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A TiszánTúli RefoRmáTus egyházkeRüleTi 
Gyűjtemények kiadványai 

kötetünk megjelenése ünnepi alkalmak ritka egybeesésének 
köszönhető. 2015 januárjában hetvenötödik születésnapját 
ünnepli Fekete Csaba, az egyházkerületi nagykönyvtár tudo-
mányos főmunkatársa, és kerek ötven esztendeje annak, hogy 
1964. december 1-jén segédlelkészként elkezdte könyvtárosi 
munkáját.

kiváló befektetése volt a református egyháznak, hogy az 
ünnepelt az 1990-es évek óta – könyvtári feladatai mellett – je-
lentős részben kutatásainak élhet. Gazdag publikációs jegyzé-
kéből ítélve egyedül pótol egy kisebb kutatóintézetet. Ha szak-
professzorának az előszóban idézett jellemzését egybevetjük 
az emlékkönyv végén olvasható terjedelmes bibliográfiával, 
elgondolkodtató az évtizedeken átívelő tematikai következe-
tesség és összhang. az ő életművének szinte pályakezdéstől 
változatlan, színes tematikáját igyekszik követni kötetünk is, 
amelyben a történettudomány, az egyháztörténet, az iskola- és 
neveléstörténet, a nyomdászat-, a könyv-, könyvtár- és olvasás-
történet, az irodalom-, a nyelv-, a kutatástörténet, a bibliafilo-
lógia, illetve az egyházzene és a zenetörténet kiváló szakértői 
éreztetik – magvas írásaik segítségével – Fekete Csaba iránti 
megbecsülésüket.
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Kötetünk megjelenése ünnepi alkalmak ritka egybeesésének köszönhető. 2015 ja-
nuárjában lesz hetvenöt éves Fekete Csaba, az Egyházkerületi Nagykönyvtár tudo-
mányos főmunkatársa, és kerek ötven esztendeje annak, hogy 1964. december 1-jén 
(segédlelkészként) elkezdte könyvtárosi munkáját.   

1940. január 20-án született Gacsályban, és hároméves volt, amikor édesapja 
nyomtalanul eltűnt az orosz fronton. Az élénk észjárású kisdiák a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumába került, ahol 1958-ban érettségizett jeles eredmény-
nyel. Már 1958-ban kántori szakképesítést szerzett, 1959-ben a Debreceni Reformá-
tus Theológiai Akadémia hallgatója lett. Tanárai felfigyeltek kiváló adottságaira, 
első és második lelkészképesítő vizsgáját egyaránt kitűnő eredménnyel abszolválta 
1964-ben, majd 1965-ben. A debreceni Mester utcai gyülekezetben – ahol koráb-
ban is szolgált kántorként – a presbitérium hivatalos kérésére már 1965 júniusától 
palástviselési engedéllyel helyettesíthette a betegeskedő lelkipásztort. Módis lászló 
szaktanári véleménye szerint „Az ószövetségi szaktárgyakban kezdettől fogva az 
átlagot messze felülhaladó tanulmányi eredményt ért el és kitűnt társai közül… 
Teljes díjazással jutalmazott pályamunkái és kitűnően minősített vizsgai dolgoza-
tai az írásmagyarázás és bibliafordítás történetével kapcsolatosak… Az ószövetségi 
szaktárgyakon kívül érdeklődéssel foglalkozott újszövetségi kérdésekkel, a qumrá-
ni irodalommal, a héber és arám nyelvek egyes nyelvészeti kérdéseivel, valamint 
gyakorlati teológiából liturgiatörténeti kérdésekkel, különös tekintettel azok bib-
liai alapjára… Az egyházi zene területén is jól tájékozott, orgonajátéka figyelemre 
méltó. Az Országos Kántorképző Tanfolyam előadója… tanulmányai keretében a 
könyvtárosi munka szakmai alapismereteit is elsajátította… Mindent összefoglalva 
a legteljesebb bizalommal és teljes felelősséggel ajánlom őt külföldi ösztöndíjra… 
angol nyelvterületre.”

ÖSzTÖNÖSSéG éS FEGyElEM
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{ÖSzTÖNÖSSéG éS FEGyElEM}

Nem véletlen, hogy Fekete Csaba viszont Módis lászlóról emlékezve írta le „pá-
lyaválasztásának” rövid történetét: „Kápláni vizsgámhoz közeledve egyszerre minden 
eldőlt. Közrekaptak […] Bertók Lajos*1ült még [Módis] irodájában. Véletlenül? – Jól 
ismertem, Módis László könyveket küldött vagy hozatott velem, a DEK [Debreceni 
Egyetemi Könyvtár] mindenesétől, akinek csodáltam tájékozottságát, nemkülönben 
humorát […] Értsd meg, bármihez nyúlsz, a könyvtárban mindenből tanulhatsz. Erre 
emlékszem a zsongó fejjel végighallgatott érvekből.” A teológián mesterévé, atyja 
helyett atyjává lett ószövetségi professzor már kéthetes könyvtáros korában kímélet-
lenül levizsgáztatta régi könyvek ismeretéből: „Még ezt sem tudod? Sötét leszel, mint 
a többi könyvtáros? Leforrázva és kétségbeesve, de hamar szórakozva és szenvedé-
lyesen böngésztem, mint elsős elemista koromban – a tücsköt-bogarat összeolvasó 
Arany János módján –, gyakran hajnalig, főként pákosztoskodva, mintsem tervsze-
rűen, a kézikönyveket és szakirodalmat; gyakrabban, mint illett volna, ésszerűségtől 
messze kalandozva. Heteken át végigolvastam és jegyzeteltem a Magyar Könyvszemle 
valamennyi évfolyamát…” A skóciai szemesztereket dolgos évek követték, majd je-
lentős egyházi és tudományos megbízatások – mint a Magyarországi Református 
Egyház Doktorok Kollégiuma Himnológiai Szekciójának titkári, a Református Ge-
nerális Konvent énekeskönyv-bizottságának elnöki és a Református Egyházzenészek 
Munkaközössége elnöki megbízatása. évtizedek során kutatók százait segítette ta-
nácsaival, de ő maga csupán 2003-ban szerezhetett PhD-fokozatot, bár dolgozatát – 
kedvezőbb egyházpolitikai körülmények között – könnyedén megírhatta volna 1990 
előtt is, számos kutatási témájának bármelyikéből.

Több mint negyven együtt ledolgozott esztendő elégségesnek tűnik ahhoz, hogy 
valakit megismerjünk, meglássuk benne mindazt, ami állandó, és azt, ami talán 
változhat. Ennyi év után minden természetessé válik: az is, ha az ösztönös, intuitív 
indíttatás fegyelmezett módszerességgel ötvöződik, az is, ha a nehéz időkben sar-
kára állni képes karakánság a hétköznapok során diákos vonásokkal társul. Fekete 
Csaba ma is mindennap közöttünk van, publikál, prédikál és kántorkodik. Minden 
bizonnyal kiváló befektetése volt a református egyháznak, hogy az 1990-es évek óta 
jelentős részben kutatásainak élhet, egyedül pótolva egy kisebb kutatóintézetet. Ami 
az állandó vonásokat illeti, elég egybevetnünk szakprofesszorának idézett jellemzé-
sét az emlékkönyv végén olvasható bibliográfiával: a tematikai következetesség, az 
összhang elgondolkodtató. Ezt a pályakezdéstől változatlan gazdag tematikát igyek-
szik követni kötetünk is, amely az iránta érzett szeretet és tisztelet kifejezése. Isten 
éltesse, dolgozzon közöttünk sokáig! 

Gáborjáni Szabó Botond

 * Bertók lajos (görög–latin szakos tanár, antikvárius, majd a Debreceni Egyetemi Könyvtár osztály-
vezetője) a Nagykönyvtár munkatársainak könyvészeti tanácsadója és atyai jó barátja volt élete 
végéig. Családjának értékrendjére jellemző, hogy özvegye, jóval túl 90. esztendején, szerény nyug-
díja ellenére a Kollégium Múzeumának ajándékozott egy rendkívül értékes tárgyat, Bem tábornok 
szárnysegédjének főtiszti díszkardját, melyet egy állami múzeumnak jelentős pénzösszegért sem 
volt hajlandó átengedni.
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Szabó András 

ANTITRINITÁRIUSOK, REFORMÁTUSOK 
éS jEzSUITÁK GyUlAFEHéRVÁROTT, 

1557–1588

Gyulafehérvár 1542 után lett először I. (Szapolyai) jános magyar király özvegye, 
jagelló Izabella székhelye.1 Néhány éves Habsburg-uralom (1552–1556) után fiával, 
jános zsigmonddal együtt 1557-ben tért újra vissza Erdélybe, s költözött be ismét 
az egykori püspöki palotába.2 A keleti királyság, majd az alakulóban lévő Erdélyi 
Fejedelemség „fővárosa” tulajdonképpen csak egy viszonylag kicsi mezőváros volt, 
amelynek az uralkodó volt a földbirtokosa. A fallal körülvett vár lakosságának je-
lentős részét tették ki a katonák és hivatalnokok, az udvar szolgálattevői, illetve 
azok családtagjai, polgár ebben az időben kevés volt, azok is a külvárosban lak-
tak.3 Az 1550-es években döntő vallási változások következtek be a városban: a 
két nagy kolostor kezdett kiürülni, a domonkosok 1553-ban már az elköltözésüket 
tervezgették, s 1556-ban ők és a másik rend, az ágostonos remeték is elhagyták 
Gyulafehérvárt.4 Az egykori domonkos kolostor5 1557-ben lett protestáns iskolává.6  

 1 oborNi Teréz, Izabella királyné erdélyi udvarának kezdetei (1541–1551), Történelmi Szem-
le, 51(2009), 21–44; Kovács András, Fejedelmi építkezések Erdélyben, Korunk, III. folyam 
24(2013), 70–72, 78–79.

