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hősök és uralkodók képmása Martin Kuthen ze 
Šprinsberka Kronikájában [Praha, Pavel Severin 
1539]. A Kronika českát egyébként legújabban 
éppen szerzőnk, Petr Voit adta ki kommentárral, 
utószóval 2013-ban. A SeverinBiblia (1537) vi-
lág teremtésének illusztrációjáról viszont azon-
nal Heltai Gáspár könyvének illusztrációja jut 
eszünkbe: a köralakba komponált felhők, vi-
zek között a paradicsomi jelnettel. A rendkívül 
gazdag, több száz fametszetű képpel szemben 
– a magyarországi nyomdákhoz képest – szem-
betűnően szegény a vignetták (záródíszek) kész-
lete, amely nálunk sokszor pótolja az igénye-
sebb fametszeteket.

Természetesen ebben a kötetben nem a cseh 
reneszánsz, sőt kora reneszánsz könyvművé-
szet teljességét látjuk, bizonyos témák azonban 
nem fordulnak elő, mint a haláltánc illusztráció 
sorozat (amely nálunk Brassóból ismert), vagy 
a több nyomdából, többféle változatban meglé-
vő kalendáriumi hónapkép-sorozat, és hiányzik 
a nálunk Honterus tevékenységének köszönhe-
tően gazdag térkép-metszetek sora is.

Szembeötlő hasonlóságokat látunk a cseh 
és magyarországi címlapkeretek között: az épí-
tészeti elemekből, ajtó-kerethez hasonló cím-
lap-díszek, középen a szöveggel, kedvelt, vissza-
térő elemei több magyarországi nyomdának is: 
mindenekelőtt a brassói, szebeni de a kolozsvári 
nyomdának is, gyakran a cseh gyakorlathoz ha-
sonlóan a keret aljába, vagy felső részébe kom-
ponált városcímerrel.

Minthogy cseh földön ebben a korban a frak-
tur és svabachi betű volt az általános, tehát az 
iniciálék terén szinte semmi hasonlóságot nem 
találni a magyarországi, túlnyomórészt antik va 
betűket ábrázoló díszes kezdőbetűkkel. A nyom-
dabetűk választéka egészen más, mint a ma-
gyarországi nyomdákban, ahol a bastarda betűt 
mindössze a sárvárújszigeti nyomda alkalmaz-
ta, és folytatásra magyar földön nem talált. Az 
itt tárgyalt prágai nyomdászok viszont a bas-
tarda mellett rotunda, textura, svabachi betűket 
használtak, és csak Jan Severinnel lépett fel az 
antikva, mint szövegbetű (1539–1540). Itt kell 
szólni a cseh nyomdászok viszonyáról az an-
tikva típushoz, amely sarkalatos jelentőségű. 
A hagyományhoz való ragaszkodás a cseh nyel-

vű irodalmi hagyományban a bastarda betűt je-
lentette, és idegenkedett a „pápista” antikvától. 
A bastardával való szakítás után az ennél sokkal 
könnyebben olvasható svabachi betűtípusra és 
a német fraktúrra tértek át, ez az 1540-es évek-
ben következett be.

A környező országokban azonban a betűvá-
lasztás gyakorlata másképpen alakult. A Bécs-
ben működő kora reneszánsz műhelyek, Jo-
hann Singrieneré például nagy befolyással volt 
a lengyel könyvnyomtatásra, különösen amiatt, 
hogy német származású vagy Bécsben tanult 
nyomdászok telepedtek meg Krakkóban, de 
csekélyebb volt a hatásuk a cseh könyvnyom-
tatásra. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
a cseh nyomdászok elszigetelten dolgoztak vol-
na. Bizonyos nyomdai elemek nagyon korán 
meghonosodtak itt is, mint a fametszetű címe-
rek alkalmazása vagy a kottanyomtatás. Az ez-
zel egyidejű magyarországi könyvnyomtatásról 
sajnos nem esik szó, pedig az 1540-es 1550-es 
években már a hazai reneszánsz könyv a virág-
korát élte, mindenek előtt Heltai Gáspárnak és 
Joannes Honterusnak köszönhetően.

