIA

A VERSELGETÕ ORCZY-FIVÉREK

Orczy Lõrinc (1718–1789) és Podmaniczky Judit idõsebbik fia, Orczy József
(1746. IX. 20.–1804. XII. 14.), egy alkalommal öccse, László (1750. IV. 14.–1807.
IV. 15.) ne vé ben is köszöntõverset írt nevelõanyjuk, Laffert Anna Mária (Bécs,
1729. IV. 9.–Tarnaörs, 1792. VIII. 10.) névnapjára. Orczy Lõrinc 1759 szeptem-
berében kö tötte második házasságát a bécsi születésû bárónõvel, akinek nem
lehetett könnyû dolga egy szétzilált, ötgyermekes háztartásban. A levelek ta nú sá -
ga sze rint ugyanis a boldog elsõ házasságnak Podmaniczky Judit 1755 jú niu sá ban
be kö vet ke zett halálos betegsége vetett véget. Orczy 1756 õszétõl 1759 má ju sáig
a hétéves háborúban vett részt, de „házj gazdaságának” katasztrofális álla pota
miatt változtatásokat fontolgatott, melyek mibenlétét azonban nem fejti ki 1758
feb ruárjában Jankovits III. Miklósnak, katonatársának és barátjának írt le ve lében.
Csupán a fenn maradt szórványos iratokból deríthetõ ki e változtatások – leg -
alább is egyikük – mi  benléte: a költõ az újraházasást fontolgatta. Kato nás kodása
idején fiai Egerben, leányai kö zül Mária (és talán a legidõsebb Anna is) Po zsony -
ban tartózkodtak. A késõbb fran ciául verselgetõ Zsuzsanna (1744–1784. VI. 8.
elõtt), Splényi Gáborné, Tarna ör sön lehetett apja húgának, Orczy III. Annának a
felügyelete alatt, mint errõl egy Susikának írt Memoriale (leltár) tanúskodik. 
Orczy Lõrinc elégedett volt második feleségével. Végrendeletében a szép sza -

vak mellett – „kedves Társamat Báró Laffert Annát illeti, s kivel Isten ke gyel mé -
bõl már harmintz esztendöt […] töltöttem” – nagy összeggel, összesen 6000
arannyal honorálja Laffert Anna Mária gondoskodását a gyermekekrõl, s kiházasí -
tásuk érdekében tett fáradozását. Há zasságukban két gyermek, a korán elhunyt
IX. István (1767. XI. 30.–1785. XII. 9.) és I. Teréz (†1792) születése dokumentál -
ha tó. Laffert Anna súlyos betegsége (me lyet Orczy a vízügyi biztosságáról való
le mondásához ürügyként használt fel) nem tud ni, milyen természetû volt; talán a
kor ban szokásos, gyakori szülések okozta ál ta lános legyengülés. 
A két fiú közül József írt verseket; bár László is kedvelte a mûvészeteket és a

ter mé szetet, ám költészettel nem foglalkozott. Apjuk halála után, az általa alapí-
tott, ma már ismét az Orczyak nevét viselõ kert gyakran okozott ugyan né zet el -
té rést a két testvér között, de ezt mindig sze  retetben oldották meg. Életük vé géig
jó kapcsolatban maradtak, melynek számos bizonyítéka megtalálható a csa lád
hagyatékában. Az itt közreadott vers e kapcsolat szép példája, hiszen Jó zsef nem-
csak a maga, hanem László ne vé ben is írta s aláírta. A költeményt be tû híven adjuk
közre.
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Méltósághos
Báró Laffert Annának
Neve napjára való kí-

vánó levél1

Nagy zengéssel vigadnak Mennyei Angyalok,
szûntelen énekléssel harsognak Archangyalok,

Végetlen rendével fel serken serafim. ~ ~ ~
Tiszteletett hogy tégyen, indult véle Cherubim ~

Nagy õrõmmel telnek ez napon napon menynyei Karok,
Zengedeznek vigsággal Százek ekes Várok,

Légyen tehát Néked Dicsõség Szent Anna.
Kitõl bûnõsõkre terjed az éltetõ Manna,

Te nemzéd Isteni végzésbõl Boldogsághos Máriát.
Ez nemzé ismét az Örök Attyának egy Fiát,

Az mit el veszte szomorú elsõ Éva Annyánk,
Fel talála vigadozó Leányod drága Máriánk,

Mert setét homállyal, bé vont Egek ablakit,
meg világositá, s fel nyitá azok bézárt Kapuit,

Üdvözlégy áldot Anna Királyok jeles nemzetsége,
Az magos menyeknek tûndõklõ fényessége.2

Üdvöz légy Szentegyháznak tsuda ékessége,
mi bûnõsõknek ki vagy egyedûl erõs reménsége,

Üdvöz légy Jessének virágzó gyenge veszszeje,
mennyei nárcisusok s violák illatos mezeje,

Üdvözlégy Szent szûlõje mélységes tenger Tsillagának.
Ki azon evezõkre terjeszti ereit világának,

Es fel serkent fénnyes napon nagy õrõmmel telûnk
mivel ohajtot, s’ mindenkor kivánt szerencsét ezen mi lelûnk

Mert valóban világon semmi oly drága nincs ~ ~ ~
mint kívánt egésség, nem ér vele sok arany ezüst s’ kincs.

Hogy ebben contentumára sok ideig méltóztassek az menynyei Fölség,
Méltósághos Aszony Annyánkat meg tartani, s’ éltetni az égi Böltsesség.

Kívánnyuk, s’ szivbûl ohajtyuk, hogy, ezt igy tapasztalhassuk,
Méltósághos Asszony Annyánkat ily számos napokon vigasztalhassuk,

Noszsza már parnaszus hegyein hangoló Músák,
Vélûnk ide siessetek ti is Czitharákkal zengedezõ nymphák3
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1 A vers címe felett bárói korona, valamint Laffert Anna (Mária) nevének színes, cirkalmazott kezdõ-
betûit arany sárga színû, gyûrûs indás, királyi koronával lezárt díszítés zárja le.

2 A 2. oldal indás díszítéssel kezdõdik.
3 A 3. oldal indás díszítéssel kezdõdik. 



Pengesd Terpsicore kérünk mostan vigságos Czitharád,
Vidámitsa Méltósághos Aszony Annyánkat újitó hárfád,

Hozzátok fordityuk végre Kegyes Párkák szives kérésink,
meg ne szakaszátok bennetek helyhesztet reménségink,

Titeket Clothó s’ Lachesis kérünk, kik nyujtyátok életfonalát,
légen [!] mindenkor friss, te se rõviditsd Atropos virágzó napját,

méltósághos Aszony Annyánknak, hanem uri contentumára,
hoszitsátok oráit, éljen mindenkor ohajtos szándékára,

Azért Méltósághos Aszony annyánk ajanlyuk oltalmányban,
ted részesé Szent Anna holta után bõvséges jutalmadban.

Az midõn Méltósághos Aszonyhoz illy indulattal járulunk,
Alázatossan tsókolván kezeit ajánlottak gratiajában maradunk

Leg alázatossabb Fiai
B. Orczy Joseph
és László.

Pesten 27dik Juliusban 1762 dik
Esztendõben.
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NAGY JÚLIA – KEDVES CSABA

„MERT AZ IGYEKSZÕ GYERTYÁT GYÚJT 
A MÁSIK GYERTYÁJÁNÁL…”

Pataki diákok könyvtárai a XVIII. században

„Hozzám küldeni méltóztatott levelét Tisztelendõ Professor uramnak vettem,
igen kedvesen. – Én a’ Schleussner’ lexiconát még magamnak meg-nem szer zet -
tem: minthogy a’ külsõ országi Akademiákra készûlök, a’ hol, gondolom, na -
gyobb szükségem lesz reá, mint itt’; innen pedig oda vinni bajos lenne, e’ szerint
a’ könyvet még helyesen nem ismérem. Abban sem vólt módom, hogy másnál jól
meg visgáljam. Hanem a’ minap egy kötetlen exemplar a’ kezembe akadván, eggy
nehány–helyeken a’ Schoettgeniusével eggybe vetettem; ’s úgy vettem eszre,
hogy ennél nem tsak bõvebben, hanem helyesebben-is magyaráz, és hogy sok ke -
res getéstül meg-menti az embert. Minthogy azért Tisztelendõ Professor Uram -
nak-is, az iró’ szava után, nagy kedve vagyon hozzá; gondolván azt-is, hogy, ha
magának nem tettzene, a’ közönséges Bibliothecába /: a’ mellynek nem illik nála
nélkûl lenni :/ be-adhattya: a’ könyvet meg-vettem, ’s hogy könnyebben vi hes sek,
be-köttettem.” Mint ahogy Méhi Mólnár András Szent-Györgyi István sá ros pa -
taki professzorhoz intézett soraiból is kitûnik, a XVIII. század második fe lének
könyvtári, mûvelõdési szokásai sokban eltértek a mai gyakorlattól. Az ol va só
részérõl megváltoztak az információgyûjtés, a könyvhöz való hozzáférés és a
könyvtárhasználat szokásai is.
Meglepõ, de a ránk maradt katalógusok alapján (amelyeket a Sárospataki

Nagy könyvtár Kt. 1108-as kézirata õriz) többször megerõsített a tény, hogy a pa -
ta ki teológus és jurátus fiatalembereknek a XVIII. század végén, huszonéves ko -
rukra már viszonylag nagy, akár 100–200 kötetes korszerû, igényesen összeállított
saját könyvtáruk volt. Azt folyamatosan fejlesztették a késõbbiekben is, mint
arról egy S. J. monogramú diák számolt be szintén Szent-Györgyi professzornak
„Ben nában 1774dik eszt. Jan. 15dik napján” kelt levelében: „Elfelejtettem mellyik
To musai légyenek Gvaltennek azok a’ mellyeket nékem ígért Tiszteletes Pró -
fesszor Uram; méltóztassa az H. Mándinak meg jelenteni; itt a’ több részeit meg
fo gom szerezni; mert az itt igen bö és óltsó, tsak a’ vitelétül ijed meg az ember;
mert mind fa táblába vagyon, régi módon. […] Még én kevés könyvet vettem;
mert most szorgos és drága, sok Magyar Deákok vagynak ide ki, a’ mint fel-szám -
lál hattam, tsak a’ Magyar Országi két Collegiumbúl többen vagynak hatvannál,
mind azok pedig könyveket vesznek, azok nagy részént a’ jövõ tavaszon a’ fets -
kék kel haza mennek, azután talán inkább szerezhetek.” Ezekben a könyvtárakban
a XVIII. század második felében már nemcsak a modern szakirodalom volt meg -
ta lálható, megjelentek – noha igen ritkán és kis számban – a szépirodalmi munkák
is. Kazinczy emeli ki visszaemlékezésében: „négyen-öten eldõlöngõzének
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ágyaikon, s mohón olvasták Mészáros Ignácnak Karthigámját. Nekem kezemben
vala könyvem, szemem papirosomra vala szegezve, de fülem a Tuszanói herceg
feszes, elõltetett beszédû nyájasságait hallgatá, s Mészáros Ignác urat néztem az
írónak a világon. Patakon nem vala a könyvnek több exemplárja egynél, s sokáig
kelle várnom, míg azt birtokosától egy társam által, nem nekem, hanem neki, ki -
kér ném; s akkor a Bába-gödribe vevém magam, mely még akkor nem vala ellepve
ker tekkel és házakkal, s soha nem képzelt boldogságok közt éltem. Legfõbb óhaj -
tá som az volt, hogy a könyvet bírhassam, de a kérést nem mertem atyámhoz ten -
ni, rettegvén, hogy az neheztelni fog a szerelmes história olvasásáért.”
A saját beszerzéseken kívül, mint a fent idézett levelekbõl is kitûnik, a bará-

tok, tanítványok, ismerõsök által megszerzett könyvekkel gyarapodtak a magán-
és közkönyvtárak is. Méhi Mólnár például több oldalas listákat küldött Szent-
Györgyi professzornak az újonnan megjelent könyvekrõl, amelyekben a pontos
bib liográfiai adatokon kívül a kötésre is megjegyzéseket tett, néhánynak pedig a
tar talmát is közölte: „Újság helyett, mellyel most nem szolgálhatok, eggy ne ve -
ze  tes ’s hires könyvnek a’ summáját irom-le: reményvén, hogy, ha még a’ köny -
vet magát nem olvasta Tisztelendö Professor Uram, e’ sem fog unalmára lenni.
A’ könyv titulusa ez: Commentarius in Apocalypsis Joannis – scripsit Jo. Go -
dofr. Eichorn. - Volumen 1., complectens cap. 1. - VIII. - 5. 8. Goettinga, 1791.
Praes. LVI. Opus ipsum 240. Pag. – – Volum. II. Compl. Cap. VIII. – b. – fin.
Ibidem, eodem. 344. Pag. Az író, értelmét ’s a’ könyv’ summáját e’ képen adja-
elö maga, az elõ járó Beszédben […]”
A különbözõ vásárokra kinyomtatott katalógusok segítették az eligazodást a

könyv  piacon. Divatjukat jellemzi, hogy az egyik korabeli diákkéziratban (Kt. 854.)
már a katalógus karikírozását is felfedezhetjük. A címe: „Mos ta ná ban nyom  tat ta -
tott hasznos Könyveknek Catalogussa, mellyeket lehet talalni Hi so pe Mozes
Lieket [értsd: lökött] Könyvárusnal aki a Pesti Farsangnak utólsó nap jai  ra er kezett
1770ben igen óltsón…” – s itt egy hosszas címlistát közöl a kézirat a meg fe lelõ
rövid leírással. Csak egy példa: „4. Tudakozódás az iránt hogy va lyon he lye sen
esetté az, hogy a szép nem, el tiltatott a kendõzéstõl, és meg mu tat ta tik hogy az
nem helyes tilalmazás. Régen az Asszonyokat a szemérmetesség pi ro si totta meg;
nemellyek meg únván azt a természeti pirosságot, hagyták a pa raszt asszo nyoknak,
ma gok a mesterséges pirossodáshoz nyúltak. Ehez szokván, félõ, hogy ha már ez
meg tiltatik, soha ezután meg nem tudnak pirossodni, és igy a szép ábrázatnak egy
ki váltképen valo ékességit vegképen el vesztik. E kõnyvek iró  ja sem a maga nevet,
sem pedig a helyet a hol nyomtattatott fel nem tette. 8vo.”
E magánkönyvtárak léte, illetve az a társadalmi, kulturális közélet, amelyrõl