 2 A palotáról lásd: Kovács András, Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. szá-
zadban = Idővel paloták..., Magyar udvari kultúra a 16–17. században, szerk. G. EtéNyi Nóra, 
HorN Ildikó, Bp., Balassi, 2005, 240–241, 244–245, 247; Kovács, Fejedelmi építkezések…  
i. m., 70–72.

 3 Gyulafehérvár város jegyzőkönyvei, kiad. Kovács András, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesü-
let, 1998 (Erdélyi Történelmi Adatok, VI.2), 7; Monumenta antiquae Hungariae, ed. ladislaus 
LuKács, Roma, Institutum Historicum S. I., 1976 (Monumenta historica Societatis Iesu, 112), 
201.

 4 Romhányi Beatrix, Kolostorok, társaskáptalanok a középkori Magyarországon, Bp., Arcanum 
CD-ROM, 2008; Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 246, 248. – A kolostorok helyéről, amint szó 
lesz még róla, a források ellentmondóan nyilatkoznak.

 5 A Szent Mihály utca északi során fekvő épületet és templomát, amely jól látható a város első, 
1711-es Visconti-féle alaprajzán is, a források többsége domonkos kolostornak nevezi, kisebbsége 
ágostonosnak vagy bernardinusnak, ezért a kutatás mindmáig nem tudott ebben a kérdésben biz-
tosat mondani. – lásd a 4. jegyzetet! – A Visconti-féle alaprajz: Kovács András, Késő reneszánsz 
építészet Erdélyben 1541–1720, Bp., Teleki lászló Alapítvány, Kolozsvár, Polis, 2006, 43.

 6 ARAnyosRáKosi széKeLy Sándor, Unitária vallás történetei Erdélyben, Kolozsvár, Királyi ly-
ceum, 1839, 93; P. szAthmáRy Károly, A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-főtanoda történe-
te, Nagyenyed, szerző, 1868, 9.
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{TÖRTÉNELEM, EGYHÁZ- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNET}

A protestánsok viszont csak későn, 1565-ben kapták meg a püspöki székesegyhá-
zat,7 amelyet akkor még egy átjáró kötött össze a palotával.8 

Nem ismerjük az első protestáns lelkész és tanár nevét, csak azt tudjuk, hogy 
1558-ban indult meg az a folyamat Erdélyben és Kelet-Magyarországon, amelynek 
eredményeképpen szétvált a két nagy protestáns felekezet, a lutheránus és a refor-
mátus.9 A magyar lakosság többsége – így a gyulafehérváriak is – református lett. 
Az 1560-as évek közepén néhány hitvita a gyulafehérvári székesegyházban zajlott, 
ezeket jános zsigmond fejedelem az átjárón keresztül az ágyából és asztalától hall-
gatta.10 1560-tól Gyulai Pál lett a protestáns (ekkor már inkább református) iskola 
rektora.11 Az ő személye körül óriási zűrzavar van, ugyanis három ilyen nevű kor-
társ is élt Erdélyben. Az első katolikus pap, somlyói főesperes volt, a második a mi 
gyulafehérvári rektorunk, a harmadik pedig abafáji Gyulay Pál, egy művelt, Pado-
vában is tanult antitrinitárius nemes. Gyulai Pál rektor talán a bolognai egyetemen 
is megfordult, s 1567 táján csatlakozott az újonnan alakulóban lévő antitrinitárius 
felekezethez.12 A vallási ügyeket a székvárosban ekkor már négy éve a betegeske-
dő jános zsigmond fejedelem olasz udvari orvosa, Giorgio Blandrata mozgatta.13 
Gyulai 1568 márciusában részt vett és többször röviden hozzászólt a reformátusok 
elleni hitvitán, amelyet szintén a gyulafehérvári székesegyházban tartottak. A re-
formátusok által vezetett jegyzőkönyv ugyan gyulafehérvári rektornak nevezi őt, 
azonban ők nem lehettek tisztában a friss helyi eseményekkel.14 Talán a püspöki 
váralja plébániatemplomának papja lehetett,15 mert saját pártjának jegyzőkönyve 
szerint ekkor már más tanárai voltak a helyi iskolának: óvári Benedek rektor és 
Gregor Wagner lektor, ők vezették az antitrinitáriusok részéről a jegyzőkönyvet.16 
Azt teljességgel kizárhatjuk, amit a szakirodalom egy része állít, hogy két rektora 

 7 Giovanandrea Gromo, Compendio di tutto il regno posseduto dal re Giovanni Transilvano 
et di tutte le cose notabili d’esso regno (Sec. XVI), közli Aurel Decei, Apulum II(1943–1945), 
174–175; Gudor Kund Botond, Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi 
közöségei, Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolensis Reformatae Relatoria (1754), Kolozsvár, 
Kriterion, Barót, Tortoma, 2012 (Erdélyi egyháztörténeti könyvek, 1), 107.

 8 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 241.
 9 bottA István, Melius Péter ifjúsága, A magyarországi reformáció lutheri és helvét irányai elkü-

lönülésének kezdete, Bp., Akadémiai K., 1978 (Humanizmus és reformáció, 7), 161–173.
 10 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 241.
 11 Kénosi tőzséR jános, uzoni Fosztó István, Az erdélyi unitárius egyház története, I, ford. máR-

Kos Albert, bev. BALázs Mihály, kiad. HoffmANN Gizella, Kovács Sándor, moLnáR B. lehel, 
Kolozsvár, Erdélyi Unitárius Egyház, 2005 (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és 
Nagykönyvtárának kiadványai, 4.1), 405.

 12 szABó György, Abafáji Gyulay Pál, Bp., Akadémiai K., 1974 (Humanizmus és reformáció, 3), 
4–7; HorN Ildikó, Hit és hatalom, Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története, Bp., 
Balassi, 2009, 249–256.

 13 hoRn, Hit és hatalom, i. m., 44–46.
 14 HEltAi Gáspár, Disputatio in causa sacrosanctae et semper benedictae Trinitatis…, Kolozsvár, 

Heltai, 1568, A2r, O4v, y3r–v.
 15 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 248–249.
 16 DáviD Ferenc, Brevis enarratio disputationis Albanae … anno Domini 1568…, Gyulafehérvár, 

Hoffhalter, 1568, aa 3v.
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lett volna egy időben a tanintézménynek.17 A székváros jelentőségét mutatja így is, 
hogy antitrinitárius iskolájában két tanár dolgozott (a korban csak a legjelentősebb 
iskolákban volt így). A fejedelemnek nagyralátó tervei voltak a tanintézménnyel, 
egyetemmé kívánta fejleszteni, s professzorává meghívta a neves hugenotta tudóst, 
Pierre de la Ramée-t (Petrus Ramus) és a Bázelben élő Celio Secundo Curionét.18 
Egy kulturális centrumnak nyomdára is szüksége volt: 1567–1568-ban itt működött 
Raphael Hoffhalter műhelye. Miután Hoffhalter 1568-ban meghalt, nyomdája még 
egy évig dolgozott özvegye és az iskola lektora, Gregor Wagner neve alatt. Wagner 
életéről és tevékenységéről ezen túl semmilyen adat nem ismert. A nyomdai felsze-
relés nagy részét 1571 után elvitte magával Nyugat-Dunántúlra a nagykorúvá vált 
Rudolf Hoffhalter,19 az itt maradt eszközök pedig elpusztultak, amikor 1580. június 
21-én villám csapott a lőportoronyba.20

1567–1568-ban Császmai István nevét említik mint Gyulafehérvár lelkészét, mű-
ködésének színtere feltehetően a fejedelmi palota melletti székesegyház volt. Csász-
mai azáltal lett hírhedtté a korban, hogy a nyomda felügyelőjeként magyar szö-
veggel is kiadta az antitrinitáriusok gúnyrajzait a Szentháromságról.21 A fejedelem 
udvari prédikátora ugyanakkor 1564 óta Dávid Ferenc volt,22 aki az 1560-as évek 
végén egyre több időt töltött uralkodójánál, ezért kolozsvári anyaegyháza 1570-ben 
figyelmeztette is őt, hogy hagyjon náluk maga helyett egy alkalmas helyettest.23