Amint az eddig elmondottakból is talán nyil-
vánvaló, Petr Voit kötete egyszerre rendkívül igé-
nyes bibliográfia, nyomdatörténet és tipográfiai 
repertórium. A cseh könyvnyomtatást a késő gó-
tikától a kora reneszánszig tárgyaló szintézisnek 
első, most bemutatott kötetét remélhetőleg hama-
rosan követik a következő kötetek is: legköze-
lebb különböző cseh nyomdahelyek és nyomdák 
bemutatására kerül sor, Nikolaus Bakalářtól Jo-
hann Güntherig (2017).

V. ecsedy Judit

Kovács Eszter, A Makula nélkül való tükör 
cseh forrásai, Budapest, MTA-PPKE Barokk 
Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014, 156 p. 
(Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 9)*

Az olvasó egy különleges forráskiadványt tart 
a kezében. A nagyszombati klarissza kolostor 
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falain belül a 18. század elején Krisztus szenve-
déstörténetéről egy olyan mű született, amelyet 
még a 20. század első felében is gyakorta forgat-
tak a katolikus hívők, okulásul pedig esténként 
nagyszülők az unokáknak olvastak föl belőle. Ez 
az említett könyv először 1712-ben Nagyszom-
batban jelent meg, s amint a címlapján olvasha-
tó, egy Makula nélkül való tükör, melly az üdvö-
zitö Jesus Kristusnak, és szent Szüléinek életét, 
úgy keserves kinszenvedését, és halálát adgya 
elé. Melly Superiorok Engedelmébül Szüz, Szent 
Klára Szerzetében lévö Ujfalusi Judith által 
Cseh nyelvböl, Magyar nyelvre fordittatott. És 
a tekintetes és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára 
Aszszonynak, tekintetes, és nagysagos Karancs 
Berényi György Uram, ö Nagysága kedves Há-
zástársának költségén kibocsáttatott.

A Makula nélkül való tükör címlapja sze-
rint nem önálló alkotásról van szó, hanem cseh 
nyelvből fordított műről. Ám szerzője, Újfalu-
si Judit nem árulja el, mi is, illetve mik is ezek 
a cseh nyelven írott források. Vida Tivadar ko-
rábban már részben megoldotta ezt a kérdést 
(Makula nélkül való tükör = Magyar Könyv-
szemle, (83)1967, 250–253). Kutatásai során be-
bizonyította, hogy szerzetes írónőnk a kor híres 
kegyességi szerzőjének, Martin von Cochem-
nek Jézus életéről szóló művét, a Das grosse 
Leben Christi 1698-ban készült cseh nyelvű 
változatát, a Veliký životot forgatta (Kochemu, 
Martin z: Veliký život Pána a Spasitele naše-
ho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší 
matky Marie Panny. Praha, Argo, 2007. Kriti-
kai szövegkiadás). A mű rendkívül elterjedt volt 
Európa-szerte. Újfalusi Judit számára a cseh nyelv 
szolgált közvetítő nyelvként. A klarissza apáca 
Divékújfalun, családjának ősi birtokán nevelke-
dett, ahol együtt éltek szlovákok és magyarok. 
Minden bizonnyal olvasási élményét, amint az 
ajánlásából kiderül, meg akarta osztani nővéré-
vel, de elsődleges célja mégiscsak az lehetett, 
hogy Cochem Jézus életrajzát magyar nyelven 
olvashassák klarissza rendtársai, a nyomtatás 
segítségével pedig kilépve a kolostor zárt falai 
közül, minél szélesebb rétegekhez is eljuthas-
son. Már Vida Tivadar is észrevette, hogy „nem 
egyszerű fordításról, hanem átdolgozásról van 
szó”. Mindezt megerősítették Kedves Csaba 

későbbi kutatásai (Magyar nyelvű drámatöre-
dék a 15. század végéről. In: A magyar színház 
születése. Az 1997. évi konferencia előadásai, 
Szerk. Demeter Júlia, Miskolc, Miskolci Egye-
tem, 2000, 200–209). Ő ugyan a magyar dráma 
gyökereit kereste, ami közben az is föltűnt neki, 
hogy a Makula nélkül való tükörben nagycsü-
törtökön ugyanazok a jelenetek olvashatók (égi 
pör és Krisztus fegyverei), amely két, korai 
nyelvemlékünkön, a 15–16. század fordulóján 
írott ún. Piry-hártyán, és a Máriabesnyői töre-
déken is. Szorosabb összefüggést nem feltétele-
zett a középkori és az újkori szöveg között, arra 
gondolt, ugyanabból a forrásból táplálkozhat-
tak. E sorok szerzőjének adatott meg, hogy be-
bizonyítsa, Újfalusi Judit a neves kapucinusnak, 
Cochemnek művét nem csak fordította, hanem 
ki is egészítette annak a nagyszombati zárdában 
őrzött kódexnek a szövegével, amely mára már 
elveszett, és csak három levél maradt belőle 
hírmondónak: a Piry-hártya levélpárja és a Má-
riabesnyői töredék (Egy középkori nyelvemlék 
18. századi továbbélése, A Piryhártya egykori 
kódexe és a Makula nélkül való tükör = Magyar 
Könyvszemle, (128)2012, 234–255).