ezek a levélrészletek is árulkodnak, jól mutatja a könyvtárak sajátos funkcióját a
kor szakban. Egyszerre két világ élt egymás mellett: a pataki diákok, például Ákáb
István, Méhi Mólnár András, Ragályi Sámuel könyvtárai. Csokonai olvasóköre
által ismerhetjük meg az egyik világot, míg a másikat talán az egyik debreceni
diák kézirat bevezetõje illusztrálhatja: „Elpipázunk öt s hat esztendõt itt a tisz tes -
sé ges tudományok fészkiben, tíz-tizenkét szeniort bajusszától megkopasztván ki -
füs tölünk, az ócska Kollégium kietlen padimentumán, végre innen suarum rerum
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incerti kikopunk, amikor két-három esztendei mesterségünk után vagy örökös
»kö nyörülj rajtunk«, vagy hóltig való »a, b, ab« vagy–vagy–vagy, lesz belõllünk.
Ekkor rész szerint a világi gondok, rész szerént a házi bajok terhe nyomván a
nyo  morúság jármához nem szokott nyakunkat, ottan-ottan jól esne meg -
könnyeb bíteni a szokatlan tehertõl szokatlan vállainkat – melly megkönnyebbítés
sokféleképpen eshetik ugyan meg –, ugyanis egy jó barát elûzi a világnak minden
gond ját, egy múlató kompánia elkergeti messze az élet bajait és jajjait, egy szíved
felével való nyájas beszélgetés elfelejteti lelked gyötrelmeit, egy sétállás, egy pi pá -
zás, egy kocsizás megujjítja epekedõ szívedet. Ó, de non cuivis hominum contig-
it adire Corinthum! Ha a kegyetlen sors mostohasága mindezektõl megfosztja
sze gény fejünket tunc vero quid agam, quo me convertam? E végre szedtem ösz -
ve imé ezen kötetbe lévõ külömb-külömb féle matériákat” (Debreceni Re for má -
tus Kollégium nagykönyvtára R 607/b. 1–3).
Persze ez a két világ csak részben élt ellentétben egymással: a kollégiumok

könyvtárai azok számára is nyitottak voltak, akik ebbe a „könyörülj rajtunk”-os
könyv nélküli világba kerültek az iskola után. A pataki könyvtár szabályzata pél -
dául elõírta a könyvtáros (ebben az idõszakban az esküdt deákkar egyik tagja) szá -
mára: „A könyvkölcsönzésre megszabott idõn kívül is, vidékihez, de kü lö nö sen
primariusokhoz, s azokhoz, akik vitairatokat készítenek, mindenkor szí ve sek,
elõ zékenyek és készségesek legyenek.” Talán ennek köszönhetõ, hogy a XVIII.
szá zad végének kiviteli, azaz kölcsönzési naplói szerint évrõl évre több köl csön -
zõ je volt a nagykönyvtárnak.
A fenti levélrészletek is bizonyítják, hogy a magán diákkönyvtárak léte, az a

tudományos, kulturális beállítottság, ami ezeket a diákokat alapvetõen jelle-
mezte, nagyban függött a Kollégiumok oktatóitól, illetve a könyvtárosok menta -
li tásától. „Én azt szeretém meg, amit a bibliothekárius gyalázott, s attól borzad-
tam vissza, amit az magasztalt. Még ma is birom a könyvet, még rajta van ifju
eszendeim örö mi nek kedves emléke; még ismerem a helyeket, hol édes szólása
csudálgatásiban fel-felsikoltozám” – írta Kazinczy a pataki iskolában töltött éveire
emlékezve. A könyv tárnokok és a könyvtárat használó diákok között tehát min-
dennapi jó kap cso lat volt, ahol a könyvtárnok alkalomadtán a diák kezébe adott,
javasolt egy-egy mûvet elolvasásra. Kazinczy rámutatott arra is, milyen jelentõ -
sége volt a könyv kölcsönzésnek: „Az a barátom, kivel a Bodrog szélén és a berek-
ben Virgilt dec la mál gatám, Szathmári Mózes, most bibliothecáriusnak nevezteték.
[…] El zár kó zám vele a bibliothecába, s alkalmasan ismervén a Róma költõit,
azokat ke res  tem fel, a kik az újabb idõkben írtanak deákúl. Deuternek architectu -
rá ra tarto zó fo liánt jait kihordám szobámba (az utólsó volt az úgynevezett katona-
sor alsóbbik rendién, a Bodrog felé, s szûntelen rajzolgaték, olykor még éjjel is,
három-négy gyer tyát gyújtván meg, míg a rajzolásban csaknem teljesen meg-
vakúlék.” Végül nem lehet figyelmen kívül hagyni a diákok közötti beszélge té se -
ket, a diákok egy más ra hatását sem, amelyet szintén Kazinczy fogalmazott meg Az
én életemben: „Mert a tanúlás inkább függ a tanúló szorgalmától, mint a tanítóétól,
mert Patak nak húszezer kötetnyi bibliothecája van, s a könyvek a tanúlók szobájá-
ba is kiadat tak, mert az igyekszõ gyertyát gyújt a másik gyertyájánál…”
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A kollégiumok könyvtárainak és lelkes (diák)könyvtárosainak köszönhetõ,
hogy a XVIII. század utolsó évtizedében ugrásszerûen megnõtt a kölcsönzések
szá ma a kollégiumi könyvtárakban, illetve hogy a XIX. század elején létrejöttek
az elsõ olvasóegyleti könyvgyûjtemények. E könyvtárak révén elérhetõvé váltak a
köny vek a diákok számára kicsi koruktól kezdve. A könyvkiadás ugrásszerû fej -
lõ dése a XVIII. század végén pedig oda vezetett, hogy a korszak diákjai már meg
is tudták vásárolni a könyveket, így mire a XIX. század eleji diákok kikerültek a
Kollégium falai közül, már jelentõs könyvtárral rendelkezhettek.
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PENKE OLGA

A DIALÓGUS, A LEVÉL ÉS AZ ESSZÉ MÛFAJA 
BESSENYEI GYÖRGY A HOLMI CÍMÛ MÛVÉBEN

Bessenyei György 1773-tól kezdve dolgozott A Holmi címû mûvén, amelyet
1779-ben adott ki. A szövegnek négy variánsa is megjelent azóta; ezek másola -
tok ban ma radtak ránk.1 A változatok tanúsítják, hogy Bessenyei mûve mozgó
szöveg, ame lyet mindig újraalkotott. Az így létrejött mintegy hetven írásnak csak
egy része található meg az összes változatban. A változatok összehasonlításával
annak be mutatására vállalkozunk, hogyan alakult az újraírások során a mûben a
dialógus, a levél és az esszé mûfaja.
A levél mûfajával már az elsõ kéziratban találkoztunk. A legkorábbinak te -

kint  hetõ Filosofia vagy Természet címû mû késõbbi kéziratokban nem szereplõ
három szövege között egy dialógust és egy levelet találunk. A Szeretsen levél a jó
„vadember” rácsodálkozása az európai vallás gyakorlásának furcsaságaira. A fel vi -
lá gosodásnak ez a sajátos levéltípusa egy fiktív szereplõre bízza a bírálatot, így a
szer zõnek nem kell vele azonosulni. A késõbbi kéziratos változatokban Bes se nyei
nem alkalmazza a levél mûfaját, az 1779-ben kiadott mûben pedig már teljesen
eltérõ, „valódi” leveleket találunk. Ezekben a személyes vonatkozású és hang vé telû
írásokban a levelek íróját és címzettjét is ismerjük. Három olyan levél ol vas ható itt,
amelyek a szerzõ megismerésére kivételes lehetõséget adnak, mivel egyik levélnek
Bessenyei György az írója, a másik kettõnek õ a címzettje, a le vél író pedig
testvére, Bessenyei Sándor, valamint barátja, Bartsai Ábrahám. Az írások ben sõ -
sé  ges kap csolatról tanúskodnak: „szívedbe mártottad pennádat”, „zokogó Mú -
sád  dal el bú tsúztál” (310–312). Személyes viszony fûzi össze annak a két levélnek
az íróját is, amelyben Bessenyei kora két ismert alakjának levélváltását fordítja le:
Voltaire és II. Frigyes baráti hangú, magyar vonatkozásokat is tartalmazó írását
(346–348). Ér de kes módon az öt levél témáiban van egy visszatérõ elem: a béke
áhítása.
A legkorábbi kéziratban a dialógusnak azzal a formájával találkozunk, ahol az

író véleményére az olvasó nehezen következtethet. Az Eliseum tsendes Mezején
Plátó egy baráttal öszve jön címû dialógus alvilági párbeszéd, a mûfajnak Lu kia -
nosz által feltalált változata, amelyben egy rég elhunyt, nevezetes alak a modern
kor emberével találkozik. Ezt a mûfajt filozofikus komédiának is nevezik, mivel
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1 A korábbi filológiai kutatásokat is összefoglalja Bíró Ferenc bevezetõje: BESSENYEI György Összes
mûvei, s. a. r. BÍRÓ Ferenc, Bp., Akadémiai, 1983, 21–28, 46, 69, 76. (A szövegen belül ennek a kiadás-
nak az oldalszámaira hivatkozunk.) Eredményeit kiegészíti és a Filosofia vagy Természet címû kézira-
tot közli: SZILÁGYI Ferenc, Bessenyei megtalált »Ösholmi«-ja, ItK, 1990, 256–271.



lényeges eleme a szereplõk árnyalt egyénítése, valamint az, hogy a párbeszéd
egyik szereplõje a vita során nevetségessé válik. Ebben a dialógusban Platón a mo -
dern vallásgyakorlat abszurditását bizonyítja a rosszul érvelõ „kaputzinus barát”
be  számolóját kommentálva. Két olyan szereplõ képviseli az ellentétes vé le mé nye -
ket, akikkel az olvasó nem tud azonosulni és narrátor sem kommentálja a pár be -
szédet.2
A fenti kézirathoz legközelebb álló „Ösholmi” nem használja ezt a pár be szé -

det, más típusú dialógust választ és ezzel nyitja a mûvet. A Pariades térése címû írás
visszatérõ motívuma – az elõzõ dialógushoz hasonlóan – a hit kérdése. A hang -
vétel, a vita menete azonban alapvetõen különbözõ. A hitélet mellett a sze rep   lõk a
természetrõl és az emberrõl vitáznak és a „térítés”, a „Hitben való erõl te tés” témá-
ja zárja le a dialógust. A dialógus szereplõi is teljesen különböznek a ko ráb bitól.
Egy halálán levõ Confucius-követõ és egy hívõ ke resz tény gondola tai nak cseréjét
mutatja be az elsõ rész, amelyben Bessenyei saját val lá si kételyeit jeleníti meg. A
párbeszédnek ez a része felidézi Voltaire Filozófiai szó  tárának Kínai katekizmus
címû dialógusát, amelybõl Bessenyei az 1779-es Holmiban idéz egy részletet. A két
szereplõ között zajló dialógus nem vezet ered ményre, így a második részben ki -
lenc különbözõ vallást képviselõ személy között foly tatódik a vita. A felvetett té -
zi sek itt sem nyernek bizonyítást, ezért a vitát sors húzás zárja, melynek során
Pariades üres papírt kap, amibõl arra lehet kö vet kez tetni, hogy a kételyek felold-
hatatlanok. A dialógus-típus és a benne szereplõ be szélgetõtársak megváltozása a
hasonló téma ellenére a diszkurzus teljes átala ku lá sát eredményezi, amely azonban
személytelenségét megõrzi.
Az 1779-ben megjelent mû a dialógus mûfajának alkalmazásában is teljes vál -

tást hoz. A Bessenyei György és a lelke címû dialógus személyessé teszi a szerzõ
ví  vódásainak bemutatását. Bessenyei filozófiai dilemmáját: a test és a lélek relatív
füg getlenségének kérdését viszi színre és lehetõvé teszi, hogy az olvasó akár
mindkét személlyel azonosuljon. A dialógusnak ez a ritkán elõforduló típusa3
sû  rít ve bemutatja a mû fõ témáit. Ezek a mûveltség, az anyanyelv és az irodalom,
va  la mint a tudományok mûvelésének fontossága, az írástudó felelõssége, a hét -
köz napi harcokban megfáradt esendõ ember gyengesége, a gyakorlat és az ideál
ellentéte, az erkölcsös élet vágya.
A dialógus mûfajában írt rövid íráson túlmenõen az író párbeszédet létesít a

mû különbözõ részei között is. Szellemi vitákat jelenít meg, amelyek közül Mon -
tes quieu és Voltaire „csatája” a legérdekesebb, ahol kommentárokkal kíséri a két
fi lozófus gondolatait (340–342). A korábban említett levelek is párbeszédet ad -
nak közre Voltaire és a porosz király között. Bessenyei bemutatja, hogyan inger-
lik párbeszédre olvasmányai, így Voltaire világtörténete, az antik, valamint a kora-
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2 Lásd a témáról: Suzanne GUELLOUZ, Le dialogue, Paris, PUF, 1992; valamint Stéphane PUJOL, Le dia-
logue d’idées au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2005. (Utóbbinak fõleg a Lucien
et le lucianisme és a Les dialogues des morts címû fejezetei: 11–14. és 231–247.)