Az Erdélyi Fejedelemség székvárosának vallási helyzetében döntő változást hozott 
jános zsigmond fejedelem korai, 1571. március 14-én bekövetkezett halála. Utódául 
az erdélyi országgyűlés május 25-én az antitrinitárius Bekes Gáspár helyett a katoli-
kus somlyai Báthory Istvánt választotta meg. A négy bevett vallás rendszerén alapu-
ló erdélyi politika ugyan elméletileg érvényben maradt, azonban Báthory kezdettől 
fogva a katolicizmus térnyerését és az „eretnekség” visszaszorítását tűzte ki céljául. 
Első lépéseinek egyike Dávid Ferenc elbocsátása volt az udvari prédikátori állásból. 
Még ugyanazon év végén felvette a kapcsolatot a jezsuita renddel, s kérte, hogy 
két páter jöjjön Erdélybe, ők azonban bár biztatták a katolikus vallás „helyreállí-

 17 zoványi jenő, A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig, Bp., Akadémiai K., 1977 
(Humanizmus és reformáció, 6), 25, 357; Kénosi tőzséR, uzoni Fosztó, i. m., 405.

 18 Kovács, Fejedelmi építkezések..., i.m., 72, 78; PáLFi józsef, Református felsőoktatás Erdély-
ben, Universitassors a reformációtól a Kolozsvári Tudományegyetemig, Kolozsvár, Erdélyi 
Múzeum Egyesület, 2009, 61–69. – A tervekben Szamosközy István szerint Szászsebes szere-
pelt, ahová jános zsigmond a fővárost is át akarta helyezni. 

 19 v. ecseDy judit, A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1800, Bp., 
Balassi, 1999, 62.

 20 ARAnyosRáKosi széKeLy, i. m., 114. – A szerző szerint az uralkodó a jezsuitáknak adta át 
a nyomdafelszerelést. A robbanásban húsz ház, egy egész utca semmisült meg, megsérült a 
székes egyház teteje, s a vár épületei közül egy sem maradt teljesen épen. – lásd még: Monumen-
ta antiquae Hungariae…, i. m., 71, 87–88.

 21 jános heRneR, István Császmai = Ungarländische Antitrinitarier (Tamás Arany, István Basi-
lius, István Csázmai, Lukács Egri, Elias Gczmidele), Einleitung von Mihály BALázs, Baden-
Baden, Bouxviller, Valentin Koerner, 1990 (Bibliotheca dissidentium, Répertoire des non-con-
formistes religieux des seizième et dix-septième siècles, 12), 105–126.

 22 BALázs Mihály, Dávid Ferenc életútja, Keresztény Magvető 114(2008), 173–202.
 23 ARAnyosRáKosi széKeLy, i. m., 94.
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tására”, személyes segítséget egyelőre nem ígértek.24 Ennek hátterében feltehetően 
politikai okok, a Habsburg-ház és Báthory közötti ellentétek álltak, Miksa császár 
a színfalak mögött még évekig az erdélyi fejedelem megbuktatásán munkálkodott.

A gyulafehérvári antitrinitárius lelkészek és tanárok 1571 után eltűntek, nyil-
vánvalóan a fejedelem űzte el őket. Nincs további adat Császmai István lelkészről, 
s – ahogy említettem – Gregor Wagner segédtanárról és nyomdászról. Gyulai Pál 
sorsáról sem tudunk semmit, sem az 1574-es,25 sem az 1579-es szakirodalmi adat 
a jelenlétéről nem igazolható.26 Talán azonos azzal a gyulai Gyulay Pállal, akinek 
1590-ben az özvegyét említik.27 óvári Benedek rektor már korábban elhagyta Gyu-
lafehérvárt: 1569 őszén több társával együtt térítő körútra indult a török hódoltság 
területére, s ennek következtében Temesvárott lett prédikátor. Később, 1579-ben 
már mint simándi lelkész tiltakozott Dávid Ferenc letartóztatása ellen, s ez róla az 
utolsó hírünk.28

Mivel az új fejedelem sem katolikus papot, sem jezsuita szerzetest nem tudott 
a székvárosába csábítani, valláspolitikája első lépésben arra irányult, hogy meg-
erősítse az antitrinitáriusok legnagyobb ellenfeleit, a reformátusokat. Ehhez tudós 
prédikátorokat kellett szereznie, ezért először a saját fejedelemségében nézett körül. 
Bátyja, Báthory Kristóf29 felesége, Bocskai Erzsébet református volt,30 ezért az ő 
kedvenc papját, Károlyi Pétert31 szólította meg. Mivel Károlyi nem akarta otthagyni 
Váradot, a fejedelem a Magyar Királyság területén lakó rokonokhoz fordult. Test-
vére, somlyai Báthory Anna a család egy másik ágából származó ecsedi Báthory 
Györgyhöz ment feleségül, aki a reformáció, s azon belül a református egyház nagy 
támogatója volt.32 Az ő birtokukon, az északkelet-magyarországi Varannón viselt 

 24 Monumenta antiquae Hungariae… i.m., I, 391–401.
 25 Papp Márta abafáji Gyulay Pálról forrás megadása nélkül azt írta, hogy 1574-ben Gyulafehér-

várott Báthory István titkára volt. Mivel a nevezett ekkor már nem tartózkodott Erdélyben, 
Szabó György monográfiája ezt a kijelentést tévesen az iskolamester Gyulai Pálra vonatkoztat-
ta. – PAPP Márta, Brutus J. Mihály és Báthory István magyar humanistái, Bp., Dunántúl Ny., 
1940 (értekezések a magyarországi latinság köréből, 2), 62; szABó, i. m., 7. 

 26 Gyulafi lestár szerint 1579-ben Gyulafehérvárott mint helybeli rektor vett részt a Dávid Fe-
rencet elítélő gyűlésen. Mint látni fogjuk, ez teljesen kizárt, Gyulafi több mint egy évtizeddel 
korábbi adatokat kever ide, ezért szerepelteti ugyanitt a már rég halott Csáky Mihályt (?–1572) 
is. – Gyulafi Lestár följegyzései 1565–1605, kiad. szABó Károly = Magyar történelmi évköny-
vek és naplók a XVI–XVIII. századokból, Bp., Akadémia, 1881 (Monumenta Hungariae His-
torica, Scriptores, 31), 16; szABó, i. m., 4.

 27 szABó, Abafáji Gyulay Pál…, i. m., 7–8.
 28 Kénosi tőzséR, uzoni Fosztó, i. m., 312–324; zoványi, i. m., 45, 133.
 29 HorN Ildikó, Báthory Kristóf = Magyar művelődéstörténeti lexikon, Középkor és kora újkor, 

I, Aachen–Bylica, főszerk. Kőszeghy Péter, Bp., Balassi, 2003, 301–302. (Ezentúl: MAMŰl)
 30 A Bocskai családról: szABó András, Az ismeretlen kismarjai Bocskai család, Publicationes 

Universitatis Miskolciensis, Sectio Philosophica, tom. XIII, fasc. 2, (2008), 167–185. – http://
www.uni-miskolc.hu/~philos/2008_tom_XIII_2/167.pdf

 31 Károlyi Péter (1543–1576) nagyváradi református lelkész, ebben az időben a bihari egyházme-
gye seniora (esperese), részt vett az 1560-as évek hitvitáiban, többek között 1568-ban Gyula-
fehérvárott is jelen volt. 1573-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület szuperintendensévé 
(püspökévé) választották. – MAMŰl V, 127.

 32 BARáth Béla levente, Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi tevékenységéhez és 
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lelkészi hivatalt Ilosvai Benedek magiszter, aki elfogadta a meghívást, s legkésőbb 
1573 körül elfoglalta a gyulafehérvári plébánosi állást.