Ezek után világossá vált, hogy Vida Tiva-
dar kutatásait érdemes továbbfolytatni, a Veliký 
životot fejezetről fejezetre, sőt mondatról mon-
datra összevetni a Makula nélkül való tükörrel. 
A jó szerencse mellénk szegődött. Kovács Esz-
terrel, aki cseh szakot végzett a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen, közös az asztaltársasá-
gunk az Országos Széchényi Könyvtár ebédlő-
jében. E kis társaság az asztali beszélgetések 
során tudományos eredményeit is megosztja 
egymással, figyelemmel kíséri egymás munká-
ját. Egy, a Makula nélkül való tükör és a nyelv-
emlékek kapcsolatáról folytatott beszélgetés 
után Kovács Eszter komoly elszántsággal, és 
még nagyobb kitartással fogott hozzá, hogy el-
végezze a Vida Tivadar által megkezdett mun-
kát. Vagyis hogy bebizonyítsa, Újfalusi Judit 
nem csak fordította, hanem sok esetben alapo-
san átdolgozta, és hosszabb betoldásokkal ki is 
egészítette a Veliký životot.

Kovács Eszter így megszületett forráski-
adványa két fő részre oszlik. Egy bevezető, 
fejezetekre osztott tanulmányrészre (7–92.) és 
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magára a szöveggyűjteményre (93–153.). A be-
vezető tanulmány először röviden összefoglalja 
a Makula nélkül való tükörhöz kapcsolódó ko-
rábbi szakirodalmat (ezeket feljebb ismertet-
tük), majd ír a mű keletkezéstörténetéről. Kitér 
Martin von Cochem életrajzi adataira, a cseh 
fordító Edelbert Nymburskỳ személyére, mun-
kamódszerére, és megoldást keres arra a kér-
désre, hogyan is juthatott hozzá Újfalusi Judit 
a cseh változathoz, és annak melyik kiadását 
használta (7–11.). A tanulmány ezután rátér 
a Makula nélkül való tükör tartalmi egységei-
nek vizsgálatára. A magyar fordítás jóval kisebb 
terjedelmű az alapműnél. Ennek oka az, hogy 
Újfalusi Judit célja nem Cochem művének for-
dítása volt, hanem csak eszközként használta, 
hogy a legszebb Krisztus-életrajzzal kedves-
kedhessen testvérének, Újfalusi Klárának és 
olvasóinak. Ezért a klarissza apáca Cochem 
első 27 fejezetét úgy ahogy van, el is hagyja. 
Ezek a részek az eredetiben rövid teológiai és 
történeti alapvetésként szolgáltak a későbbi 
fejezetekhez. A magyar változat ezzel szem-
ben csak Szent Emerencia életével kezdődik, 
és valójában három nagy szerkezeti egységre 
tagolódik, követve az egyházi év ünnepköreit, 
de Cochemmel ellentétben nem az ünnepeken, 
hanem a magyar nyelvű változatban a történe-
tiségen van a hangsúly.

Kovács Eszter tanulmányában – hogy átte-
kinthetőbbek legyenek kutatási eredményei – 
a há rom szerkezeti egységet elemzéséhez kü - 
lönválasztja: 1. az ádventi és karácsonyi idő-
szak, amely Jézus születésének előzményeit és 
gyermekségtörténetét mondja el; Szent Eme-
rencia történetéig nyúlik vissza (1–51. fejezet); 
2. a nagyböjti időszak, amely Jézus megkísérté-
sétől a feltámadás előestéjéig tart (52–107. feje-
zet); 3. a húsvéti időszak, amely a feltámadásról 
szóló első hírektől Szűz Mária mennybevéte-
léig kíséri nyomon Jézus életét (108–129. feje-
zet). Itt meg kell jegyeznünk, történt egy elírás: 
a könyv 66. oldalán kezdődő fejezet címébe a Ma-  
kula nélkül való tükör 129. fejezete helyett té-
vesen a Veliký životnak az e fejezetnek megfe-
lelő 168. fejezetszáma került, következésképp 
a tartalomjegyzékbe is). Kovács Eszter a három 
szerkezeti egységen belüli fejezeteknek először 