3 Guellouz ezt a dialógust, amelyben a filozófus a lelkével társalog, a mûfaj egyik legarchaikusabb,
„egyiptomi” változataként említi (i. m., 167).



beli francia és angol irodalom és filozófia képviselõinek munkái. Dialógusként
fog hatók fel a korabeli magyar fordításirodalomról írt bírálatai is, ahol több eset-
ben az eredeti szöveget, több fordítást és saját verzióját állítja egymás mellé.
Az 1779-ben megjelent A Holmi címû mû legtöbb írása azonban nem az eddig

em lített mûfajokhoz, hanem az esszéhez sorolható. Az Enciklopédiában d’Alem -
bert írja az Essai címû cik kelyt, amelyben korának ezt a jellegzetes mûfaját Mon -
taigne-re vezeti vissza és lényegét abban látja, hogy szerzõje „különbözõ té má kat
érint vagy tárgyal” egy mû vön belül. Hume, Locke, Shaftesbury, Vol taire, Diderot
mûveik címében is hasz nálják ezt a mûfaji megjelölést. Az esszé rövid ré szek re
tagolt szövegeket fog össze. A forma alkalmazásával az író képes az olvasó figyel -
mének megragadására és fenntartására, összekapcsolhatja a gon dol  kodás kü  lön -
bözõ területeihez tarto zó elképzeléseit, anélkül, hogy koherenciát vagy rend   szert
ke resne. A töredékességen és a láncszerû szerkezeten kívül alap  ve tõ jel leg  zetesség,
hogy a szerzõ bármilyen témáról beszélve önmagáról szól. A fel  vi lá go so dás három
mûfaja: a levél, a dialógus és az esszé abban a vo nat   ko zásban ro ko nít ha tó, hogy
mindhárom a szubjektivitásnak ad helyet, le he tõ vé teszi a kü lön féle disz kurzus-
típusok találkozását, és azt, hogy az író és az ol  vasó több féle né zõ  pontot vá -
lasszon. Nem ígér tudományos igazságot, csak rész leges tu dást. A fel  világosodás
fi lozófusai az esszé nyitott mûfaja segítségé vel pró bál ják be mu tat ni egyé ni gondo -
lat  menetüket, elkötelezettségüket és ere de tiségüket, így kí vánva kár pótolni ol va -
sóikat a megismerés szubjektivitásából és a nyelvi köz  ve tí tés bi zony  talanságaiból
eredõ tévedésekért és hiányosságo kért.
Bessenyei a Filosofia vagy Természet címû kéziratában az értekezés személyte-

lenebb mûfajának irányába hajlik és az Ösholmi írásainak megfogalmazása során
is gyakran alkalmazza azokat a nyelvi összekötõ elemeket, amelyek a bizonyítás
retorikájába tartoznak. A Debreceni Holmi azonban már a személyesség jegyében
írt mottóval indul, és a kiadott szöveg is az esszé mûfaját alkalmazza. Vállalja a
szubjektivitást: „Én meg irom a magam álmát, gondold hozzá a magadét.” (226)
Az esszé mûfaja lehetõvé teszi, hogy feltárja filozófiájának kételyeit, hogy kap -
cso latot létesítsen nagyszámú téma között, amelyek a különbözõ nézõpontokat
követõ olvasók számára láncolatot alkotnak. Több párhuzamos láncot tárhatunk
fel a mûben a változatos témákat követve, melynek során megismerjük Bessenyei
átalakulásban lévõ gondolatait az egyéniség, a tanulás, a megismerés módszerei,
az anyag, a mozgás ismeretelméleti jellegû kérdéseirõl. Egy másik láncot követve
az erkölcs és a politika kérdéseirõl alkotott véleményérõl formálhatunk képet: a
test és a lélek, a világ, a haza, a társadalom, a törvények, a mûveltség, a társadalom
fel építése, a különbözõ kultúrák eltérései. A mûben a korábbi kéziratoktól el té -
rõ en kiemelt szerepet kap az anyanyelv és az anyanyelvû irodalom és tudomány.
Önéletrajzi láncot is feltárhatunk benne: megismerjük Bessenyei tanulmányait,
élet módját, olvasmányait, gondolkodásmódját, örömeit, gondjait, bizonyságait,
ké telyeit.
A dialógus és a levél mûfajának változásai már jól mutatják A Holmi szöve gei -

nek elmozdulását a személyesség irányába. Az esszé mûfajának választása teszi
azon ban igazán személyessé az 1779-ben kiadott mûvet: az író elkerüli a rend -
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szer alkotás és az általános filozófiai igazságok megfogalmazásának kényszerét,
ön magáról beszél, a fejezetek között létesített láncszerû kapcsolatnak köszönhe -
tõ en témáit kedve szerint bõvíti, és mondanivalóját egyéni, eredeti módon fogal-
mazza meg.
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TAR GABRIELLA-NÓRA

EGY XVIII. SZÁZADI „GYERMEKSZÍNHÁZI” 
ZSEBKÖNYV KÉPEIRÕL

Az elsõ színházi zsebkönyvek Franciaországban és Olaszországban jelentek meg
a XVIII. század közepén, késõbb innen terjedtek el egész Európában. Ezek a
(több nyire színházi súgók által szerkesztett) kiadványok rendkívül változatosak:
az igénytelen, egyleveles emlényektõl a dúsan illusztrált almanachokig. A bennük
fel lelhetõ illusztrációk lehetnek híres színészek, színházi szerzõk stb. portréi,
eset leg színpadképek reprodukciói, de szolgálhatnak egyszerûen a kiadvány dí -
sze sebbé tételére is. Magyar nyelvterületen a mûfajt az itt vendégszereplõ német
tár sulatok honosították meg az 1780-as években.

Franz Xaver Garnier „gyermekszínházi” zsebkönyve(i)

A XVIII. századi gyermekszínjátszás kontextusában Felix Berner gyermektársu-
lata a korszak legismertebb s egyben legjelentõsebb efféle vállalkozásának számí-
tott. Hogy maga Berner tudatosan is törekedett gyermekszínészei nép sze rû sí té -
sé re, azt legjobban az együttes saját színházi zsebkönyve bizonyítja. Szerzõje
Franz Xaver Garnier, aki mûvét korabeli színházi szokás szerint a berneri szín-
társulat súgójaként fogalmazta meg. A zsebkönyvecske a közönség változó igé -
nye it szem elõtt tartva három kiadást is megért.
Az elsõ változat 1782-ben jelent meg a kiadás helyének és a szerzõ nevének

meg jelölése nélkül.1 A mû elején a principálist ábrázoló rézmetszet áll, majd a
rö vid bevezetõ következik, amely Felix Berner elõéletérõl és a társulatalapítás
ne   mes céljai ról tudósít, s ezt követi az eddigi vendégjátékok helyének krono lo -
gi   kus felsorolása. A lista a gyermekszínészek, a ba lett    mes  terek, illetve a kó  rus -
ve ze tõk névsorával folytatódik, majd a társulat által elõ adott operák, ko mé di ák,
panto mi mek és balettek jegyzékét olvashatjuk. A zseb     köny  vet néhány proló gus,
epilógus és kritika közreadása után a címben ígért hu szon  négy szí nész sziluett
helyett ti zenhét árnykép, valamint hat színházi je le net réz metszete zárja.
Garnier mûvének második kiadása 1784-ben a dél-tiroli Bolzanóban ugyan -

csak névtelenül látott napvilágot.2 A könyvecskének a bécsi Theatermuseumban
rendelkezésemre álló példányából Felix Berner principális arcképét követõen a
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1 A bécsi Theatermuseumban megtalálható kiadvány pontos címe: Nachricht von der Bernerischen jun-
gen Schauspieler Gesellschaft, von der Aufnahme und dem Zuwachse derselben, mit einigen Anhängen,
und 24 am Ende beygefügten Silhouettes mit Verwilligung und Beytrag des Herrn Berners zusammenge-
tragen von M. I. R. Einem Zögling derselben. im Jahre 1782.

2 Vö. Nachricht von der Bernerischen jungen Schauspieler Gesellschaft…, Bozen, 1784.



cím lap, az elsõ huszonnégy oldal, a hat rézmetszet, valamint az ígért huszonnégy
árny  kép közül kettõ hiányzott. Az 1782-es változat jegyzékei és kritikái itt továb -
bi  akkal egészültek ki, újdonság ugyanakkor a berneri társulat „reglementuma”.
A gyermektársulat színházi zsebkönyvét utoljára 1786-ban Bécsben adták ki,

a címlapon azonban ezúttal a szerzõ, Franz Xaver Garnier neve is egyértelmûen
meg jelenik.3 A harmadik kiadás az elõzõ két változathoz képest csupán néhány új
adat tal bõvült ki. A mû elejére Berner arcképe után egy, a mûvészeteket ábrázoló
met szet került; a függelékben ezúttal huszonnyolc színészsziluett és Wieland Al -
ces téjének 2. felvonásából a 3. jelenetet bemutató kép kapott helyet.

A garnieri könyvecske képanyaga

A Felix Berner principálist ábrázoló rézmetszetet a zsebkönyvecske mindhárom
változatában megtaláljuk. A H. Sintzenich, churpfalzi udvari rézmetszõ által
1781-ben jegyzett munka az elsõ két kiadásban a következõ felirattal rendelkezik:
„Felix Berner. Directeur einer Jugend schauspille geselschaft”; az utolsó kiadás-
ban a feliratból kimaradt a „Jugend” szó.
A mûvészeteket ábrázoló metszet csupán az 1786-os zsebkönyvben kapott he -

lyet. A képen egy valószínûleg Pallas Athénét jelképezõ nõi alakot látunk, sisakján
ki csiny gyermekalak, jobb kezében láng felé tartott babérkoszorú. A nõalak mel-
lett mitikus lény látható (valószínûleg a Bern városát jelképezõ stilizált medve)
Felix Berner monogramjával, körötte könyvek, pergamenek, korona, kard, egy
he gedû, maszk, paletta ecsetekkel, borítékok tollal.
A színészsziluettek száma az 1782-es kiadvány tizenhét darabjához képest

1784-ben huszonkettõre, 1786-ban pedig huszonnyolcra növekedett. A korszak
divatos árnyképeivel van dolgunk, amelyek a társulat gyermekszínészeit legtöbb-
ször felnõtt színészekként ábrázolják.
A hat színházi jelenet rézmetszete csak az 1782-es színházi zsebkönyvbe ke -

rült be. A metszetek forrását pontosan nem tudjuk meghatározni, de feltételez-
zük, hogy a berneri pantomimek jeleneteinek leképezésérõl van szó, mivel vala-
mennyi képen Harlekin a fõszereplõ.
Az elsõ képen Hanswurst temetését láthatjuk. Hanswurst nyitott koporsóban

fekszik egy oszlop elõtt, amelynek talapzatán a „Per semper” felirat olvasható. Az
osz lopon egy portré felett egy angyal kürtjein keresztül jobb oldalra a „Harlekin”,
bal oldalra pedig a „Vivat” szavakat fújja. Két szatír Hanswurst sírjából éppen
Har lekint húzza ki. Az elõtérben egy királyi ruhába öltözött, bohócsapkás alak,
jobb kezében bohócpálcát tart, bal kezével mintha a közönségnek magyarázná a
hát tértörténetet. Lehetséges, hogy a Die Geburt Harlekins címû pantomimrõl van
szó. A metszet legérdekesebb alakja a bohócfigura, amelynek prológusmondó
vagy jelenetmagyarázó funkciót tulajdonítunk. Az oszlopon ülõ angyalt kulisszá-
nak véljük.
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A következõ kép hátterét (valószínûleg kulissza) egy magas sziklán álló vár
képezi, amely körül seprûket meglovagló boszorkányok keringenek. Az elõtér-
ben Harlekin áll, pórázon egy gazdagon öltözött, kicsi nõi figurát vezet, talán
Colombinét.
A harmadik metszet egy boltíves helyiséget ábrázol, amelyben öt öreg, szakál -

las férfi üldögél, kabátjaikat varázsírás szegélyezi. Mindegyikük olvas. Az elõtér-
ben egy hasonlóan öltözött öreg áll, bal kezében könyv, jobb kezében egy bot
gömb bel. Vele szemben kicsi Harlekin-figura látható, aki felnéz a tudósra. Gert -
rau de Dieke német színháztörténész szerint a Harlekin, Lehrmeister der magi -
schen Kunst címû pantomim leképezésérõl van szó.4
A negyedik kép hátterében egy többemeletes szökõkút tûnik fel, az ol dal -

kulisszák átlátszóaknak tetszenek. Az elõtérben egy félig szamár, félig em ber fi -
gu ra, középen négy vadember és Harlekin élõképszerû mutatványa látható. Mind
az átváltozás eleme, mind az akrobatika jól példázzák a gyermekszínház lát vány -
orientáltságát. Az alapul szolgáló pantomimet nem tudjuk meghatározni.
A következõ metszeten háttérkulisszaként felhõk és dombok mutatkoznak,

színes, domborodó mezõk között egy falu látszik. Az elõtérben jobb oldalon egy
fa, bal oldalon csomagok vannak. Középen egy elefánt áll, rajta egy nõi figura,
való színûleg Colombinérõl lehet szó. Elõtte Pantalon mutatkozik elhárító áb rá -
zat tal, az elefánt ormányán Harlekin ül, miközben Pierrot az állatot farkánál fog -
va húzza. Ezen a képen tehát a commedia dell’arte valamennyi alapfigurája jelen
van. A látványelemek szenzációja a színpad közepére állított elefánt. A pantomim
pon tos címét azonban nem sikerült megtalálnunk.
Az utolsó kép elõtere egy folyó vagy tenger partját ábrázolja, amelyben halak

és sellõk úsznak. Jobb oldalon Harlekin áll horgászbottal, bal oldalon négy toll -
kötényes, sötétbõrû férfi felajzott íjjal. A tengerbõl egy víziszörny emelkedik ki,
nyitott szájában egy stilizált kert látható közepén kis szentéllyel. A kertben egy
nõ áll, balra és jobbra tõle három-három férfialak található, ezek közül egy meg
is hajol elõtte. Hol ér véget a kulissza, hol kezdõdik a színpad? A metszet igényes
és rafinált színpadtechnikát sejtet.
A gyermekszínház parányi, vagy legalábbis az átlagosnál kisebb méreteire a

met szetek figuráinak nagysága nem mindig utal. Ezt elsõsorban a korabeli met -
szés technika sajátosságaival magyarázzuk, amelynek sablonhasználata nem kö ve -
tel te meg, illetve nem tette lehetõvé az ábrázolás proporcionális, részletekig menõ
pontosságát. Másrészt lehetséges, hogy zsebkönyvébe Garnier a rendkívül elter-
jedt Harlekin-jeleneteknek egy-egy kész ábrázolását illesztette be, anélkül, hogy
a színpadképek mindenike a berneri gyermekszínház konkrét megjelenítéseire
vonatkozna. A metszetek mindenikén Harlekin fekete, szakállas arccal jelenik
meg. Minden valószínûséggel arról van szó, hogy Harlekint a berneri gyermek-
színészek is maszkkal játszották. Valamennyi illusztráción kiemelt szerepet kap-
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4 Gertraude DIEKE, Die Blütezeit des Kindertheaters: Ein Beitrag zur Theatergeschichte des 18. und begin-
nenden 19. Jahrhunderts, Emsdetten, 1934, 107 kk.



nak ugyanakkor a nézõ elkápráztatását szolgáló, sokszor meghökkentõ lát vány -
ele mek (röpködõ boszorkányok, tengerbõl kiemelkedõ szörny, elefánton való eg -
zo tikus utazás stb.).
Az 1786-os kiadásban Garnier a hat bemutatott rézmetszetet Wieland Alceste

címû énekesjátékának egy színpadképével helyettesítette. A mû 2. felvonásának 3.
jelenetérõl van szó; Wieland színpadi instrukcióinak megfelelõen a metszeten az
éppen székében szunnyadó Alcestét, férjét, a hazatérõ Admet királyt, két szo ba -
lányt és egy, a valószínûleg Partheniát, Alceste lánytestvérét megformáló gyer -
mek alakot látunk. Gyermekszínházi produkció ábrázolására csupán ez utóbbi
utal. Garnier szerkesztõi változtatása (a pantomimjelenetek kihagyásával) ugyan -
akkor arra enged következtetni, hogy a rögtönzõ színház irányából a rendszeres
szín ház irányába való elmozdulás a gyermekszínjátszás körében ugyanúgy leját -
szó dott, akár a korabeli felnõtt színpadokon.
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AJKAY ALINKA