Amíg idáig eljutott, eléggé nagy utat tett meg Ilosvai.33 Születési évét nem ismerjük, 
idehaza a reformáció egyik legfontosabb tanintézményében, a bártfai gimnázium-
ban végezte a tanulmányait. 1558. július 7-én iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 
de zsebében ekkor már ott volt egy másik egyetemen (nem tudjuk, melyiken) szerzett 
magiszteri cím is. Ugyanezen év végén tagja lett a magyar diákok társaságának, 
az úgynevezett „Coetus Ungaricus”-nak, s még két évig hallgathatta legfontosabb 
pártfogójukat, Philipp Melanchthont. 1563 tavaszán látogatott először haza, meg is 
nősült, de véglegesen csak 1564 nyarán tért vissza Magyarországra. A wittenbergi 
egyetem teológiai kara levélben ajánlotta őt jános zsigmond erdélyi fejedelemnek, 
de ekkor még megmaradt a szülőföldje környékén. Hazaérkezésekor már északke-
let-Magyarországon is javában tartottak a viták a lutheránusok és a reformátusok 
között, s Ilosvai egyike volt azon keveseknek a magyar nemzetiségű prédikátorok 
közül, akik nem csatlakoztak a reformátusokhoz. 1565. február 20-án szentelték 
fel lelkésznek, első szolgálati helye a tokaji borvidéken fekvő Tállya mezőváros volt. 
1568-ban részt vett az antitrinitárius Egri lukácsot34 elítélő kassai zsinatán, majd 
legkésőbb a következő esztendőben ő is átlépett a kálvinista felekezetbe, s ecsedi 
Báthory György szolgálatába állt. Mint a család udvari papja írta 1571-ben egyet-
len ránk maradt művét, amely nem más, mint egy latin nyelvű vers (epithalamion) 
ecsedi Báthory Erzsébet és Nádasdy Ferenc lakodalmára.35 A fiatal menyasszonyról 
akkor még senki sem gondolta volna, hogy egy koncepciós per vádaskodásai nyo-
mán később mindenféle rémtörténetek kapcsolódnak majd a nevéhez.

Gyulafehérvárra való megérkezését követően próbálták Ilosvait átcsábítani 
Nagyenyedre és Szászvárosba is, de a fejedelem nem engedte el maga mellől, inkább 
utasította, hogy Habsburgok által uralt országrészből hívjon be ismerős lelkészeket, 
amit Ilosvai meg is tett. Nagy szerepe volt az erdélyi református egyház újjászerve-
ződésében,36 s halála előtt a gyulafehérvári egyházmegye seniori (esperesi) tisztét is 
viselte.37 Ellátta továbbá az iskola felügyeletét, a gyulafehérvári/nagyenyedi kollé-
gium hagyománya szerint ő fogalmazta a tanintézmény első törvénykönyvét.38 Mi-
vel bártfai diák volt, az ottani iskolai törvények lehettek a mintái, de végső soron 
Melanchthon iskolateremtő hagyományát képviselte.

Nyírbátor reformációjához, Egyháztörténet, IX(2008)/2, 26–52.
 33 Az Ilosvai Benedekről szóló életrajzi adatokat lásd: szABó András, Ilosvai Benedek gyulafehér-

vári plébános = Eruditio, virtus et constantia, Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tisztele-
tére, szerk. imrE Mihály, oLáh Szabolcs, FAzAKAs Gergely Tamás, száRAz Orsolya, Debrecen, 
Egyetemi K., 2011, 627–633.

 34 szABó András, Lukács Egri = Ungarländische Antitrinitarier…, i. m., 127–150.
 35 iLosvAi Benedek, Epithalamion coniugii magnifici domini Francisci Nádasdi … et generosae 

dominae Helizabeth …, Krakow, Matthaeus Siebeneicher, 1571.
 36 Pokoly józsef, Az erdélyi református egyház története, I, 1556–1604, Bp., Franklin-Társulat, 

1904, 252–255.
 37 zoványi, i. m., 73, 100; Gudor, i. m., 32, 99, 107–108.
 38 JAKó zsigmond, Juhász István, Nagyenyedi diákok 1662–1848, Bukarest, Kriterion, 1979, 11.
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Egyházi és iskolai feladatai mellé rövidesen állami megbízatás is társult, a sze-
kularizált és átalakított gyulafehérvári káptalan vezetője lett, s tisztes megélhetést 
biztosító fizetést kapott.39 Ugyanakkor a palota és a református templommá vált 
székesegyház kapcsolata megszakadt, Báthory István ugyanis elbontatta a két épü-
let közötti átjárót.40 Ezt érthetjük szimbolikusan is: a katolikus fejedelem a reformá-
tusok jelenlétét ugyan támogatta, de mégsem szívesen viselte el. 1576-ban egészen 
új helyzet állt elő Báthory István lengyel királlyá választásával. A lengyelországba 
távozó fejedelem a bátyját, Báthory Kristófot nevezte ki vajdává, azaz a helyettesé-
vé. Kristóf a testvéréhez hasonlóan hithű katolikus volt, oldalán egy makacs és okos 
református feleséggel, Bocskai Erzsébettel, aki lányát, Báthori Krisztinát (későbbi 
nevén Grizeldiszt) reformátusnak nevelte,41 s fiát, zsigmondot is titokban reformá-
tus lelkésszel kereszteltette.42 Gyulafehérvárra költözésük után ugyan hivatalosan 
nem tarthatott református udvari papot, ám nem kellett messzire mennie, csak a 
szomszédos székesegyházba, ahol Ilosvai Benedek a rendelkezésére állt.

Miután a Báthoryak hatalma megerősödött, s Habsburg oldalon is új császár, 
Rudolf lépett a trónra, elhárultak a jezsuiták behívásának akadályai. 1579-ben saját 
kezdeményezésére Erdélybe érkezett leleszi jános atya,43 hogy kiprovokálja a vál-
tást, s kezébe vegye a fejedelemség trónörököse, Báthory zsigmond neveltetését. Őt 
pedig aztán követték – immár hivatalosan is – a többiek. Mindezek ellenére Ilosvai 
Benedeknek az 1580-as években továbbra is szilárd pozíciója volt Erdélyben. Ennek 
jele, hogy egy, a kiskorú Báthory zsigmond nevében kiállított oklevél 1584. szep-
tember 3-án élete végéig megerősíti a gyulafehérvári plébánosi tisztségben.44 Bár az 
ország kormányzásában továbbra is nagy szerepe volt a református katonáknak és 
értelmiségieknek, valami mégis alapvetően megváltozott: megerősödtek a jezsuiták, 
akiknek kolozsvári iskolája magához vonzotta a fiatalság meglehetősen nagy részét. 
Ez a fejlemény (amely a Báthoryak egyházpolitikájának második lépcsőjét jelentette) 
a református egyháziakat egyre inkább cselekvésre késztette. Ilosvai továbbra is szí-
vén viselte saját felekezete jövőjét, ezért küldte tanítványát, a szintén magyarországi 
származású laskai Csókás Pétert több alkalommal is külföldi egyetemekre. laskai 
egy jezsuiták ellen írott művét ajánlotta Ilosvainak,45 s a Genfben tartózkodó diák 
révén léphetett kapcsolatba a gyulafehérvári lelkész Kálvin utódjával, Théodore de 

 39 Erdélyi országgyűlési emlékek, szerk. sziLágyi Sándor, 2, (1556–1576), Bp., MTA, 1876 (Mo-
numenta Hungariae historica, Harmadik osztály, Magyar országgyűlési emlékek), 562.

 40 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 241, 245.
 41 HorN Ildikó, Báthory András, Bp., Új Mandátum, 2002 (Post scriptum, életrajzi monográfiák, 

3), 52–58.
 42 Johann Jakob Grynaeus magyar kapcsolatai, közreadja szABó András, Szeged, jATE, 1989 

(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 22), 52–54, 142.
 43 MAMŰl VI, (2006) 481–482.
 44 Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, X. évf., szerk. Pokoly józsef, Bp., Magyar Protes-

táns Irodalmi Társaság, 1911, 155; Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei, I, 1569–1602, köz-
zéteszi fEjér Tamás, Rácz Etelka, szász Anikó, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2005 
(Erdélyi történelmi adatok, VII.3), 171.

 45 LAsKAi csóKás Péter, Pigmentum originis sectae Iesuiticae = uő, Theorematum de puro et exp-
resso Dei verbo … examen et refutatio, Genf, jacob Chouët, 1584, 395–432. 
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Bèze-zel. Már Bod Péter is tudott róla, hogy Bèze 1585-ben levelet intézett Ilosvai-
hoz, s idézi is a tartalmát.46 A szövegnek csak egy 1787-ből származó másolatát 
ismerem, amely a papír szakadása miatt hiányos, s a másoló sem tudott egy szót 
elolvasni az eredetiből.47 Ha előkerül egy jobb szöveg, érdemes közreadni, annál is 
inkább, mert a Bèze levelezését kiadó könyvsorozat (s annak 1585-ös kötete) nem 
tud e levél létezéséről.48 A genfi teológus válaszolt Ilosvai levelére, s értesítette, hogy 
laskai Csókás rövidesen meg fogja kapni az otthonról küldött pénzt. Csatlakozik 
a címzett elítélő véleményéhez a jezsuitákkal kapcsolatban, az ellenük folytatandó 
vitákhoz a logika művelését ajánlja, s végül franciaországi híreket közöl.