röviden ismerteti ismert és feltételezett forrásait. 
Ezután az egyes fejezetek összehasonlítása kö-
vetkezik, ahol részletesen kifejti, milyen eltéré-
sek fedezhetők fel az alapszöveg (Veliký život) 
és a fordítás (Makula nélkül való tükör) között.

A szerző kutatásaiból kitűnik, hogy az első 
szerkezeti egységben Újfalusi Judit kisebb el-
térésektől eltekintve ragaszkodik az alapfor-
ráshoz, a Veliký živothoz, de azokat a részeket, 
melyek szervesen nem illeszkednek Jézus élet-
rajzához, bátran kihagyja. Csak egyetlen helyre 
kerül betoldásként egy szép imádság, a 43. fe-
jezet végére.

A második szerkezeti egység ennél jóval 
problematikusabb. A Veliký živothoz képest 
a kiegészítések itt jelentősen megszaporodnak. 
Szemmel láthatóan Krisztus kínszenvedésének 
története mélyen megérintette Újfalusi Juditot, 
és itt már nem elégedett meg a Cochemnél olva-
sottakkal. A nagyheti események szövegeinek 
összeállítása komoly szerkesztői munkára vall. 
Amit biztosan állíthatunk, hogy több, nagy-
szombati kolostorban őrzött kódex passiótör-
ténetéből is másolt be szívéhez igen közelálló 
jeleneteket, részleteket (a Piry-hártya és a Má-
riabesnyői töredék akkor még meglévő kódexe, 
Érsekújvári kódex). Ezeken a szövegeken kívül 
egyelőre még csak találgathatunk, hogy a többi 
betoldás honnan is került bele a Makula nél-
kül való tükörbe. Kovács Eszter fölveti, hogy 
a magyar nyelvemlékeken kívül akár egy má-
sik cseh nyomtatványra is támaszkodhatott Új-
falusi Judit, a Život Pánára, amely a koráb-
ban Bonaventura művének tartott Meditationes 
vitae Christire támaszkodva, azt kibővítve Jé-
zus és Mária történetét elmélkedi végig (Žiwot 
Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta Též 
Přeblahoslawené Panny a Matky geho MARYE 
Podlé sepsánj S. Bonawentury wssem pobož-
nỳm Křestianům k spasytedlnému vwažowánj 
předstawenỳ …w Praze, 1693). Két esetben 
szövegszerű egyezést is kimutat a Život Pána és 
a Makula nélkül való tükör között (52. fejezet 
záró bekezdése és az 57. fejezetben a betániai 
megkenés története). A 60–64. fejezet ugyan 
tartalmilag közelebb áll a Život Pánához, mint 
Cochem Krisztus életrajzához, de egymásból 
eredeztetni őket nem lehet. Így Kovács Eszter 
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arra a megállapításra jut, az ismeretlen forrás 
egy Pszeudo-Bonaventura alapján készült, a Život 
Pánához hasonló életrajz lehetett. Mivel a szen-
vedéstörténet megjelenítésében kimutathatóan 
magyar nyelvemlékszövegeket használt fel Újfa-
lusi Judit, meg merem kockáztatni azt a feltevést,  
hogy Jézus és Mária találkozásának leírásában 
is mára már elveszett nyelvemlékszövegekkel 
állunk szemben.

A harmadik szerkezeti egységben újra sok 
a betoldás. Újfalusi Judit a Krisztus feltámadá-
sát követő események érzékletes leírásához sok-
kal több részletet idéz fel Nikodémus evangéli-
umából, mint azt Cochem tette. A kérdés csak 
az, milyen nyelvű forrást használhatott. Kovács 
Eszter részletes érveléssel támasztja alá, hogy 
Újfalusi Judit egy, nyomtatásban is rendelkezé-
sére álló cseh nyelvű Nikodémus evangéliumot 
fordíthatott le anyanyelvére, s ezek közül is az 
1651-es kiadás szövegével mutat leginkább 
rokonságot (Cžtenij Nykodemowo. W nĕmž se 
wypisuje, co se dálo při vmučenj Krysta Pána… 
W Holomaucy, 1651). A kérdés végleges eldön-
tésére azonban a későbbiekben még alapos filo-
lógiai kutatásra lesz szükség.