VERSES TUDÓSÍTÁS AZ 1807-ES ORSZÁGGYÛLÉSRÕL

Az országgyûlési verses tudósítás mûfaja mindig az irodalom határán húzódott
meg. A politikai irodalomban jóval népszerûbb volt a pasquillus-költészet. A két
mûfaj közel áll ugyan egymáshoz, de a tudósítások mégis kevesebb érdeklõdésre
tartanak számot, hiszen céljuk a közéleti tájékoztatás volt, létüket fõként a sajtó
hiányának köszönhették. A reformországgyûlések idején már némiképp vál to -
zott a helyzet. Egyre több újság jelent meg, az országgyûlések verses leírása
azon  ban még sokáig virágzó mûfaj maradt. Gyökerei a XVIII. századba nyúl -
nak. A század második felétõl egyre nagyobb számban megjelenõ politikai röp -
irat  iro dalom termékei és a csúfolódó, vaskos hangnemû pasquillusok táplálták.
A XVIII. század elsõ harmadától egészen a XIX. század végéig nemigen múlt el
úgy or s zággyûlés, hogy ne látott volna róla napvilágot néhány költemény. Iro -
dal mi ér tékük erõsen függött a költõ tehetségétõl, illetve a megbízó személyé -
nek politikai szimpátiájától, elvárásaitól és a megrendelõ által elõre kijelölt irá -
nyultságú hangnemtõl. A verses tudósítások alkotóit ugyanis inkább a politikai
meggyõ zõ dés inspirálta, mint a költõi ihlet. Al kotásaik ebbõl adódóan na gyon
eltérõ hang vételûek és színvonalúak lettek. Volt, amelyik teljességgel behódolt a
hatalomnak és azt kritikátlanul dicsõítette, de akadtak olyanok is, amelyek
egészen eltérõ politikai meggyõzõdésnek adtak han got, s túlfûtött szenvedélyes -
ség  gel fejtették ki bíráló megjegyzéseiket és el len zéki állás pontjukat. Olykor szán -
dé kosan durva han gú, szidalmakkal tele tûz delt ver seket is találni közöttük; szer -
zõ jük (félve a cen zúrától) általában igye ke zett titkolni kilétét. Így korántsem
meglepõ, hogy az országgyûlési verses le írá sok nak csak kisebb részét – általában
az aktuális hatalmat di csérõket – nyomtatták ki korukban, s jelentõs részük ma is
csak kéziratos formában olvasható.
1807-ben több verses tudósítás született az országgyûlésrõl. Nyomtatásban

mindössze Berei Farkas András munkája jelent meg 1809-ben.1 Ez a mû azonban
nem közölt részleteket a diétáról. Az elsõ részben hosszan pa nasz kodott arról,
milyen sanyarú sorsa van neki, a poétának, majd végigsorolta a királyi meg hí vó -
levél kéréseit, valamint az ezekre adott válaszokat és határoza to kat (mind ezeket
már prózában). Végül részletesen leírta az országgyûlés részt ve võit. Mûvének
csupán a legvégén váltott vissza ismét felezõ tizenkettesbe, majd rövid záró fo -
hásszal  fejezte be munkáját.
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Honnyai szeretetétõl indittatván versekkel le írt A’ Hód’ vize’ partján, és mezején született BEREI
FARKAS András Haza’ Szolgája, Szegeden, Nyomtattatott Grünn Orbán’ betûivel, 1809.



A diétáról azonban készült más költemény is, amely minden szempontból
meg felel a verses tudósítás mûfajának.2 Mátyási József verse 826 sorban, kimerítõ
rész  letességgel tárgyalja az országgyûlés politikai elõzményeit és eseményeit, s
bemutatja a követeket is. Mûve sokkal szókimondóbb, mint Berei Far kasé. Ez ter-
mészetes, hiszen munkája nem kiadásra készült, még nevét sem írta alá. A szerzõt
a szöveget közlõ Vorák József azonosította.
Kéziratokból még jó néhány, a diétával kapcsolatos vers elõkerülhet, hiszen az

1807. április 10-én megnyílt országgyûlést különösen nagy érdeklõdéssel
figyelték Európa nemzetei és a bécsi kormány.3 Több besúgó küldött rendszere-
sen jelentést az udvarnak a diéta eseményeirõl. Radichevich Ferenc Károly,4 zág -
rá bi ügyvéd jelentései a Magyar Or szágos Levéltár Bécsbõl kiszolgáltatott iratai
között találhatók. Az alábbi verset, melynek szerzõje ismeretlen, egy pesti kelte -
zésû, május 11-én írt levélhez csa tol va küldte el a császárvárosba.5 Semmilyen
kom mentárt nem fûzött hozzá, pusz tán lefordította a verset németre, a szerzõrõl
pedig csak annyit jegyzett föl, hogy személye ismeretlen. Figyelemre méltó, hogy
a diétáról nagyon ha mar, alig egy hónap után verses tudósítás született. Ez arra
enged következtetni, hogy a közvélemény különösen nagy várakozással és el vá -
rás sal tekintett az or szág gyûlésre. Nem is csoda, hiszen ezen a diétán minden
addiginál hevesebben lán goltak fel az indulatok.

Nuncius.

Óh hát Magyar Múzsám, ugyan hová lettél?
Siket vagy a viztûl tán meg betegedtél.

De hallom jobban vagy, ’s még hasznot-is vettél
Mert sok skofiomos ruhákra szert tettél.

Szóly hát már ne fülely, ’s a kötelességed
Tellyesitsd, nem menthet tovább betegséged.

Szóly! ’s az igazságtúl ne hajtson el téged
Semmi, mert tekintet nem lehet mentséged.
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2 Kiadta VORÁK József, Az 1807-es országgyûlés verses leírása = CUMANIA III. Historia, Bács-Kiskun
megyei múzeumok közleményei, Acta museorum ex comitatu Bács-Kiskun, Kecskemét, 1975,
183–223.

3 A korszak történelmi eseményeinek összefoglalásához lásd WERTHEIMER Ede, Ausztria és Ma gyar or -
szág a tizenkilencedik század elsõ tizedében, I–II, Bp., 1890; Uõ., Az 1807-diki magyar országgyûlés, Szá -
za dok, 1896, 293–309, 394–412; DOMANOVSZKY Sándor, József nádor élete, I, Bp. 1944; SZEKFÛ Gyula,
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790–1848, Bp., 1926, 7–104; POÓR János, Kény -
szer pályák nemzedéke 1795–1815, Bp., 1988.

4 Életrajzi adatairól: PAJKOSSY Gábor, „mit welchen ich im geheimen Dienstverbande stehe”= Mis cel la nea
fontium historiae Europaeae, Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, szerk.
KALMÁR János, Bp., 1997, 335–357.

5 MOL I 50, 46. téka, 76r–77v.



Barátom ki szólsz és hogy esmérsz engemet
Még pedig Magyarul érted a nyelvemet.

Áldott légy ’s bár érzem még gyengeségemet,
Kedvedért az öröm élesztvén lelkemet.

Engedek, ’s tollamat fel vészem kezembe
Hogy meg ne üttközzél többet restségembe,

’S mivel õsi magyar vér buzog mellyembe
Meg mondom mint érzem, ’s mi van a szivembe.

Csak kezdetét láttam még a Diaetának
’S már sem ígérhetek sok jót a Hazának.

Az igazság képét nézik Diannának
Mellyet a kik láttak büntetve valának.

Ha hiszünk a régi Mesés Poëtának
’S Acteonrúl szólló Historiájának.

Noha már senki sem válhat szarvassá,
De inkább Királyi Belsõ Tanátsossá,

Fõ Ispánnyá, Kultsos, Titkos Kamarássá,
Protonotarius, ’s Al-Palatinussá.

Ez a sok ágú szarv úgy el rettentette
Sok Hazának fiait, ’s lábrúl le vetette,

Hogy az igazságot bár meg tekintette
’S annak orvoslását merészen sürgette,

Mihent meg-értette, hogy meg lesz büntetve
El állott a’ Haza jussátul sietve.

Tartván: jobb a kerek vágás közöltetve
Pedig ezzel el-lesz örökre temetve.

Illyen a) Szabolcs, b) Bihar, c) Szatthmár, d) Gömör, e) Csongrád,
f) Nyitra, g) Gyõr, h) Hontth itt, de a kinek nem ruhád

A Kettõs köpenyeg, ne véld hogy adja rád.
Sõtt légy hiv mint i) Trentsén, k) Komárom, l) és Nógrád.

Ezek, ’s még közülök többen találkoznak,
Kik itiletekben könnyen nem változnak.

’S a mit meg-gondolva egyszer határoznak
Attúl tsak a Többség kedveért távoznak.

a) Wäy, b) Péchy, c) Rédey, d) Szatthmári, e) Berzevitzi, f) Zerdahelyi, g) Horváth, 
h) Majthényi, i) Prileczky, k) Balogh, l) Baloghi6
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6 Vay József Szabolcs vármegye táblabírája és elsõ követe, a köznemesi ellenzék egyik vezére 1790 óta;
Péchy Imre Bihar vármegye alispánja és második követe; Rhédey Lajos táblabíró Szatmár megye
második követe; Szatthmári Király Miklós alispán Gömör vármegye elsõ követe; Berzeviczy Pál
alispán Csongrád vármegye elsõ követe; Szerdahelyi György alispán Nyitra megye elsõ követe;
Horváth Mátyás fõjegyzõ Gyõr vármegye második követe; Majthényi László Hont megye alispánja
és elsõ követe; Prileszky Károly alispán Trencsén vármegye elsõ követe; Balogh János alispán
Komárom megye elsõ követe; Baloghy Lajos táblabíró Nógrád megye második követe.



Illyen Pétsi János,7 kit-is küldött Sáros
Még ez nem hijános, sem ruhája sáros.

Azért nem-is meri alkudni az Aros,
Mivel nints jelentse adna-e? ’s mi áros?

Illyen Nagy-is.8 Ez-is szõke bajuszával
Rettent ha okádja beszédjét torkával,

Hát ha még toldhatná egy két ebattával
Mennyivel több hasznot tenne a Hazával.

Illyen Gróff Desseõffy,9 a Zemplényi követ,
Láttya az mint hányák az útba a követ.

’S hogy ezt el-háritsa mindent el-is követ,
de ki oltthattya meg a tüzes menykövet?

Kár hogy némely dolgot igen scholastice
Ad elõ, ’s akarja probálni Logice.

Tsak hadjon le ebbûl jó Gróffom modice,
Ugyan meg ditsirem akkor magnifice.

Õnéki a Társa Kamarás Lónyay10
De néki, bár jól szóllt, lehetnek úttyai

Ravaszok, ’s az által aranyos kultsai
Még elõtte bé zárt ajtóknak nyitjai.

Jáj, de már hiba lesz Múzsám a munkába
Hol hagyod Halassit?11 Ki az oskolába

Küldötte Reviczkyt régi Hajlékába,
Mellyet, hidjed, nem tesz Diariumába.
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7 Péchy János alispán Sáros vármegye elsõ követe, aki az egyik leghevesebb szónok volt a magyar nyelv
ügyében, noha az utasításában egyetlen szó nincs a nyelvügyrõl. Magyar Ország’ Gyûlésének Jegyzõ-
Könyve…, Pest, 1807, 554–555, a követutasítások MOL, I 58, 1. csomó.

8 Felsõbüki Nagy Pál táblabíró Sopron vármegye második követe, aki ezen a diétán tûnt fel kivételes
szónoki képességeivel, s ekkor még a reformokat hevesen követelõ irányzathoz tartozott, és csak
késõbb, a reformországgyûlések idején mérséklõdött konzervatívvá. CSENGERY Antal, Jellemrajzok,
Bp., 1898, 3–26, és BARTA István, Felsõbüki Nagy Pál és a bécsi kormány, Századok, 1963, 747–779.

9 Dessewffy József táblabíró Zemplén megye második követe. Író, Kazinczy barátja, aki fõként tõle
értesül a diétán történtekrõl. Az országgyûlés áprilisban kezdte meg mûködését, s Kazinczy már má -
jus ban azt írja Cserey Farkasnak, hogy „a’ Diétáról semmit nem hallunk, csak azt, hogy Vay Jósefet és
Péchy Imrét a’ vad ifjuság kipiszegeté, ’s az én kedves kis Gróf Desõffym és sok fiatal Ablegatus, kik
köztt egy 22 esztendõs Nagy Pali van, imádtatnak.” Kazinczy Ferenc levelezése, V, kiad. VÁCZY János,
Bp., 1894, 36–37. (Kazinczy egyébként tévedett, Felsõbüki Nagy Pál 1777 szeptemberében született,
tehát a diéta idején 30 éves volt.)

10 Lónyai Gábor alispán Zemplén vármegye elsõ követe, a szabadelvû eszmék meggyõzõdéses híve. Fia,
szin tén Gábor a fiatal Kossuth lelkes pártfogója lett.

11 Halasy Márton táblabíró Heves vármegye elsõ követe, szintén a reformpárti ellenzék soraiba tartozik.
A versben felsorolt tizenhat követ közül tizen (Vay József, Péchy Imre, Szatthmári Király Miklós,
Majthényi László, Prileszky Károly, Baloghy Lajos, Balogh János, Berzeviczy Pál, Péchy János és
Dessewffy József) tagjai lettek annak a bizottságnak, amelyet a rendek és fõrendek május 12-én, a
királyi elõadásokra való válasz, vagyis a királyi kérelem feltételeként támasztandó magyar kívánalmak
ki dolgozásával bíztak meg. Magyar Ország’ Gyûlésének Jegyzõ-Könyve…, Pest, 1807, 85–86.



Nem hijába hogy õsz, ennél van a’ Tanáts
Prileczky Kõmives, ez után õ az Áts.

Elõtte a Corpus, mint ló elõtt a Ráts
Mihelyt czitálni kell alló Parolipáts.

A feje káptalan, tsupa Tripartitum
Mihent Törvény ellen vagyon a petitum

Meg szóllal nem lehet, quia est vetitum,
Jáj néked e szerint publicum creditum.

De ha Verbõczynk-is mostan fel támadna
’S Halassy valahol úttyába akadna,

Hogy ha Juris kérdés közöttök támadna,
Elõtte sirjába ismét bé szaladna.

Az tapasztalásból ezeket vehettem
Eddig tsupán észre, többre nem mehettem,

Légyen ez hát elég most, ’s tán nem vétettem
Ha a bé mázoltt szint ijenre festettem.

Ugy-is tsak e lehet a satisfactio
’S jobbak hogy legyenek ez az Instructio,

Mert ezeken nem fogott Benedictio
Semmit, mellyre nem köll több Demonstratio.