Ebből az időszakból ismerjük az Ilosvai család anyagi körülményeit, lánya és örö-
köse, Varannai Kata később a saját testamentumában (Gyulafehérvár, 1588. június 
28.) egy a városfalakon kívül lévő Boldogasszony utcai nemesi udvarházról, egy 
allódiumról és a város Pappataka nevű szőlőhegyén fekvő szőlőről rendelkezett, 
s megjegyezte, hogy ezeket az anyja vásárolta a királyi Magyarországból magával 
hozott kétszáz aranyból. Családi viták nyomait őrizheti az az igaztalannak tűnő, 
apját vádoló mondat, amely nem vesz tudomást Ilosvai kettős (egyházi és állami) 
jövedelméről: „mert atyám, nem hogy hozott volna ide, és keresett volna valamit, 
de az mi volt, azt is elköltötte.”49 Az igaz, hogy az utolsó róla ismert adat is arról 
szól, hogy 1586. szeptember 14-én kölcsönt vett fel,50 tehát nem lehetett a takarékos 
kálvinista polgár mintaképe.

Az 1585-ben a királyi Magyarországon kitört pestisjárvány 1586 júliusára Er-
délyt is elérte. Ebben az időszakban ez szinte minden évtizedben megtörtént, előtte 
1577-ben pusztított. Az Erdélyi Fejedelemség értelmiségét is óriási vérveszteség érte: 
a református oldalon elhunyt Beregszászi lőrinc Péter váradi lelkész és Miskolci Ca-
saeus jános rektor, ugyanígy Gyulafehérvárott Ilosvai Benedek és az iskola rektora, 
Kassai zsigmond Dávid.51 A másik oldalon az Erdélyben tartózkodó huszonkilenc 
jezsuita közül tizennyolcan szintén meghaltak, s így a nagyralátó terjeszkedési ter-
vek kútba estek.52 Ilosvai Benedek halálának pontos idejét nem ismerjük, az biztos, 
hogy tehetséges pártfogoltja, laskai Csókás Péter még 1586-ban a helyébe lépett 
mint gyulafehérvári plébános, hogy aztán egy esztendő múlva tragikusan fiatalon ő 
is kövesse mesterét a temetőbe.53

 46 bod Péter, Magyar Athenas, szerk. boér Hunor, dobrA judit, Sepsiszentgyörgy, T3, 2003 (Ki-
sebbik haza), 151.

 47 Théodore de Bèze levele Ilosvai Benedekhez, Genf, 1585. augusztus 2.(4.?), OSzK Fol. lat. 
2325. f. 6r–v.

 48 Correspondance de Théodore de Bèze, rec. Hippolyte AuBeRt, publ. Alain DuFouR, Béatrice 
nicoLLieR, Hervé genton, XXVI (1585), Genève, libraire Droz, 2004 (Travaux d’humanisme 
et renaissance, 390).

 49 Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei…, i. m., 227.
 50 Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei, I, közzéteszi BogDánDi zsolt, gáLFi Emőke, Kolozsvár, 

Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006 (Erdélyi történelmi adatok, VIII.1), 176.
 51 Ilosvait nem említi, de a másik hármat igen: Fegyverneki Izsák levele johann jakob Grynaeushoz, 

Sárospatak, 1587. június 23. lásd: Johann Jakob Grynaeus magyar kapcsolatai…, i. m., 75.
 52 A részletes veszteséglistákat lásd: Monumenta antiquae Hungariae…, i. m., 966–972.
 53 mAmŰL VI, 399–401.
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Az 1580-as évek közepétől már név szerint ismerjük a református plébánosokat, 
sőt a beosztott lelkészek némelyikét is.54 A vezető lelkészek mind külföldi egyete-
meken tanultak, s ugyanez vonatkozik az iskola rektoraira is. Kiemelkedik közülük 
Kassai zsigmond Dávid (David Sigemundus Cassoviensis), aki Heidelbergben és 
Tübingenben is tanult (Martinus Crusius tanítványaként), s előszót írt Nicodemus 
Frischlin egy vígjátékához, továbbá levelet Marcello Squarcialupi Cicero-kiadásá-
hoz. Ezen kívül még egy latin nyelvű sztoikus dialógus és egy verses útleírás (hoe-
deporicon) szerzője.55 Ha nem viszi el fiatalon a pestis, jelentős életmű maradhatott 
volna utána.

 54 BARts Gyula, Zalai Kápolnai András és Piskolti Fabricius Mátyás élete és feljegyzései, Sopron, 
vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete, 1929; Gudor Kund Botond, i. m., 108–109.

 55 MAMŰl V, (2006), 145–146; Hermann WiegAnD, Hoedoporica, Studien zur neulateinischen 
Reisedichtung des deutschen Kulturraums im 16. Jahrhundert, Baden-Baden, Valentin Koer-
ner, 1984 (Saecula spiritualia, 12), 270–277, 529–530.

A fejedelmi palota és 
a székesegyház a 17. században 
(Emődi Tamás rekonstrukciója)
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A jezsuita szerzetesek közül eleinte csak leleszi jános tartózkodott a fejedelemség 
székvárosában, kérésére 1580-ban Tőrös György is ide érkezett, ő prédikált a do-
minikánusok egykori templomában, amelyet a kolostorépülettel együtt megkapott 
a rend.56 Először csak a rossz állapotú templomot tudták birtokba venni, mert a 
kolostorban laktak, más forrás szerint teljesen romos volt.57 A jezsuiták tevékeny-
ségét részletesen ismerjük megőrződött levelezésükből, jelentéseikből és irataikból. 
Ugyan sűrűn utalnak a reformátusokra, s a köztük lévő feszültségekre, azonban 
soha nem nevezik néven a lelkészeket és a tanárokat, csak „eretnekek”-ként említik. 
A gyermek Báthory zsigmond nevelése kezdetben súlyos konfliktusokat gerjesztett 
a családon belül, ugyanis amit leleszi megtanított neki, azt az anyja, Bocskai Er-
zsébet által naponta kétszer odahívott református lelkészek (köztük nyilván Ilosvai 
Benedek is) igyekeztek kitörölni, megcáfolni.58 Azonban a jövendő fejedelem anyja 
kislánya szülése közben csecsemőjével együtt 1581. február 15-én meghalt, s május 
27-én követte őt idős férje, Báthory Kristóf is. A feleséget a székesegyházba temet-
ték, a férjet a jezsuiták templomába, később öccse, a lengyel király díszes síremléket 
építtetett neki.59 Szántó (Arator) István atya az eset kapcsán Isten gondviseléséről 
beszélt, s azt állította, hogy ha a református feleség túléli katolikus férjét, kivette 
volna a jezsuiták kezéből a fia nevelését, s kiűzi őket az országból.60 A kilencéves vá-
lasztott fejedelem, Báthory zsigmond 1582-ben már teljesen a jezsuitáktól függött 
(„totus dependet a nostris” – írták), s naponta átment tanulni a préposti palotába,61 
amelyet a már három főből álló csapat kapott ideiglenes szállásul.62 Nem csoda, 
hogy az árván maradt és utólag teljesen az anyja ellen fordított gyermek felnőve 
képtelen volt házaséletre, s politikájával teljesen romba döntötte a fejedelemséget.

1583-ban elindult a gyulafehérvári udvari iskola nyolc, eredetileg „eretnek” ne-
mes ifjúval,63 s a városból is egyre többen áttértek a katolikus vallásra (nyilván az 
udvartól függő emberek), a misék látogatottsága pillanatok alatt 300–400 főre duz-
zadt.64 1584-ben már nyolc főből állt a jezsuita kolostor, amelyet továbbra is az ízü-
leti betegséggel küszködő leleszi jános vezetett, de ebbe a létszámba beleértendők a 
szolgálók is.65 Nemsokára megnyílt a nyilvános városi iskolájuk, amelyben 1585-ben 

 56 Ahogyan korábban jeleztem, nem teljesen biztos, hogy ez dominikánus kolostor volt. Az épü-
letet és a mellette álló gótikus templomot 1898-ban lebontották. – A lebontás előtt készült 
fényképeit lásd: Annuae litterae Societatis Jesu de rebus Transylvanicis temporibus principum 
Báthory (1579–1613), ed. Andreas veRess, Bp., Veszprém, Inst. Fontium Historicorum Hung. 
Typ. Dioecesana Vesprimii, 1921, 37.

 57 Monumenta antiquae Hungariae…, i. m., 11*, 78, 126, 256.
 58 Uo., 348.
 59 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 248.
 60 Monumenta antiquae Hungariae…, i. m., 193.
 61 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 244. – Az épület a 16. század végén (vagy Bethlen Gábor ide-

jén) már összeépült a fejedelmi palotával.
 62 Uo., 256.
 63 Uo., 613.
 64 Uo., 679.
 65 Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae Societatis Iesu, I, (1551–1600), ed. 
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csaknem száz diákot tanítottak négy osztályban.66 Megkezdődtek az előkészületek 
az egykori kolostor felújítására is, Massimo Milanesi atya pontos alaprajzokat ké-
szített az épület állapotáról és átalakításának tervéről. Az 1586-os pestis, valamint 
a következő évek eseményei azonban megakadályozták a felújítás teljes véghezvite-
lét.67 1587-ben a súlyos vérveszteségek ellenére már tizenkét emberből állt a jezsuita 

  ladislaus LuKács, Roma, Institutum Historicum S. I., 1978 (Monumenta historica Societatis 
Iesu, 117), 429–430.