A forráskiadvány a szöveggyűjteménnyel 
zárul. A Makula nélkül való tükörből kiemeli 
egyrészt azokat a részeket, amelyek Cochem 
Krisztusról szóló életrajzából hiányoznak, más-
részt amelyek ugyan szoros kapcsolatban áll-
nak az eredeti Cochem-szöveggel, de esetükben 
más forrásokra is támaszkodott Újfalusi Judit. 
Azokat a részeket, melyeket a Veliký životban, 
a Život Pánában, illetve a Čteni Nykodemo-
voban talált meg – vagyis a cseh forrásokat –, 
dőlt betűkkel szedte, a magyar nyelvemlékeket 
vastagítással jelölte. A kiadvány végén egy sze-
mélynévmutató és egy cseh nyelvű rezümé se-
gíti a tájékozódást.

Kovács Eszter kutatásai újabb adalékokat 
szolgáltatnak ahhoz a sűrű szellemi, lelki, kul-
turális hálónak a jobb megismeréséhez, amely 
Közép-Európa országait és népeit összekap-
csolta. A Makula nélkül való tükör szinte egy-
formán gyökerezik a német, cseh és magyar 
hagyományban. A szerző azzal, hogy Újfalusi 
Judit Krisztus életrajzából kiemelte és közölte 
azokat a részeket, melyek nem Cochem Krisz-

tus életrajzából valók, megteremtette a lehetősé-
gét, hogy további részleteket azonosíthassanak 
a kutatók eddig ismert vagy újonnan felbukkanó 
forrásokban.

lauf Judit

Ujfalusi Judith, Makula nélkül való tükör, 
melly az üdvözitö Jesus Kristusnak, és szent 
Szüléinek életét, úgy keserves kinszenvedé-
sét, és halálát adgya elé. Melly Superiorok 
Engedelmébül Szüz, Szent Klára Szerzeté-
ben lévö Ujfalusi Judith által Cseh nyelvböl, 
Magyar nyelvre fordittatott. És a tekintetes 
és Nagysagos Ujfalui Ujfalusi Klára Aszszony-
nak, tekintetes, és Nagysagos Karancs Berényi 
György Uram, ö Nagysága kedves Házás-tár-
sának költségén ki-bocsáttatott Nagyszom-
batban, A Jesus Társasága Académiája bö-
tüivel, 1712-Esztendöben, Fakszimile kiadás 
Frauhammer Krisztina utószavával: A Makula 
nélkül való tükör magyarországi hatástörténete, 
Pytheas Könyvmanufaktúra – MTA-SZTE Val-
lási Kultúrakutató Csoport, é. n. 543 p.*

Az utóbbi évtizedben szakmai körökben na-
gyon sokat foglalkoztak a Makula nélkül való 
tükörrel. Irodalomtörténészek, iskoladrámával 
foglalkozó kutatók, néprajzosok, nyelvtörténészek 
körében valóságos reneszánszát éli. 2014-ben még 
egy konferenciát is tartottak róla (Mak ulátlan 
tükör, Könyvbemutató és Műhelykonferencia 
a Makula nélkül való tükör című kegyességi 
műről, 2014. december 4, MTA–PPKE Barokk 
Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport. A kon-
ferencián elhangzott előadások írott változa-
tai megjelenés alatt). Ezeknek a kutatásoknak 
eredményeként nagyon sok új ismeretanyag 
halmozódott fel, s ezzel együtt a Makula nélkül 
való tükörnek az irodalmi kánonban betöltött 
szerepe is felértékelődött, és igény támadt egy 
hasonmás kiadásra is. Megjelentetését Frau-
ham mer Krisztinának, a Szegedi Vallási Kul túra-
ku tató Csoport tagjának köszönhetjük. A kísérő 
tanulmányt is ő jegyzi. A rendkívül jól felépí-
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* Az MTA – OSZK Res Libraria Hungariae 
Kutatócsoportban készült.
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