Más czéllom; Tanátslom Ti néktek Követek
Kik Bogár Vezérek után most mentetek

Vigyázzatok méltán okossak legyetek,
Hogy medve módra ne bánjanak veletek.

’S a midõn Ti néktek illy Tanátsot adok
Még többet irhatnék, vagyok és maradok

Az, a ki valaki, találd ki: hogy az ki?
L […] be Tenéked, akárki.
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SZABÓ G. ZOLTÁN

VÖRÖSMARTY ANYAGI HELYZETE 
AVAGY EGY EPIZÓD A KÖLCSEY-EMLÉKMÛ

TÖRTÉNETÉBÕL

A költõi halhatatlanság egyik sajátos jele a belátható idõn belüli szoborrá válás.
Nem történhetetett ez másként Kölcsey esetében sem. Alig valamivel a költõ
halála után, 1840-ben már elõfizetési felhívást közölt az Athenaeum egy Kölcsey-
emlék felállítása ügyében.1 A szándék nemes, az akció gyors volt, s Fáy Andrásnál
szépen gyarapodott a nemzeti áldozatkészség oltárára helyezett krajcárok és vál -
tó forintok mennyisége. 
Fáy gondos ügyintézõ volt, megõrizte nemcsak a gyûjtõk kísérõleveleit, ha -

nem az egyes összesítéseket, majd a végsõ kimutatást a befizetett összegekrõl. Az
adatok nagyon beszédesek. Az Athenaeum az 1840/10. számában (febr. 2.) közölt
felhívás szövege után jelezték a gyûjtõk nevét és címét, és áp ri lis  tól már érkeztek
a levelek és az összegyûjtött pénz is, melynek mennyisége nyilván függött a
gyûjtõ személyétõl, rátermettségétõl, de talán jellemezte né mi képp a megyét is.
Hont megyébõl 56 ezüst forint jött be (Gyürky Medárd elsõ aljegyzõ révén),
Szabadkáról 235 forint (Zomborcsevics Ferenc aljegyzõ által), Gyõrbõl 46 forint
(Csacskó Imre professzor révén), Egerbõl Makáry György ügy véd írta, hogy
„Hazafilag sajnálom, hogy csak illy morzsát (7. r. for. 30 xr.) ad hatok be”, Te mes -
várról Schevics János ügyvédtõl 162 ft. 15 xr., Szergel Nep János, Arad város ta -
nács noka 41 forint 25 krajcárt küldött és így tovább. De megmaradt többnyire az
egyes gyûjtõk befizetési íve is, tehát sokszor személy szerint tud hatjuk, ki meny -
nyit adott. Például Stettner György lapján Pápáról nyolcvan név áll, a többség 1–5
forintot adott, legtöbbet az elsõ szám alatt maga Stettner: 20 ft-ot. Nagyobb
összeget adott még Kisfaludy Kristóf jogász (12 ft.), Dienes Lajos jo gász (10 ft.),
ugyanannyit Kiss Károl jogász, s végül Kerkapoly Pongrácz 1sõ évi jo gász 12 ft.
30 krajcárt (az egész össz. 329 ft. 10 xr.). Felsõ Bányáról Lugossy Jó zsef neve után
csak egy befizetõ található: a gyûjtõ 1 arany. Pesten Székács József evangélikus
hitszónok urnál: Berzsenyi Dániel 1 ft. [természetesen nem a költõ], Eperjesi m.
társaság 28 ft. Székács József 1. ft. Össz. 30 ft. Fáy Andrásnál többek között a
pozsonyi ev. lyc. ifjuság 54 ft., a Budai ns tanács 10 ft, két budai polgár 4 ft., a pesti
philos. hallgatók 40. (össz. 112 ft.) 
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1 Ennek a felhívásnak a szövege megjelent újabban Csorba Sándor Kölcsey Ferenc utóéletének elsõ év ti -
ze deibõl c. kötetében (Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, 2002, 91–96.), sajnálatos módon azonban el -
ke  rülte Csorba Sándor figyelmét ennek az emlékmû állításra szánt gyûjtésnek dokumentációja, az
hogy kik, hol és mennyit áldoztak erre az ügyre. Ez az anyag hozzáférhetõ az OSzK Kézirattárában
õr  zött Fáy-hagyatékban.



A legtöbb befizetõ 1 ft-ot vagy an nál kevesebbet ajánlott, s ez talán nem volt
olyan sok, de ezt minden valószínûség szerint be is fizették, hiszen az íveken
nagyon sokszor a megajánlott összeg sze re pelt, s ezt külön jelölték is. De voltak
nagyobb összegek is, s különös befizetõk. Szemere Bertalan valószínûleg külön-
bözõ helyeken 85 személytõl gyûjtött, köz tük b. Eötvös József 25 ft, Ragályi
Zsigmond 5 ft. Puky István 5 ft. Pompéry 1 ft. Tre fort Ágoston 2 frt, „a borsodi
ifjuság által K. F. tiszteletére adott fáklyás zenérõl fel maradt öszveg 8 f. 12 xr.” a
miskolczi ref. lyc. ifjuság szini elõadásának fele 20 ft., maga Szemere Bertalan
pedig 10 ft. 
Nagyon érdekes Botka Imre szatmári táb la bíró gyûjtése, aki fõként a közélet

jeleseit, nem egy esetben Kölcsey kö vet tár sait környékezte meg: Pulszky Ferenc
50 ft., Ürményi József 15 ft., Her te lendy 20 ft., B. Prónay Gábor 20 ft., Gorove
6 ft., Hunkár 5 ft., Tretter 5 ft., Deák Ferenc 40 ft., Pázmándy 15 ft., Ghyczy 5
ft., Szentkirályi 5 ft., Friebeisz 5 ft., Zarka 5 ft., Bezerédy 5 ft., Borsiczky 5 ft.,
Foghtüy 5 ft., Somsich 15 ft., Lónyay Lász ló 10 ft., Gyulay Lajos 10 ft., Bernáth
Zsigmond 5 ft., Gr Batthyány Lajos 50 ft., Szapáry Antal 20 ft. (össz 1112 ft 50
xr. Kb. 160-170 személytõl). Meg jegy zen  dõ még egy eset: Fáy Andrásnál Orosz
József, a Hirnök szerkesztõje 5 ft-tal sze repel (ugyanott Klauzál Gábor 10 ft,
Kunoss Endre 2 ft.). 
Végül a teljes gyûjtés összesített adatsorának végén 2873 ft. 13 xr és 3 arany

sze  repel bevételként (ezt 2878. ft. 3 xr. 3 aranyra javították), s kiadásként: 2442
ft. 1 xr. Maradt tehát: 436 ft. 2 xr. 3 arany. [no comment!] 
Ezután kezdõdhetett a tárgyalás Ferenczy Istvánnal a szobor ügyében. De

köz  ben történt valami. Még a gyûjtés idején Vörösmarty némi reménységet táp -
lál hatott nem ritka anyagi nehézségeinek átmeneti javítására, ezért kéréssel for-
dult a Kölcsey-emlékbizottságához egy meghatározott kölcsönért folyamodván.
Ezt jegyzõkönyvi kivonat is rögzítette:

A’ Kölcsey-emlék-társaság’ december’ 27. 1840. tartott ülésében Vörös -
mar ty Mihály tagtárs elõadá:
Hogy miután a’ Kölcsey-emlék-társaság’ pénztárában nagyobb summa he -

ver ne, mellyhez a’ társaságnak egy év’ lefolyta elõtt alig leszen szüksége nyúl-
ni, kéri a’ társaságot, lenne szíves neki, legújabb munkái’ kiadásánál tett némi
költségei fedezésére, két száz pengõ forintot kölcsönözni, hat száztóli kamat -
ra; õ a’ kölcsönzés’ esetére leköti a’ magyar academia’ elnöke által már assig -
nált, de pénz’ szûke miatt még mind eddig ki nem fizethetett, zsebszótári tisz -
te letdíját.
Ez elõadásra mind az elnök Fáy András, mind Schedel Ferencz és Bajza

József jelen volt tagok, úgy nyilatkoztak, hogy e’ kölcsönadás ellen nincs sem -
mi kifogások, mind az által, minthogy ez pénztárt illetõ kérdés ohajtják, hogy
az a többi Pessten lakó, de ma nem tudni mi okból meg nem jelent, tagoknak
is tudtával és megegyezésével történjék. Minek következtében, a’ társaság’ alúl
írt jegyzõje ezennel közölvén a’ nevezett tagokkal e’ tárgyat, egész tisztelettel
fel szólítja õket, méltóztasssanak a’ jelen jegyzõ-könyvi kivonat alá írni meg
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vagy meg nem egyezésöket. Pesten, dec. 27. tartott Kölcsey-emlék-társaság’
ûlésébõl.

Szalay László.
Bajza József
Jegyzõ.
Bártfay László
Szemere Pál

Érthetõ dolog volt a kölcsön megszavazása, méltányos kamat mellett ez még
külön haszonnal is járt, s Fáy, a gondos gazda kiállította és meg is õrizte az elis-
mervényt:

Kötelezvény

Két száz pengõ fról, mellyet a’ Kölcsey-emlék’ Pénztárából  T. Fáy András
úr’ kezébõl kölcsön fölvettem, ’s mellyet száztól hat kamatjával együtt mához
egy évre lefizetni mgamat kötelezem; különösen lekötöm pedig nagyobb biz-
tosság végett azon Zsebszótári díjat, mellyel az academia mint a’ szerkesztõk
egyikének tartozik. Ha ezen díj akarmi okból nem volna kikapható, a’ fenn
kitett öszveget minden esetre kifizetni magam kötelezem.
Pest. 1 Jan 1841.
200 pengõ fr

Vörösmarty Mihály

Ezzel, mint mondani szokás, a lovagiasság szabályai szerint le is lehetne zárni az
ügyet, mint egy apró, de érdekes adalékot Vörösmarty anyagi helyzetérõl. Ám
úgy látszik, a kritikus egy év elteltével nem fejezõdött be az ügy. Ugyanezen
kötelezvény alatt más tintával a következõ toldalék található:

Mai napon lefizettem harom évi kamatot, az az 36, az az harmincz hat
pengõ frt. Pest, Februar 8án 1844.

Vörösmarty Mihály

A beígért egy év tehát (ez nemcsak a legnagyobb magyar költõk egyikének saját-
ja) némiképp meghosszabbodott. De a dolog még így is megoldható lehetett vol -
na, ha nem következik be valamely újabb nehézség a költõ életében, legalábbis
er re enged következtetni a szóbanforgó kötelezvény mellett egy másik cédulács -
ka, mely ennek a pénzügynek újabb fordulatát jelzi:

Alábbírt bizonyítom, hogy azon 36, az az harmincz hat pengõ ft, mellyet a’
Kölcsey-pénztárból nálam volt 200 pengõ fnyi tõke kamatjáúl lefizettem, mai
napon T. Fáy András úrtól ismét visszavettem. Pest. Apr. 18án 1845.

Vörösmarty Mihály
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Die Ende gut, alles gut, végül újabb egy év eltelte után az eredeti kötelezvény hát -
ol dalára a következõ megjegyzés került (aláírás nélkül, de minden bizonnyal Fáy
ke zevonásával):

Erre 1846 febr. 10ikén lefizettetett a’ tõkepénz, úgymint kétszáz pfor. 

Vörösmarty kölcsönügylete így végül mégis rendezõdött, s megnyugodva dõlhe -
tünk hátra a kiállott aggodalmak után. De hogy mi lett a visszakért kamatból, arra
nem találtunk adatot.
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CSÁSZTVAY TÜNDE

A BOTOS EMBER RECEPTJE
Móra Ferenc és a Petõfisták Gyulai-afférja

A békeidõk 1903-as esztendejében történt, hogy Móra Ferenc, a Szegedi Napló
fiatal munkatársa írni kezdte az akkor szinte vele egyidõs lap jubiláris történetét.1
Fel adatát a tõle megszokott alapossággal, láthatóan komoly gyûjtõmunka alapján
vé gezte. Mikszáth Kálmán természetesen – és méltán – külön fejezetet kapott a
cikkben.
Nyilván az lenne csodálni való, ha a fejezet2 nem Mikszáth újságírói-írói ér -

vé nye sülésének, sikertörténetének szegedi stációjáról állított volna hû képet.
Móra meg lehetõs filológiai pontossággal mutatta be a „bizony jócskán névte-
lenül” Szegedre került Mikszáth meséjét, s megállapította, hogy ekkoriban „még
nem találta meg magamagát.”3 A szegedi árvízrõl szóló tudósítások, A jó palócok
meg je  lenése körüli kisebb Mikszáth-sikerek jelzésszerû felvillantását követõen
azonban – különösen az akkori irodalmi megítélés szerint – Móra rendkívül fi gye -
lem  fel keltõ kijelentésre ragadtatta magát. Azt állította, hogy Mikszáth igazi,
áttörõ sikerét a Kákay Aranyos No. 3 álnéven írt karcolatai hozták meg: „S a
Mikszáth népszerûségét mégsem ezek a magyar irodalomban páratlanul álló gen-
reképek (A jó palócok) alapították meg, amiknél szebbet õ maga sem alkotott az -
óta sem. Még ak kor nemigen emlegették a Mikszáth Kálmán nevét, mikor a
Kákay Aranyos no. 3-at már kegyükbe vették a szegediek.”4
Talán nem hiábavaló pár szóval emlékezni a Kákay Aranyosokra. A Kákay Ara -

nyos álnév annak idején iskolát teremtett. Az álnevet s vele a fény- és árnykép
mûfaját a XIX. század 60-as éveiben Kecskeméthy Aurél ötölte ki. Az 1870-es
évek második felében ifj. Ábrányi Kornél ellenzéki zsurnaliszta – Kecskeméthy
halálát éppen csak kivárva – Kákay Aranyos No. 2 aláírással adta közre a Kecs ke -
mé  thy é nél jóval kevésbé kontrasztos Újabb országgyûlési fény- és árnyképeit. 1878
jú  niu sában pedig már könyv alakban is megjelent a nemrégiben megszûnt Bu da -
pesti Na pilap cikkgyûjteménye, Kákay Aranyos No. 3 (azaz Mikszáth Kálmán)
jegy  zé sével, Még újabb fény- és árnyképek címmel.5 A röpiratról keveset mondunk,
ha pusz tán annyit állítunk róla, hogy erõsen ellenzéki hangú írás: „A Tisza
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1 A lap 1903-ban ülte negyedszázados születésnapját.
2 MÓRA Ferenc, Szegedi tulipános láda, Bp., 1964, 18–26. (A fejezet címe: Mikszáthék)
3 Uo. 20.
4 Uo. 21.
5 A Pesti Napló 1878. április 9-i számában (87. sz., 2.) megjelent cikk egyértelmûen tájékoztatta az ol -

va sókat, hogy a Kákay Aranyos No. 3. álnév mögött Mikszáth Kálmán rejtõzik. MIKSZÁTH Kálmán
összes mûvei, 54. köt., Cikkek és karcolatok IV, 1878–1879, Bp., 1967, 71–149.