 66 Monumenta antiqua Hungariae…, i. m., 11*.
 67 Uo., 976, 1036–1039; Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 242–243, 246, 248.

Gyulafehérvár belvárosa Visconti alaprajzán, 1711.
A = a székesegyház, B = a kolostor és a kolostori templom, C = a fejedelmi palota
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kolostor, Milanesinek ugyan halálhírét 
keltették, valójában még élt és dolgo-
zott.68 Ilyen helyzetben érte az erdélyi je-
zsuita missziót a végső csapás, 1588-ban 
a többségében református és antitrinitá-
rius erdélyi rendek csak azzal a feltétellel 
engedték az ifjú fejedelmet trónra lépni, 
ha kitiltja az országból a jezsuitákat.

Epilógus: Báthory három év múlva, 
amikor már eléggé erősnek érezte ma-
gát, visszahívta a rendet az országba, s 
újra megnyílt a gyulafehérvári rendház. 
1595-ben még a székesegyházat is elvette 
a reformátusoktól, akik így valószínűleg 
a külvárosba kényszerültek áttelepülni.69 
Az ezt követő háborús idők mégsem ked-
veztek az atyáknak, akik 1601-ben éle-
tüket féltve elmenekültek a városból.70 
1603-ban ostrom közben leégett Gyu-
lafehérvár nagy része, a székesegyház 
tető nélkül maradt. 1606-ban Báthory 
zsigmond református nagybátyja, Bocs-
kai István erdélyi fejedelemként ismét a 
reformátusoknak adta az egyelőre hasz-
nálhatatlan székesegyházat, meghagyva 
a kolostori templomot a jezsuitáknak.71 
Miután a rendet ebben az évben újra ki-
űzték az országból, végül a kolostor is a 
reformátusok kezébe került, s ide költö-
zött a református iskola.72

 68 Monumenta antiquae Hungariae…, i. m., 463–464.
 69 Kovács, Gyulafehérvár..., i. m., 249.
 70 Jezsuita okmánytár, I, Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601–1606, kiad. BALázs Mi-

hály, kruPPA Tamás, LázáR István Dávid, LuKács lászló, Szeged, jATE, 1995 (Adattár XVI–
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 34), 50–51.

 71 Uo., 428.
 72 Köszönettel tartozom Kovács Andrásnak és Szabó András Péternek, akik cikkemet átolvasták 

és bizonyos pontokon javították.

Az 1898-ban lebontott kolostori templom
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Az alapításának 350. évfordulóját idén ünneplő kiskunhalasi református iskola 
egyike volt annak az 584 vidéki partikulának, amelyek az évszázadok folyamán rö-
videbb-hosszabb időre szellemi kapcsolatba kerültek a Debreceni Református Kollé-
giummal mint anyaiskolával. Az alábbiakban nyomtatásban megjelent kiadványok 
és debreceni levéltári források alapján megpróbáljuk vázlatosan bemutatni a két 
intézmény kapcsolatát a kezdetektől egészen máig. Tesszük ezt abban a reményben, 
hogy ezzel talán a partikuláris iskolakultúráról a neveléstörténetben rögzült képet is 
sikerül némileg árnyalnunk, ösztönzéseket adva a további kutatásnak is.

Partikula vagy rektória? A Debreceni Kollégium 
partikulahálózata1

Az elemi, gimnáziumi és akadémiai tagozattal rendelkező magyarországi református 
kollégiumok gyakorlatához hozzátartozott, hogy arra alkalmas, felsőbb tanulmá-
nyokat folytató diákjai tanulmányaikat befejezve vagy megszakítva, esetleg továb-
bi külföldi tanulmányaik előtt két-három évig vidéki iskolákban iskolamesterként 
(rektor) vagy segédtanítóként (préceptor) taníthattak. Hangsúlyoznunk kell, hogy 
ez lehetőség volt számukra és nem kötelesség, azaz kollégiumi tanulmányaiknak 
nem képezte szerves részét. Ezt a gyakorlatot tulajdonképpen a szükség szülte, mert 
a kora újkori hazai református iskolák többsége nem tudott állandó iskolamestert 
foglalkoztatni, a lelkész pedig egyéb teendői mellett legfeljebb a legkisebb települé-
seken tudta vállalni a tanítás feladatát is. A kollégiumok tehát kisegítették a náluk 

 1 A Debreceni Református Kollégium partikuláris kapcsolatainak két legteljesebb eddigi feldol-
gozása: BARcsA jános, A debreceni Kollégium és partikulái, Debrecen, Debreczen sz. kir. város 
Könyvnyomda Vállalata, 1905; DAnKó Imre, A Kollégium partikularendszere = A Debreceni 
Református Kollégium története, szerk. BARczA józsef, Bp., Magyarországi Református Egy-
ház zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988, 776–810. 

Győri l. jános

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOlléGIUM 
– MINT ANyAISKOlA – 

éS A KISKUNHAlASI REFORMÁTUS ISKOlÁzÁS 
éVSzÁzADOS KAPCSOlATAI
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alacsonyabb szintű iskolákat, de kamatoztak is e kapcsolatból, hiszen a rektornak, 
préceptornak kibocsátott diákok fizetségben részesültek, sőt a kiemelt javadalma-
zást biztosító úgynevezett „academica promotió”-s helyeken a leendő külföldi ta-
nulmányaik költségét akár teljes egészében megkereshették. Emellett a partikuláris 
iskola a tehetséggondozás helye is volt. Az anyakollégiumból érkező tanító – ismerve 
saját anyaiskolája színvonalát, követelményeit – tehetségesebb diákjait biztatta a 
kollégiumi felsőbb tanulmányokra, s az érintetteket igyekezett is arra felkészíteni.

Hogy ez a gyakorlat mikor alakult ki, arra nincs adatunk, de vélhetően egykorú 
magával a kollégiumi iskolakultúrával, hiszen néhány évtizeddel a nagy református 
kollégiumok szervezeti rendjének 16. század második felére tehető kiépülése után, az 
1606. évi szatmári közzsinat egyik rendelkezése már megfogalmazza azt az igényt, 
hogy a vidéki iskolákba arra alkalmas diákok bocsáttassanak ki tanítóként.2 Hogy 
eredetileg a rektort küldő kollégiumok vagy a fogadó iskolák kezdeményezték-e a 
kapcsolatot, szintén nem tudjuk. Bizonyára az utóbbiak lehettek a kezdeményezők, 
hiszen ők voltak szükséghelyzetben. Az iskolák általában nem ragaszkodtak egy 
adott kollégiumhoz, a szikszói3 és a nagykőrösi református iskola például felváltva 
kért tanerőt Debrecenből és Sárospatakról.

Kollégium és partikula jogilag önálló intézmények voltak, munkakapcsolatuk a 
kölcsönös előnyökön és a szokásjogon alapult. Rácz István a Debreceni Kollégium 
gazdasági erőforrásairól szóló monográfiájában ennek értelmében egyenesen meg-
kérdőjelezi a partikula fogalmának jogosságát. Nem egészen alaptalanul teszi ezt, 
hiszen a latin „pars” részecskét jelent, s a partikula elnevezés azt sugallja, mintha 
az érintett iskolák az anyaiskola részei lettek volna. Amint írja, „a Debreceni Kollé-
giumra vonatkozó forrásanyag csak a rektória fogalmát ismeri, e sorok szerzőjének 
a kezén sem fordult meg olyan írásos kútfő, amelyik azonos fogalomként, sőt egy-
általán használta volna a partikula kifejezést.”4 Ami az etimológiai vitát illeti, az 
igazság valószínűleg a két nézet között van. A kollégiumok nézőpontjából a vidéki 
iskolák önálló rektóriák, ahová ők rektorokat küldenek ki. A rektóriák szemszö-
géből nézve viszont inkább partikulák, hiszen nemcsak egyszerűen rektort kapnak 
az anyaiskolától, hanem ezzel szellemi értelemben annak részévé is válnak, amint 
egyik egyháztörténet-írónk kifejti: „Voltaképpen minden iskolánk a debreceni Kol-
légium részévé, partikulájává alakult… a rektor s préceptor nem is dolgozhatott 
másként, csak ahogyan maga is megtapasztalta a Kollégiumban…”5

Rácz István arra is utal, hogy a partikula elnevezést a református vidéki iskolákra 
vonatkozóan Barcsa jános A Debreceni Kollégium és partikulái című, 1905-ben 

 2 Rácz István, Az ország iskolája, A Debreceni Református Kollégium gazdasági erőforrásai, 
Debrecen, Debreceni Református Kollégium, 1995, 171.

 3 A szikszóiak rektorkérő gyakorlatához lásd: győRi l. jános, a Debreceni Református Kollé-
gium évszázados partikuláris kapcsolatai – különös tekintettel a szikszói partikulára = Át-
járható határok: Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, szerk. fEkEtE 
Károly, KustáR zoltán, Kovács Ábrahám, Debrecen, DRHE, 2011, 229–243.

 4 Rácz, Az ország iskolája…, i. m., 172.
 5 tóth Dezső, A Hevesnagykunsági református egyházmegye múltja, Debrecen, 1942, 242.
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megjelent monográfiája honosította meg.6 Az igaz, hogy leginkább rá hivatkozva 
vette át és használja a hazai neveléstörténet – beleértve a Debreceni Kollégium törté-
netére vonatkozó irodalmat is – egészen máig.7 Közel negyedszázaddal Barcsa előtt 
azonban már Molnár Aladár is használja A közoktatás története Magyarországon 
a XVIII. században (Budapest, 1881) című kétkötetes kiadványában.8 Tőle kerül át 
a századfordulón Finánczy Ernő oktatástörténeti monográfiáiba,9 s csak ezt köve-
tően jelenik meg Barcsa jánosnál, 1905-ben. jellemző, hogy az egy évvel korábban 
Balogh Ferenc debreceni professzor által megjelentetett kollégiumtörténeti adattár 
még egyáltalán nem ismeri a fogalmat,10 ami Rácz István fentebb jelzett véleményét 
támasztja alá. Tanulmányunkban azonban – engedve a neveléstörténeti irodalom 
elfogadott gyakorlatának – mégis a partikula fogalmát használjuk, de azon Rácz 
István felfogását követve jogilag önálló, az anyaiskolával a szokásjogon alapuló 
szellemi kapcsolatban álló iskolát értünk.

Hogy a partikula fogalma mennyire nincs megnyugtatóan tisztázva, azt Dankó 
Imre álláspontja is jelzi, aki a Debreceni Kollégium alapításának 450. évforduló-
jára 1988-ban megjelent kollégiumtörténeti monográfiába írt tanulmányt a Kollé-
gium partikuláiról.11 Dankó itt közvetlen és közvetett partikuláris kapcsolatokról 
beszél. Előbbinek az anyaiskola hivatalos nyilvántartásaiban is nyoma van (így a 
diáknévsorokban, a rektóriákra történő kibocsátási jegyzőkönyvekben és a tanítói 
díjlevelek jegyzékében). A közvetett kapcsolatokat viszont nem tarthatta számon 
az anyaiskola, hiszen az „akkor érvényesült, amikor egy-egy jelentősebb partikula 
csonkaakadémiává növekedve, maga is a környékbeli kisiskolák anyaiskolájává vált, 
oda rektorokat és/vagy praeceptorokat bocsátott ki, akik közvetve debreceni szel-
lemiséget képviseltek.”12 Közvetett kapcsolatról beszélhetünk akkor is, ha a rektor 
valamikor Debrecenben tanult, de közben máshol is végzett már akár lelkészi, akár 
rektori tevékenységet, így nem közvetlenül az anyaiskola delegálta az adott rektóriá-
ba. Mint később látni fogjuk, az utóbbival a kiskunhalasi partikula esetében is több 
ízben számolnunk kell. A partikula fogalmának árnyalásában újabban a sárospa-

 6 BARcsA, i. m.
 7 NAGy Sándor, A Debreceni Református Kollégium története két kötetben, Hajdúhadház, Szer-

ző kiadása, 1933, 307–327; A Debreceni Református Kollégium története 1538(?)–1938, ösz-
szeáll. zsigmonD Ferenc, Debrecen, sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Könyvnyomda-Vállalata, 1937, 27–29; gáL lajos, Protestáns iskolák és tanítók Magyarorszá-
gon a XVI. században, Bölcsész-doktori értekezés, Tiszaföldvár, György józsef Könyvnyom-
dája, 1940, 36–37; DAnKó Imre, i. m.; győRi l. jános, „Egész Magyarországnak és Erdélység-
nek… világosító lámpása”, A Debreceni Református Kollégium története, Debrecen, Tiszán-
túli Református Egyházkerület, 2006, 78–80.

 8 moLnáR Aladár, A közoktatás története Mária Terézia korában, I–II, Bp., MTA, 1881.
 9 Finánczy Ernő, A magyarországi középiskolák múltja és jelene, az ezredéves ünnep alkalmára, 

Bp., Hornyánszky Viktor, 1896; Finánczy Ernő, A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában, I–II, Bp., MTA, 1899–1902.

 10 bAloGH Ferenc, A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben, Debrecen, 
Hoffmann és Kronovitz Könyvnyomdája, 1904.

 11 DAnKó, i. m.
 12 győRi l. jános, A Debreceni Református Kollégium évszázados partikuláris kapcsolatai, i. m., 230.
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taki kollégium partikuláival foglalkozó irodalom tett komoly lépéseket, rámutatva, 
hogy erősebben számolnunk kell a lelkész tanítók és a főállású iskolamesterek sze-
repével, mint ahogy azt korábban a kutatás feltételezte.13

A neveléstörténeti irodalom úgy tartja, hogy a 17. századra a nagy hazai anya-
kollégiumok vonzásában (Sárospatak, Debrecen, Pápa, Várad) partikularendszerek 
jöttek létre. A partikula fogalmával kapcsolatos fenti kérdések jegyében viszont 
kérdéses, mennyiben tekinthető rendszerszerűnek azok működése. Hogy e kérdésre 
választ tudjunk adni, ahhoz nagyobb számú egykori partikuláris iskola történetét 
kellene behatóan megvizsgálni és összehasonlítani. Az ilyen irányú kutatások azon-
ban még alig kezdődtek el, jóllehet a helyi egyházközségi irattárakban vélhetően 
számos értékes adat vár feltárásra. Dankó Imre jelzett tanulmányához, amely a 
Debreceni Kollégium partikuláris kapcsolatait mutatja be, az eddigi adatok isme-
retében készített egy terjedelmes adattárat14, amelyben annak az 584 partikuláris 
iskolának a debreceni kapcsolatait mutatja be vázlatosan, amelyek az évszázadok 
során kapcsolatba kerültek Debrecennel. Ezt a bőséges adattárat lapozgatva úgy 
tűnik, hogy a Debreceni Kollégium partikuláris iskolahálózata modern értelemben 
nem alkotott rendszert, hiszen nem volt központi irányító, felügyeleti szerve, és 
nem volt rögzített szabályrendszere sem, ugyanakkor voltak rendszerszerű elemei: a 
Kollégium igyekezett felkészíteni a leendő rektorokat, akiknek alkalmassági vizsgát 
is kellett tenniük, mielőtt elfoglalták munkahelyüket; rektori tevékenységük idején 
is vonatkoztak rájuk a Kollégium törvényei; és végül a fogadó fél minősítette mun-
kájukat, ami befolyásolta további kollégiumi megítélésüket. Természetesen mindez 
csak azokra vonatkozott, akik debreceni felsőbb tanulmányaikat megszakítva let-
tek rektorok. 

A rendszerszerű működést akadályozhatták bizonyos történelmi kényszerek is, 
így 1660-ban a török pusztítása nyomán a váradi kollégium pusztulása, majd az 
ellenreformációs kényszerek hatására a 17–18. század fordulóján a sárospataki és 
pápai kollégium működésének időszakos szünetelése. Mindkét eset Debrecen befo-
lyását erősítette. Várad iskolájának diákjait a Debreceni Kollégium fogadta be, s ez-
zel partikuláit is megörökölte; Sárospatak és Pápa pozícióinak meggyengülése után, 
a 17–18. század fordulóján pedig a debreceni partikulahálózat északkelet-Magyar-
ország és a Dunántúl felé is terjeszkedett. Hogy mindez zökkenőmentesen ment, 
az éppen abból következett, hogy a partikuláris iskolarendszer nem volt szigorúan 
szabályozott. A terjeszkedést könnyítette az is, hogy „a rektóriák-partikulák rend-
szere nem ismert országhatárokat.”15 A 17. században a hódoltsági területekre is 
elsősorban Debrecen vagy Sárospatak küldött rektorokat, így 1664-től közel más-
fél évszázadon át a kiskunhalasi református iskolába is főként debreceni rektorok 

 13 Dienes Dénes, uGrAi jános, A Sárospataki Református Kollégium partikulái = A református 
oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között, szerk. LuKács Olga, Dienes Dénes, Kolozs-
vár, Egyetemi Műhely Bolyai Társaság, 2009 (Egyetemi füzetek, 9), 57–76.

 14 TtREl 1. 8. d. Az adattár 1988-ban terjedelmi okok miatt nem jelenhetett meg, így az ma saj-
nos csak levéltárban tanulmányozható.