[Kálmán] lelkiismerete álló tó: posvány, mely nyugodtan, mozdulatlanul fedi el az
alján össze gyûlt piszkot. Az nem fog megmozdulni – fejtette ki például Mik -
száth. – Aztán, ha kiveti is csontjait a hazai föld, nem lesz baj belõle. Legfeljebb
összegyûjti valaki, s suvixot gyárt belõlük: s a késõi kor osztrák miniszterei (ha
ugyan lesz még osztrák birodalom) a csizmájukat fényesíthetik vele. Halva is az
lesz, ami élve volt.”6
A Szegedi Napló történetét megelevenítõ cikkében Móra egyértelmûen utalt

rá, hogy Gelléri Mór és Enyedi Lukács ezt a 3. számú Kákay Aranyost hívták
mun katársul induló lapjukhoz. A szövegben azonban nincs jele annak, hogy
Móra (vagy akár korábban Enyedi és Gelléri) tudott volna arról, hogy Mikszáth
még ugyan ebben az évben – szerzõségét nem is igen titkolva – egy másik röpira-
tot is írt, A politika svindlerei címmel. A dolgozat miniszterelnöki rendelésre,
igazi bér toll noki produktumként jelent meg, melyben Mikszáth a névtelenség
mögé bújva éppen Tiszát és a kormánypártot igyekszik védelmezni és tisztázni ifj.
Ábrányi Kornél támadásával szemben, aki Tisza Kálmánt svindlernek, azaz csaló-
nak titu lál ta. Mikszáth saját elvbarátait – és valószínûleg önnön meggyõzõdését
is – meg ti porva írta le: „Mert hiszen, mondom, akadtak, akik Kossuthra is rá fog -
ták, hogy a nemzetet megcsalta: – de azért se a II-ik Kákay Aranyos, se a hírlapok
összes kórusa nem dobja ki szívébõl, mint ahogy õ nem dobja ki szívébõl a
nemzetet soha […]”7 Másutt pedig egyenesen erkölcsi példának állította: „Azok
pedig, akik Tisza Kálmánt elvfeladással vádolták, egy egészséges parlamenti párt
képzõdését tet ték azáltal, hogy vagy nem bírtak elvek színvonalára soha emelked-
ni – vagy pedig olyanok voltak, mint a szélkakas, és a politikai áramlat legcseké-
lyebb légvál to zásánál meggondolatlanul állást-elvet cseréltek.”8
Ha errõl nem is, arról viszont bizonyosan volt tudomása Mórának, hogy Mik -

száth karrierjének, sikertörténetének fontos állomása volt a Jó könyvek a magyar
nép számára címû ponyvasorozat, hiszen valamivel késõbb, a Mikszáth-jubileum
alkalmával õ maga írta: „Attul tartok azonban, hogy […] a Mikszáth versei el sik -
kad nak a jövendõ elõl. Ámbátor a Budapesti Szemle még a múlt esztendõben
(1909) is emlegette azt a hosszú versét, aminek Jókai Mór volt a hõse. A komáro-
mi fiú, aki a világot meghódította [helyesen: Jókai Mór, a komáromi fiú ki a vilá-
got hódította meg – Cs. T.]. A Jó Könyvek címû vállalatban jelent ez meg a nyolc -
vanas évek kö zepe táján. Afféle selyemszálból szövött ponyva volt ez a vállalat, az
igazi pony vairodalmat akarta kipusztíttatni a szegénysorsú magyar házakból.
Igazán jó könyvek voltak ezek, talán lett volna is belõlük valami – de a vállalat
állami szubvenciót is kapott. Akkor persze hogy el kellett neki pusztulni.”9
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6 MIKSZÁTH Kálmán, A mamelukok halála = Budapesti Napilap, 1878. febr. 1., MIKSZÁTH Kálmán összes
mûvei, 54. köt., i. m., 58.

7 Uo., 151–238, az idézet: 156.
8 Uo., 184–185.
9 MÓRA Ferenc, Egy ismeretlen Mikszáth (1910) = M. F., Szegedi tulipános láda, Bp., 1964, 64–68. 



Móra vagy a csattanó miatt, vagy vélhetõen inkább nem kellõ tájékozott sá gá -
ban fo gal mazhatta meg az idézet utolsó két mondatát, hiszen a Jó köny vek a ma -
gyar nép szá mára címû sorozat legtöbb darabját több mint nehéz jó könyv nek ti -
tu  lálni. És ha a vállalkozásban – ritka kivételként – valami éppen nem hibádzott,
az az állami szubvenció volt. A sorozat szétzüllésének számos oka volt, de nem
az állami pénzek elapadása. A népnevelõ ponyvasorozat kigondolója valószínûleg
Jókai Mór, az írófejedelem és Révay János Mór, akkoriban még egy aprócska ki -
adó vállalat tulajdonosa, ki pár éve ötletes és ügyes üzleti húzásaival, a kolportázs
könyv  ke reskedelem megújításával jutott pénzhez, s álma egy nagy kiadó vállalat
meg te rem tése volt. Jókaival való szerencsés találkozása után szü le tett meg egy
olyan pony vasorozat terve, amely kiszorítja a „virtigli” ponyvát, és szerzõ gár dá -
jául a legjobb tollú, igényes és izgalmas szépirodalmi munkák íróit trom bitálná
össze. A kiadványsorozat – az elõzetes tervek szerint – számos szent célt elõre -
moz díthatna, úgymint pl. a népnevelés, az olvasásra való szoktatás, a magyar
szép írói mun kák megszületésének, az idegen honból átvett ponyvaáradat felszá -
mo lásának ügyét stb. Leginkább pedig arra a korabeli kínzó irodalompolitikai-
irodalom szocio lógiai kérdésre igyekezett legalább részleges választ találni, hogy a
magyar szépírók egyrészt miként éljenek meg sovány keresetükbõl, másrészt hogy
a ma gyar szépirodalom foglalhat-e valamekkora területet a tömegigényeket kiszol -
gál ni képes népszerû olvasmányok mezején. A szükséges pénzt Trefort miniszter
úr út ján a kultuszminisztériumi költségvetésbõl remélték kikerekíteni. A kellõ
össze gek kihajtását a tárcánál P. Szathmáry Károly író vállalta, aki emlékezéseiben
me sél te el a vállalat megalakulását és a terv kiötlését.10 Magánleveleibõl11 leginkább
az derül ki, hogy inkább könnyû és zsíros pénzkereseti manõvernek tekintette a
dolgot, s megpróbálta kávéházi íróbarátait könnyen keresett pénzhez juttatni, hi -
szen az írói honoráriumok meglepõen magasak voltak, 1 ív honoráriuma egy
akkori évi tanítói fizetés 1/4-ét, 1/5-ét tette ki. A Révai Kiadó amellett, hogy
megszerezte a magas állami körök, valamint Jókai és Mikszáth további, sok év ti -
ze dig tartó jóin du latát, a ponyvasorozat állami szubvenciójából, az elõre lekötött
és kifizetett magas számú, államilag felvásárolt példányok fizetségébõl sikeres és
prosperáló kiadói vállalkozásba kezdhetett. A beérkezõ dolgozatok minõségi
színvonala rend kívül egyenetlen volt, Vajda János például egészségügyi és cse cse -
mõ  gon  dozási ta ná csokat szedett versbe, Reviczky Gyula munkássága talán leg -
gyen  gébb mûvét12 áldozta a sorozat oltárán, Jókai egyszerre három kiadót meg -
ille tõ munkáját ajánlotta fel, melybõl zaftos szerzõi jogi perek kerekedtek.13
Mikszáth a sorozatban tehát – többek között – a Móra emlegette Jókai-életraj -

zát jelentette meg. Gyulai Pál, a kor szépirodalmának legfõbb õre, nyomban a
megjelenést követõen nekirontott a kötetnek: „Mikszáth Kálmán nem elbeszélés-
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12 REVICZKY Gyula, Edelény, a holtig hû szeretõ, Bp., 1883.
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népmûvelõ ponyvasorozat, a Magyar Mesemondó 1886–1904, MKsz, 1982, 40–50. 



sel kínálja meg a vállalat olvasóit, hanem egy verses életrajzzal, Jókai életrajzával.
Nem mondhatjuk, hogy e kétes becsû mûfaj nem való e vállalatba, sõt, ha valahol,
talán leginkább itt van helyén, de az ilyen, mely tele léhasággal, hízelgéssel és va -
lót lansággal, bizonyára nem a nép kezébe adandó. Valóban meg nem foghatjuk,
hogy Mikszáth a ki néhány sikerült rajzával méltán magára vonta a közönség
figyelmét, hogyan tudta ide alázni tollát […] Valóban, ha ez is jó könyv, úgy nem
tudjuk, hogy mi a rossz.”14 Ha le is számítjuk Gyulai Jókaival szemben táplált,
köz ismert gyûlöletét, tényként kell leszögezni, hogy Gyulainak jóformán minden
sza va tökéletesen igaz volt, és csöppet sem túlzott. Ám ha Mikszáth szempont já -
ból nézzük a dolgot, nem feledhetjük, hogy több mint tízévi keserves pró bál ko -
zás ba, nyomorgásba, esetenkénti elvtelen és sikertelen politikai felkínálkozásba, a
vidéki és a zsurnalisztalét taposómalmába végletesen belefáradva, a magát többre
tartó írónak számot kellett vetnie végre azzal, hogy az irodalmi közéletbe való
bejutáshoz segítõre, lendítõerõre, azaz: egy elindítóra van szüksége. Mikszáth
mint ha arra jutott volna, hogy tehetségének megmérettetésére még esélye sem
lehet annak, aki ismeretség révén nem jut a kialakulóban lévõ irodalmi intéz -
mény hálózat, az irodalmi társaságok közelébe, akinek nincs ajánlólevele vagy
komoly szavú mentora. És Mikszáth nem is a legrosszabb lehetõséget választot-
ta, mikor Jókai mindeneséül szegõdött. Jókaihoz édesedve, körbeudvarolva õt s
az õ vállán állva – többek között a Jó könyvek körüli ügyek kapcsán –, kialakuló
ba rátságuk védelmében mászott fel az irodalmi Parnasszusra, és nyerte el végre az
õt amúgy teljesen megilletõ helyét.
Mikszáth Mórára tett írói hatásáról tanulmányok sora született. Nagyon va -

ló színû azonban, hogy Mikszáth emberi, íróemberi példája, karrierépítési, ér vé -
nye   sü lési stratégiája, dörzsölt fifikája ugyanúgy megfoghatta, sõt joggal példa ér -
té  kû nek tûnhetett fel a fiatal Móra Ferenc, az egzisztenciájáért küzdõ, de írói
am  bíció já  tól szabadulni nem tudó, verselgetõ, szegedi, ellenzéki újságíró elõtt.
(A politi kai úton való helyezkedés a szabadkõmûves mozgalom erejében õszin-
tén hívõ Mórá nak nyilván eszébe sem juthatott.) Móra Ferenc Mikszáthról szó -
ló, Mik száth ra utaló írásai bizonyítják, hogy – mûvészete mellett – pályája elején
fo lya ma tosan foglalkoztatta Mikszáth személye, az irodalomban elfoglalt köz éle -
ti szerepe, az irodalmi táborokban, pártokban vállalt helye. Alkalom, azaz sze mé -
lyes találkozás is kínálkozott nemegyszer, hiszen Mikszáth viszonylagos rend sze -
res séggel megfordult Szegeden.
Lelki kapcsolatuk többször egészen nyilvánvaló. Egy 1904 október végi, Pósa

Lajos emlékezetének szentelt estet követõen például – ahol Mikszáth tartott elõ -
adást – két hét sem telt el, s a Szegedi Naplóban, a Máról-holnapra címet viselõ ro -
vat ban Csipke aláírással megjelent a (kötetben azóta sem publikált) Gyulai Pálék
címû Móra-írás.15 Hosszabb, két nagy hasábot betöltõ írás, abból az alka lom ból,
hogy Gyulai helyére utódot keresnek a budapesti egyetem magyar irodalom tan -
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szé kébe. Gyilkos írás. Elõször jön a paradoxonig vitt tétel: „Gyulai Pál fé nyes pá -
lya  futásának rugója: a népszerûtlenségbõl táplálkozó népszerûség. Nem tu dom –
foly  tatja Móra – készakarva, számításból kacérkodott-e annyit a nép sze rût  len ség -
gel, de az bizonyos, hogy a népszerûségének ez volt a fundamentuma. Gör geyt
meg átkozta a nemzet: õ epikus hõssé tette. Jókai körül oltározott az egész ország:
õ nagy értekezésekben bizonyítgatta, hogy Jókai nem tud regényt írni. A külön-
ben igen rokonszenves Pálffy Albertnek a regényeit sehogy se tudta be  venni a
pub li kum: õ fanatikusan hirdette, hogy a legkülönb magyar regényíró Pálffy
Albert.
S bár Görgey még ma sincs fehérre mosva, Jókai minden nemzedékek nagy me -

sélõje marad, míg Pálffy Albertet ma éppúgy nem olvassák, mint a maga idejé ben:
Gyulai Pál mégis nagyra növekedett a köztudatban. Gúnyolódva beszéltek ugyan
róla, hogy kis ember nagy bottal jár, de azért mégis kialakult a köz vé le mény: hogy
aki mindig más úton jár, mint mások, az nem lehet közönséges ember.”
Ha hiszünk a közvéleménynek, meg kell állapítanunk, hogy Móra Ferenc bi -

zony nagyon közönséges ember. Mivelhogy õ egyáltalán nem járt más úton.
Egész pontosan Mikszáth útján járt.
Korántsem meglepõ, ha az írás tartalma, megállapításai, struktúrája, sõt egyes

mon datai vagy választott kifejezései is ismerõsnek tûnnek. Felütve ugyanis Mik -
száth Kálmán jól ismert, Mikor a hóhért akasztják címû, véres tintába mártogatott,
gyilkos írását, azt olvashatjuk: „Gyulai Pál hamar kieszelte a világ sorját; látta,
hogy Magyarországon minden ember a népszerûség szekerére igyekszik feljutni,
de a népszerûség szekere nem vehet fel mindenkit, fogta hát magát s gyalog lé pe -
get ve a maga útján, tele torokkal kiabálta: Nem ülök ám én fel a népszerûség sze -
ke rére, ne is híjatok engem, nem kell, nem kell. […] Egyszóval Gyulainak nem
kell a népszerûség – ami bizonyos szimpátiákat kelt iránta azokban, akik a nép -
sze rû ség nek nem kellenek. Ezekbõl a szimpátiákból él Gyulai Pál. Van tábora,
vannak hívei, de nem a munkái, hanem a magaviselete miatt. S e magaviselet nem-
csak a rideg közönyben nyilatkozik a népszerûség iránt, hanem egy bizonyos ag -
resszív föllépésben a népszerûség és a népszerû emberek ellen – ami meglehetõs
anti pá tiákat szül. Mert Gyulai Pál így okoskodik: a szimpátiákból meg nem élek,
nekem az antipátiákra is szükségem van, hogy hírnévre tegyek szert. Évtizedek
óta hir de ti, hogy Jókai rossz regényíró s ezen a réven híres lett; de ez neki nem
elég, a mi kis öregünk duplacsövû puskával dolgozik s ugyanakkor hirdeti, hogy
Pálffy Albert nagy regényíró. Mert nem lehet tudni, mi teszi az embert emlegetet-
té: az-e, ha valamely nagyon biztos dolgot tagad, vagy az, ha valami hihetetlent
állít? […] Ah, mit érezhet ez a kis emberke, mikor magas cilinderjével, nagy bot -
já val, rendes kéziratnyalábjaival végigmegy az utcákon s utána susogják: Ez döfte
le Jókait! Ez szúrta agyon Dóczit! Ez sujtott egyet Kossuth felé!”16
A népszerûség-népszerûtlenség paradoxonának körbejárása után mindkét írás -

ban következik a költõ Gyulai minõsítése, különös figyelemmel a Hadnagy uram
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címû remekre. Szó kerül persze a Franklin Társulatról, az Akadémiáról, a Bu da -
pesti Szemlérõl – amelyben Móra szavaival – „vak dühvel lekaszabolt és lekasza -
bol tatott mindenkit, akiben megcsillant is a tehetség,” Mikszáthtal szólva pedig:
„Nem igazságos õ; […] ahol õ uralkodik, a nepotizmus és a klikk-szellem labodá-
ja veri fel, tehetségtelen embereket hoz be, néha csak azért, hogy velük tehetsé -
ge ket szorítson ki.”
Móra cikkének második, kisebb terjedelmû részében lépett csak saját útjára, s

hagyta el Mikszáth gondolatait és szavait, ahol saját diákkori emlékeit fel ele ve nít -
ve a csapnivaló antitanár képét illesztette a Gyulai-képcsarnokba.
Az, hogy miben tért el Móra Gyulai-képe a Mikszáthétól, nagyon árulkodó.

A Móra-féle Gyulai-portéból pontosan az az elem hiányzik, ami Mikszáthnál a
legmarkánsabban megrajzolt: a kritikus Gyulai ízekre szedése. S talán éppen ez a
hiány bizonyítja legjobban, hogy Móra bizony Mikszáth lábnyomaiba lépkedett.
Egy nemzedéknyivel Mikszáth után õ ugyanis már nem élte végig a 80-as évek
fiatal író-, költõgárdájának keserves és kilátástalan helykeresését. Az ideig-óráig
ve  getáló, pár hónapot megélõ redakciókban és kávéházakban összeverõdött,
hek  ti kusan összekapaszkodó-szétváló Új Nemzedéknek nevezett írói csoporto-
sulás mozgalmát, amelynek tagjai sokáig – és leginkább Gyulai ellenállásának kö -
szön  he tõen – képtelenek voltak helyet szorítani maguknak a kiegyezést köve -
tõen az éppen kialakulóban lévõ, illetve fiatalon fundált, megélhetést biztosító
irodalmi in tézményhálózatban. Mórának már nem volt a legnagyobb ellensége az
a Gyulai Pál, aki néhány kiválasztottal uralta az irodalmi közéletet, akitõl irodal-
mi társasági tagság és könyvek megjelenési lehetõsége függött. Aki egy-két év -
tize dig úgy képzelhette: egy személyben dönthet a magyar irodalom tagnév-
soráról. Móra (ha sokat vagy ha keveset tudott is a Kisfaludy- és a Petõfi
Társaság mélységes és atavisztikus ellentétérõl, elvi és napi szintû különbö zõ -
ségeirõl, vitáiról) a XX. század meglehetõsen átrendezõdött irodalmi viszonyai
között már nem tudta mind ezt egészen megérteni és szívbõl átérezni. Ez a
személyes indulat hiányzik leg inkább ebbõl a pszeudo-Mikszáth írásból, amely
így egy valaha nagy formátu mú és -hatalmú, magát tévedhetetlennek hivõ, de ek -
kor ra már erejét és befolyását vesztett nagyvezér s egy elöregedett, unalmassá
lett, fogatlan professzor szükség telen és ízetlen megcsipkedésének hat.
Bizonyos, hogy Móra nem tudatosan plagizálta Mikszáthot, már csak abból a

prak tikus szempontból sem, hogy a Szegedi Napló könnyûszerrel eljuthatott
Mik  száth kezébe. A Gyulai Pálék címû Móra-írásban éppen hogy valami diákos
„lec  kefölmondást”, akaratlagos rájátszást, tiszteletteljes fõhajtást érezhetünk az
ekkorra írófejedelemmé növõ, a fiatal, kezdõ, ráadásul szegedi íróembernek ko -
moly irodalmi segítséget nyújtani képes Mikszáth elõtt. Valami olyasfélét, mint
Mik száth verses Jókai-életrajza volt annak idején. Csak sokkal szemérmesebb, át -
té telesebb módon. Olyan Mórásan: „S hogy mért Gyulai Pálék a címe ennek az
írás nak? Mert sok Gyulai Pálja van a mai magyar világnak. Tessék örülni, vagy
szo morkodni rajta, kinek-kinek a maga gusztusa szerint.”17
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VOIGT VILMOS

A SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK TANULMÁNYOZÁSÁRÓL

A magyar népi vallásosság kutatásában az utóbbi évtizedek korábban sohasem
látott eredményeket hoztak. Ezek közül most csupán az úgynevezett „szakrális
kis emlékek” vizsgálatának fontosságára kívánom felhívni a figyelmet, megemlítve
né mi elméleti tanulságot is.
Minden vallás igen sokféle módon nyilvánulhat meg: például olyan építmények

for májában, amelyeket a kultusz céljaira készítenek, de arra is ezer példánk van,
amikor eredetileg más célú építmények válnak (rövidebb vagy hosszabb idõre) a
val lási cselekmények helyszínévé. Köztereken lehet misézni, magánházaknál áj ta -
tos ságot tartani, egyszersmind a templomokban koncertet adni, kiállításokat ren -
dez ni, társadalmi eseményeket megtartani.
Nemcsak a hivatalos egyházak ismerik ezt a gyakorlatot, hanem a társadalom

al sóbb rétegeire is legalább ennyire jellemzõ ez. Sõt, a mi „népi vallásosság” meg -
ne vezéssel összefogott gyakorlatunkban voltaképpen nem is tudnánk eredményes
kutatásokat végezni – ha ezt a felismerést nem vesszük figyelembe.
Véleményem szerint a legmagasztosabb dogmatika és liturgia sem ér tel mez he  -

tõ a gyakorlat nélkül. Azt mégis jobban el tudom képzelni, hogy a Sixtusi ká pol -
na képvilága értelmezhetõ a mûvészettörténet szabályai szerint, nem is utalva ar -
ra, hogy kik a nézõk és õk mire „használják” mindezt. Azt viszont elméletileg is
kizártnak tartom, hogy a sokszorosított szentképek, a családi Bibliák, a bú csúk -
ról haza vitt kis emléktárgyak egyáltalán bemutathatók lennének használóik
nélkül. A Vizsolyi Biblia mint olyan, de Munkácsy Mihály passió-festményei is
vala milyen mó don tükrözik a magyarországi vallásosság egész mû ve lõ dés tör té -
ne tét. Ám az iga zi magyar mûvelõdéstörténet elképzelhetetlen az útmenti ke -
resz tek, a kápolnák és a haranglábak nélkül. Sõt: azt is el merem mondani, hogy
a gyönyörû pesti Egye temi templom szinte kevésbé reprezentálja a magyar val -
lás történet utóbbi év szá za dait, mint mondjuk a máriaradnai, mátraverebélyi, an -
do csi kegytemp lo mok. A cso dá latos mester, Bálint Sándor, nemcsak maga értette
meg ezt, hanem meg értette a nagy református realista íróval is, hogy a szegedi
„Haviboldogasszony” búcsúja, ez a népi sokadalom, többet „re prezentál” a val-
lási gyakorlatból, mint maga a különben csodálatos késõ kö zép ko ri alsóvárosi
temp lom, amely pedig mára a kultúra geo gráfiájának is em b lé má já vá vált: a meg -
maradt európai gótikus templomok so rá ban határhelyzetbe jutván.
Szerencsére ez a felismerés ma már nem is közhely, hanem automatizmus a ma   -

gyar országi vallásosság (és természetesen a népi vallásosság) kutatásában. A mes  -
ter (Bálint Sándor) nyomán, a jeles utódok között is legjelesebbek (idõrendben
em lítve õket): Varga Zsuzsa, Szilárdfy Zoltán, Barna Gábor, Knapp Éva és Tüskés
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Gábor, Liszka József, Bartha Elek, Lengyel Ágnes és Limbacher Gábor. Sok min-
dent feltártak, közöltek, elemeztek. Egyébként a közelmúlt magyar nép rajz tudo -
má nyában szinte mindenki találkozott e témakörrel: Balassa Iván, Kunt Ernõ
csakúgy, mint Lantosné Imre Mária vagy Verebélyi Kincsõ. Ér de mes lenne ered -
mé nyeiket akár egy kerekasztal-megbeszélésen összegezni.
Azzal a kutatástörténeti háttérrel most nem foglalkozom, hogy már a XIX.

szá zadban a magyar mûvészettörténet, majd a kialakuló iparmûvészet-történet is
fel ismerte e tárgykör fontosságát. Noha Ipolyi Arnold máig hatékony kez de mé -
nye zéseit késõbb gyakran elfeledték – az ilyen kutatások eredményeinek át te -
kinté se szintén tanulságos lehetne.
Csupán egyetlen tárgykört említek: a szakrális kisemlékeket. Ma így nevez-

zük (a nemzetközi, fõként a német kutatás fogalomkészletét felhasználva) a
temp lom  nál kisebb építményeket, amelyek fõként falvakban, a határban talál-
hatók, és ame lyek elkészíttetése is rendszerint helyi kezdeményezésre történt.
Mind ez a ki  sebb közösségek vallási gyakorlatát fejezi ki. Természetesen tudjuk,
hogy a nagy templomok egyes részei (kápolnák, oltárok, fogadalmi képek és
szob rok stb.) is gyakran az ilyen kisebb közösségek (városrészek, céhek, csalá-
dok, olykor egyé nek) ájtatosságához kapcsolhatók – ám ott mindez egy na -
gyobb egységen belül érvényesül. Viszont a tápai temetõkápolna valóságos szak -
rá lis néprajzi mú zeum, a juhász-pásztorbottal ábrázolt Szent Vendel-szobrok,
akár még az erdélyi fes tett üvegikonok is ehhez képest jobban fejezik ki a kisebb
cso portok vallási gyakorlatát. Akkor is így van ez, ha Leonardo da Vinci Utolsó
vacsorájából csak egy eredeti példány ismert, viszont nyomatokon, sõt fal vé dõ -
kön akár ezer pél dány ban is utánozhatták. Attól, hogy a Luther Mártont és az
evangélikus egyház meg szervezõdésében más fontos személyeket ábrázoló kép
egy ház tiszta szo bá já ban nem eredeti – és ma már gyakran azt sem tudjuk meg-
mondani, pontosan honnan is jutott mai helyére – éppenhogy jobban megfelel a
privát vallásosságnak. Vi szont (a mûvelõdéstörténeti vizsgálat nagy szeren csé jé -
re) a sok száz vagy sok ezer példányból több maradt meg, úgyhogy egy-egy szak -
rá lis kisemlék vizsgálatával érzékeltethetjük a nagy mûvelõdési áramlatokat.
Persze, mindezt csak akkor, ha a kutató felismeri és be is tudja mutatni azt,

amit a nép csak a maga egyszerû módján gyakorol: az európai mûvelõdéstörténet
táv latait.
Szerencsére Ipolyi Arnold vagy Rómer Flóris igen mûvelt emberek voltak,

akik szinte automatikusan európai távlatokba állították az általuk leírt emlékeket.
Vi szont az utódok (néprajzkutatók és plébánosok, helytörténészek egyaránt)
nem mindig látták a fától az erdõt. Egy-egy falusi temetõ bármilyen pontos le írá -
sa önmagában még nem ad kulcsot annak mint szakrális emléknek az ér tel me zé -
sé hez. Ha pedig minden vidéki feszületet külön-külön, más-más névvel mu ta tunk
be, az adatok összegezése sem könnyû feladat.
Voltaképpen Tüskés Gábor volt az elsõ nálunk, aki több mint negyedszázada

megkísérelte, hogy terminológiailag is rendszerezze az állított kereszteket. Ma -
gy a rul és németül megjelent dolgozataiban (Keresztek, feszületek, kál vá riák,1977;
Stei nerne Weg- und Friedhofkruzifixe in Ungarn, 1979, és ezek több folytatása) a
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leg inkább szembetûnõ szakrális kisemléket mutatta be ilyen módon, önálló téma -
körként.
Természetesen azóta sok minden történt a szakrális kisemlékek kutatása terén.

Többen végeztek tüzetes helyi és táji felméréseket, ezek adatai publikációkban,
mú zeumokban, adattárakban hozzáférhetõk. A legjelentõsebb esemény azonban
nyilván 1998. október 18-án volt, amikor Komáromban megnyitották „Az Istennek
dicsõségére...” Szakrális kisemlékek a Kisalföldön címû kiállítást, amely a Duna
mind két oldalán levõ Kisalföld emlékeit mutatta be. Ez számít az (1997 õszétõl
szer vezõdõ) komáromi Szakrális Kisemlék Archívum debütálásának is. Mind a kiál-
lítást, mind az archívumot Liszka József hozta létre, aki már az 1980-as évektõl
kezdve foglalkozott a szlovákiai temetõk néprajzával, az 1990-es évektõl kezdve
pe dig sokoldalú érdeklõdésének egyik központi témájává váltak a kis em  lékek. Az
em lített archívum anyagából Szlovákiában, Magyarországon és Ausz triában ren -
dez tek kiállításokat. 2005-ben pedig új, a korábbiakhoz képest gaz dagabb anyagot
kép viselõ kiállítás született. Liszka maga rendszeresen részt vett a „kisemlék-ku -
tató” néprajzi/vallásnéprajzi konferenciákon, sokat publikált itt hon és külföldön
egy aránt. A képoszloptól a kápolnáig címû tanulmányában már 1995-ben meg kí sé -
rel te, hogy terminológiai és tárgytipológiai szempontból rend sze rezze azt, amit a
német szakkutatás „sakrale Kleindenkmäler” néven szokott tár gyalni. Dolgozatát
vitaindítónak szánta, ám nem sokan tettek hozzá javaslataihoz. Így amikor pár év -
vel késõbb õ maga készítette el tanulmányának javított vál to zatát (lásd könyvében:
Állíttatott keresztínyi buzgóságbul, Dunaszerdahely, 2000, 19–31.), inkább csak a
nemzetközi kutatások alapján jutott elõbbre.
Osztrák és német kutatók 1967 óta rendszeresen tartanak nemzetközi konfe -

ren ciákat e témakörrõl. Az utóbbi évtizedekben ezen már a keleti szomszéd
országok szakértõi is részt vettek. Sõt, 2002-ben, Komáromban éppen Liszka
szervezte a 15. ilyen ülést. Magyarországon elõbb a Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
majd Gyõr és Veszprém kezdeményezésére voltak ilyen tematikájú konferenciák,
legutóbb Szombathelyt. Mára tehát több tucat magyar szakembere van a témának.
Minthogy az eredmények közismertek, csupán három rövid megjegyzést

teszek Liszka tipológiájával kapcsolatban. 1.) Igaza van abban, hogy a rend sze re -
zés alapja nem a helyi, népnyelvi elnevezés kell, hogy legyen, hanem egy tu do má -
nyos csoportosítás, amely figyelembe veszi a mai nemzetközi vallási–néprajzi
vizs gálatokat. Minthogy õ is a német, pontosabban a bajor–osztrák mintákat kö -
ve ti, ez logikus, hiszen a ma még meglevõ szakrális kisemlékeink zöme e nagy
eu  ró pai „szakrális táj” terméke. 2.) Ily módon 9 csoportot különböztet meg: ké -
pes fa – út menti keresztek – képoszlopok – kápolnák – szobrok – haranglábak
– szo bor fülkék – út menti haláljelek – kálváriák. Ezek száma talán még bõvíthetõ
(pél  dául a búcsújáróhelyek más emlékeivel, a nem a temetõben található sírokkal,
sír   emlékekkel, sõt akár barlangokkal és más remetelakokkal stb.), feltüntetett
sor   rendjükön is lehetne még gondolkozni, ám maga e rendszer elég pontosan
ren  de zi mind a hazai, mind a nemzetközi emlékanyagot.
3.) Harmadik megjegyzésem is csak lakonikus lehet e helyen, noha talán van

ben ne némi teoretikus morfondírozás is. Helyes, hogy a temetõt ide vonjuk –
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meg nincs is. A temetõkben ugyanis sok szakrális kisemlék van – ám maga a te -
me tõ mégsem az. (Még a legkisebb sem.) Mint ahogy a templomban is lehet sok
szak rális kisemlék, ám maga a templom mégsem az.
A szakrális kisemlék-kutatás nálunk is jellemzõen katolikus ihletettségû. Ám

tudnunk kell, hogy a nagyobb és kisebb protestáns egyházaknak régóta megvol -
tak a maguk hasonló emlékei. Újabban pedig Magyarországon is van Krisna-
völgy, tibeti sztúpa, kopjafa meg székelykapu (ez utóbbiak akkor válnak szakrális
kis emlékké, ha nem eredeti funkciójukra utalnak). Tudnék vadabb példákat is em -
lí teni, mondjuk a Pilis „szakrális csakrá”-járól. Voltaképpen ezért is gondolkoz-
nunk kell azon, milyen irányban és meddig terjesszük ki a szakrális kisemlék fo -
gal mát. Mondjuk: Brassai Sámuel emléktáblája, a pécsi ókeresztény múzeumok
ide vonhatók-e? Amíg Mindszenty József tisztelõinek zarándokhelye Mariazell
volt, és sírja ma az esztergomi bazilikában van – nem kell kiegészítenünk a java-
solt rendszerezést. Ám ma zarándokolnak internálása helyszínére is. És miért ne
te kintsünk így a bécsi (!) „könnyezõ máriapócsi Istenanya-ikonra” is, amióta el -
vit ték eredeti helyérõl?
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SZELID VERONIKA

A CSÁNGÓ VILÁGSZEMLÉLET TÜKRÖZÕDÉSE 
A NYELVHASZNÁLATBAN

„Úgy kell imádkozzál, mintha most meghalnál,  
S úgy dolgozzál, mintha míg e világ kellne dolgozzál.”

(Balán Antal, Bogdánfalva, 2003)

A moldvai csángók – akiktõl Tüskés Gábor néprajzkutatóként többször is gyûj tött
archaikus népi imádságokat és népénekeket – kultúrájának és nyelvének meg õr -
zésében kulcsszerepe van hitüknek. Identitásukat római katolikus vallásuk ha tá -
rozza meg, hiszen ez különíti el õket ortodox környezetüktõl, ám polgári ér te -
lemben vett nemzettudatuk a sokszázados különélés miatt már nincs.1 Az életük
minden napját átszövõ vallásosság elsõ ránézésre szembetûnõ. Árulkodó jelei en -
nek az útszéli, virágokkal díszített kápónyecskák2 és Szûzanya-szobrok, a kö szö  -
nési szokások (pl.: Jó napot aggyon a Mária), és a napi fohászok, imáccságecs kák.
Az egyik gyûjtéskor, amikor imádkozási hagyományokról kér de zõs köd tem, ezt
mondta egy bogdánfalvi asszony: „A kurta imáccság az gyetót3 jó. Veszel ke resz -
tet4 s mondod »Jóistenkém, segéjj meg!«, »Jézuskám, segéjj meg!« vagy »Szüz
Márjecskám, segéjj meg!«, s mensz elé. E kurta imáccságecskák5 még jobbak, mind
azok a nahhosszak6. Jobb, ha az egész szüvedbõl kimontad két szavat, mätt asztá
egy olan nahhosszut meggyig elmondod, lähät, még älgondolsz egyebfelé es. Äl -
gon dolóttok. Näm ugy-e? Ilyän e, mind az ién szüväm7. Älgondolóttok, s näm es
kapsz hirt8, hogy älgondolóttál. Dä mikor egy iljän kurta imáccságecskát kimon-
tál menden szübül, Jóistän jobban bévettä.”
Csángó emberekkel beszélgetve az az érzésünk támad, hogy Moldvában meg -

õriz tek valami belülrõl fakadó, kristálytiszta látásmódot, ami a modern világ em -
be reiben már elhalványult. Ez az, ami miatt úgy érezhetjük, hogy érdemes volt
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1 Vö.: PÉNTEK János, A nyelv ritkuló légköre, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 2001.
2 kápónyecska: ‘kis kápolna’
3 gyetót: ‘nagyon’
4 veszel keresztet: ‘keresztet vetsz’
5 kurta imáccságecska: ‘rövid fohász’
6 nahhosszak: ‘nagyon hosszúak’
7 A szív itt a figyelem központját jelképezi. A csángó emberek életfelfogása kerek, az ember nem osz-

lik kölön mentális és emocionális lényre. A szív például nemcsak az érzelmek központja, hanem az
értelemé is. Az ‘okos’ konceptust ezért az ärõsszüvü, a ‘butá’-t pedig a genge a szüvä is kifejezheti
(SZELID, Veronika, Comparative research on semantic fields of Moldavian Csango dialect and Standard
Hungarian = In the mirror of two inseparable categories: cognition and emotion, Acc. Naz. Sci. Lett.
Arti di Modena, Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie. Ser. VIII, v. VIII (2005), fasc. I .)

8 nem kapsz hirt: ‘nem veszed észre’



ilyen sokat utazni, hiszen sokat tanulhattunk az emberségrõl. Az Isten felé fordu -
lás és ebbõl fakadóan a morális életre való törekvés annyira átszövi életüket és
gon dolkodásmódjukat, hogy az egész nyelvhasználatukat meghatározza. Ebbõl a
hi potézisbõl kiindulva végeztünk kutatásokat, amelynek során a belsõ tulajdonsá -
gok konceptualizációját vizsgálva összehasonlítottuk a déli csángó nyelvjárást egy
magyarországi faluban, Perenyén (Vas m.) beszélt nyelvváltozattal.
Negy ven fogalom jelentését kérdeztünk adatközlõinktõl, amelyek mind egyi -

ké re változatos válaszokat kaptunk. Voltak olyan fogalmak – többnyire a negatív
tar talmúak között –, amelyeket elsõre jól körülhatárolt szóval fejeztek ki (pl.:
‘zsugori’: zgörcsit, ‘lusta’: resztesz), másokat frazémával adtak meg (pl.: ‘be szé -
des’: úgy menen a szája, mind a rágtató9 / mind a rossz malom), sok példa volt a
kö rül írásra is (pl.: ‘boldog’: jó hites, gazdag, nem bír az äräjiväl, öremli, jó a szü -
vä). A kognitív szemantika felfogása alapján, ahol a lexikai jelentésen kívül az
en  cik lo pé dikus jelentés is fontos szerepet tölt be egy konceptus megraga dá sá -
ban,10 az összes kapott adatot egyenlõ értékûnek tekintettük és ezek alapján ki -
ala     kítottunk a csángók esetében 112, a perenyeiekében 137 forrás-konceptust.
Ez utóbbiak a gyûjtött kifejezések szûkebb szemantikai csoportosításából jöt-

tek létre. A szorosan értelmezett szinonimákon kívül egy osztályba soroltuk a je -
len tésben nagyon közel álló, nem rokon értelmû kifejezéseket is. Pl.: ‘erõs aka -
rat’: határozott, tudja az útját, nem tudod kivenni a nyomából, álmában is látja, mit
kell tenni, ragaszkodik terveihez, tartja véleményét.
Adatainkat táblázatban foglaltuk és súlyozott gyakoriságszámítással (itt a fo -

galom gyakoriságán kívül azt is figyelembe vettük, hogy a hozzá asszociált ké pek
közül hányadikként említették meg a forrásokat adatközlõink) megfigyeltük fon -
tos sági sorrendjüket a korpuszban. A következõ oldalon találhazó listán ezt
össze vethetjük a két nyelvjárásban.
Jól látható, hogy a csángó forráskonceptusok értékei között jóval nagyobb a

szó  rás, mint a perenyeiek esetében. A legmagasabb értéket képviselõ forrás (’jó
er kölcs’) a csángóban 2,2-szerese a legkiemelkedõbb perenyei konceptus (’gyen -
ge aka rat’) százalékos értékének. Ez az eredmény két tanulsággal is gazdagít
bennünket.
A csángók fogalomalkotásában nem határolódik el annyi belsõ tulajdonság,

mint a perenyeiek kognitív modelljében, emiatt gyakran összefoglaló, hiperonim
ki  fejezéseket használnak ezek megnevezésére. Murádin László korábban rámuta-
tott arra a jelenségre, hogy a csángóknál hiányoznak az összefoglaló nevek. Pél dá-
ul az ‘alma’, ‘körte’ lexikalizálódott, de a ‘gyümölcs’-re nincs külön kifejezésük,
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9 rágtató: ezzel cséplik a kendert, a magyar köznyelvben is használunk hasonlót: csépli a szót
10 GEERAERTS, Dirk, Diachronic Prototype Semantics: A Contribution to Historical Lexicology, Oxford,

Clarendon Press, 1997; KÖVECSES, Zoltán, Metaphor: A Practical Introduction, New York, Oxford
University Press, 2002; LAKOFF, George, Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal
about the Mind, Chicago, The University of Chicago Press, 1987.



így feltételezhetõen nem él a fogalom sem.11 Ennek az az oka, hogy az absztrak-
ciós képességnek csak alacsony foka fejlõdött ki náluk. Murádin példái a konkrét
kategóriákból valók, ahol a hiperonim kifejezés összetettebb kognitív feladat,
mint a specifikus megnevezése. Az absztrakt kategóriáknál – ide tartoznak pél -
dául a pszichológiai és mentális tulajdonságok – azonban épp ellentétes a helyzet.
A specifikusabb nevek bonyolultabb kognitív folyamatot igényelnek, mint a hi pe -
ro nimák.
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11 MURÁDIN László, Az összefoglaló fogalmak megnevezéseinek hiánya a moldvai csángó nyelvjárásban =
IV. Dialektológiai szimpozion, szerk. SZABÓ Géza, MOLNÁR Zoltán, GUTTMANNMiklós, Szombathely,
2002 (A Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, V),
199–200.



Másik tanulságunk pedig az, hogy az erkölcs kategória minden másnál hangsú-
lyosabb szerepet kap a csángó konceptualizációban, erre épül az egész jelentés -
rend szer. A negyven célfogalom közül mindössze kilencet nem jellemeztek az
adat közlõk ‘jó’ vagy ‘rossz erkölcs’ forrással, azokat is fõként azért, mert jól kö -
rül határolódott fogalmakról volt szó, amelyeket specifikus nevükkel meg tudtak
adni az informátorok. Arra is volt példa, hogy ‘jó’ és ‘rossz erkölcs’ forrást egy -
aránt felhasználták egy-egy fogalom leírásakor. Egyik példánk erre a ‘bátor’.
Ez is mutatja, hogy mennyire meghatározza világról alkotott képünket a ben -

nün  ket körülvevõ kultúra. A perenyeiek a történelemórákon sok bátor hõsrõl ta -
nul  hattak, olvasmányélményeik és a televízióban látott filmek alapján kialakult
egy lehatárolható konceptualizációjuk a ‘bátorság’-ról. Ide tartozik az ‘erõs aka -
rat’, ‘önvédelem’, ‘magabiztosság’, ‘okosság’, ‘jó megjelenés’ és a ‘segítõkészség’.
A csán góknak a mindennapi környezetükben tapasztalható élményekre kell tá -
masz     kod niuk, nem „finomíthatják” konceptusaikat tanulmányok révén, ezért
azok kö dö sebb határvonalúak, mint a magyarországiakéi. A ‘bátor’ fogalma pél -
dául összefügg a ‘hittel’ is és a ‘hit hiányá’-val is. Ez itt két külön prototipikus szi  -
tu  á cióra vo natkozik: ha a ‘bátor’ ember, aki senkitõl sem fél, féli az Istent, akkor
‘jó erköl csû’. Aki viszont nem féli még az Istent sem, azt ‘rossz erkölcsû’-ként
tart ják számon, valószínûleg ez a ‘vakmerõ’-höz áll már közel. 

„Aggyon az Istän sok szép äsztendõt äléfälé, 
Sägéccsen meg Jézusom ärõsségväl, békéväl!”

(egy forrófalvi lány mondta a csicsolai búcsún 2003-ban)
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