 15 Rácz, Az ország iskolája…, i. m., 177.
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érkeztek. Az egyházi közigazgatási határok sem álltak útjában a rektorküldésnek, 
debreceni iskolamestereket rendszeresen fogadtak még Baranyában, Tolnában vagy 
Komárom környékén is. Dankó Imre adattára szerint a saját anyakollégiummal 
nem rendelkező Duna melléken Baranyában 20, Tolnában 14, Somogyban 10, Pest 
megyében 33, Komáromban pedig 19 település iskolája került szellemi kapcsolatba 
Debrecennel. Végül azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a számok önmagukban be-
csaphatnak bennünket, hiszen a szóban forgó adattár szerint a Kiskun kerületből 
története során mindössze 5 iskolával került kapcsolatba a Debreceni Kollégium. 
Köztük azonban a fenti nagyobb számokkal szemben olyan is akadt, nevezetesen 
Kiskunhalas, amely éppen Dankó Imre feltételezése szerint a 18. században maga is 
bocsátott ki préceptorokat délvidéki településekre16, amivel ott Debrecen közvetett 
szellemi kapcsolatait erősíthette.

Kiskunhalas helye a debreceni partikulák sorában

A halasi református középiskolai oktatás történetét Mészáros István Középszintű 
iskoláink kronológiája és topográfiája 996–1948 című munkájában vázlatosan így 
foglalja össze: „Református kisiskolájában az 1660-as évektől alkalmanként való-
színűleg a latin nyelvtant is oktatták. 1754 körül vált egytanáros kisgimnáziummá, 
a 19. század elején nagygimnáziummá. Az 1840-es évektől 1883-ig az iskolát »lí-
ceum«-nak nevezték. 1850-től helyi tantervű gimnázium, 1861-től megkezdődött 
főgimnáziummá alakítása […] Az első érettségi 1867–68 végén volt. 1924-től reál-
gimnázium, amelyet 1925-ben egykori igazgatójáról, Szilády Áronról neveztek el. 
1935-től egységes gimnázium […] 1948-ban – mint református iskolát államosítot-
ták, továbbra is Szilády Áron Gimnázium néven folytatta működését.”17 Az 1988-
ban megjelenő kiadvány még nem tudhatott arról, hogy a halasi iskola 1993-ban a 
Kiskunhalasi Református Kollégium részeként visszakerült egyházi kezelésbe.

Mészáros István rövid összefoglalása ugyanazokra a helyi nyomtatott forrásokra 
hivatkozik, amelyek Gszelmann Ádám 2004-ben megjelent gimnáziumtörténetének 
legfőbb forrásait képezik,18 utóbbival szemben mégsem utal arra, hogy a halasi gim-
názium a 19. század elejéig Debrecenből kapott rektorokat. Ez azért is érthetetlen, 
mert ugyanez a kiadvány a hasonló helyzetben lévő, s ugyancsak a 17. században 
alapított hajdúböszörményi, hajdúszoboszlói, hódmezővásárhelyi, karcagi vagy 
nagykőrösi református gimnáziummal kapcsolatban megteszi ugyanezt.19

Sem Mészáros István, sem Gszelmann Ádám nem utal viszont arra a megálla-
pításra, amely a neveléstörténeti irodalomban ismételten felbukkan, nevezetesen, 

 16 DAnKó, i. m., adattára utal erre, különösebb hivatkozás nélkül: TtREl 1. 8. d, 127.
 17 mészáRos István, Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996–1948 (Általánosan 

képző középiskolák), Bp., Akadémiai K., 1988, 264.
 18 gszeLmAnn Ádám, A Szilády Áron Református Gimnázium története, Kiskunhalas, Kiskun-

halasi Református Kollégium, Thorma jános Múzeum, 2004.
 19 mészáRos, i. m., 192, 193, 194, 198, 227.
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hogy Halason már jóval 1664 előtt is működött református iskola. Dankó Imre 
szerint „azon korai nagy iskolák közé tartozott, amelyek korábbi városi iskolából 
wittenbergi mintára (és törvények szerint) szerveződtek.”20 E megállapítás Molnár 
Aladár fentebb idézett közoktatás-történeti munkájára és Tormássy jános Halas 
városa s ekklésiája históriája21 címen megjelent írására hivatkozik. Ezek a mára 
elfelejtett és nehezen elérhető nyomtatott források két ok miatt is figyelemre méltók: 
egyrészt a pozitivizmus korában keletkeztek, amikor a kutatók mindig ellenőrzött 
adatokra hivatkozva alapozták megállapításaikat; másrészt még a 19. század végén, 
azaz a két nagy 20. századi világégést megelőzően íródtak, s így szerzőik olyan kéz-
iratokat is láthattak, amelyek ma nem ismeretesek. Molnár Aladárnál ezt olvassuk a 
kérdésről: „A halasi iskoláról csak annyit tudunk, hogy a kecskeméti egyházmegye 
jegyzőkönyvében 1592 óta föl vannak jegyezve rectorai, és ugyanott említve van, 
hogy hajdan tógás diákok is voltak. Tanítóit talán részint Kecskemétről, részint 
közvetlenül Debrecenből nyerte.”22 Nem volt lehetőségünk utánanézni, megvan-e, 
s ha igen, hol a nevezett egyházmegyei jegyzőkönyv, s valóban pontosak-e Molnár 
Aladár idézett adatai. A közeljövő fontos feladata tisztázni ezt a kérdést. Ha igaz 
Molnár Aladár megállapítása, akkor Halason a 16–17. század fordulóján egy a deb-
recenihez, a váradihoz vagy a sárospatakihoz hasonló szerkezetű és szellemiségű, 
kollégium típusú iskola működött. Erre utal a tógás diákok említése, ami tudvale-
vőleg felsőbb tanulmányokat folytató nagydiákokat jelent.

Molnár Aladár nyomán a kiskunhalasi református iskola 16. századi működését 
különben mások is tényként kezelik. Így Nagy Sándor kollégiumtörténet-író, aki rá-
mutat, hogy egy Erős Sándor nevű halasi diák 1656-ban, tehát nyolc évvel a ma fel-
tételezett alapítás előtt iratkozott be a Debreceni Kollégium felsőbb tanulói közé23, 
ami azt jelzi, hogy ekkor Halason már középszintű református oktatás működött. 
Nagy Sándor állítását a debreceni diáknévsorok modern kiadása is megerősíti, ahol 
Erős Sándor neve mellett nem egyszerűen a halasi származásra, hanem a halasi 
iskolára („Schola: Halasina”) történik utalás.24 Molnár Aladár és Nagy Sándor nyo-
mán a halasi református iskola 16. századi meglétét Gál lajos doktori értekezése is 
elfogadja.25

A régi halasi református iskola a 16–17. század fordulóján a várossal együtt 
pusztulhatott el a török dúlások következtében. A város történetéből tudjuk, hogy 
Kiskunhalast a 17. század első felében a Dráva mellékéről, az Ormánságból, majd 
Tolnából és Hódmezővásárhely környékéről betelepülő, nagyobbrészt református 

 20 TtREl 1. 8. d, 126.
 21 toRmássy jános, Halas városa s ekklésiája históriája, Kecskemét, [k. n.], 1875.
 22 moLnáR Aladár, A közoktatás története Mária Terézia korában, I–II, Bp., MTA, 1881, 512.
 23 NAGy, i. m., 313.
 24 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában, szerk., a kísérő 

tanulmányok, a képeket vál. szABADi István, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 
2013 (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tisztele-
tére, 1), I, 465.

 25 gáL lajos, Protestáns iskolák és tanítók Magyarországon a XVI. században, Bölcsész-doktori 
értekezés, Tiszaföldvár, György józsef Könyvnyomdája, 1940, 88.
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családok tették újra virágzó mezővárossá. Az említett régiók református iskolái eb-
ben az időben szintén többnyire Debrecenből kaptak rektorokat. A betelepülő la-
kosság egy részének tehát korábban is lehettek debreceni kapcsolatai, s ez indokolja, 
hogy a fenti adat szerint 1656-ban már újra működő iskola 1664-től igazolhatóan 
többnyire Debrecenből kapott rektorokat.

A debreceni partikuláris kapcsolat azonban nem volt rendszeres és kizárólagos. 
Gszelmann Ádám iskolatörténete két korábbi nyomtatott forrásra hivatkozva közli 
az 1664–1807 közötti halasi rektorok névsorát, és forrásai alapján debreceni tógá-
tus diákoknak véli őket.26 A 2013-ban, az intézmény fennállásának 475. évforduló-
jára megjelentetett, a korábbiaknál pontosabb debreceni diáknévsorok, amelyek az 
1588–1850 között felsőbb tanulmányokra beiratkozott mintegy 20 000 debreceni 
diák nevét tartalmazzák, immár elég biztos támpontot nyújtanak a halasi rektorok 
kilétének pontosításához.27 Ezek a névsorok az érintett neve mellett minden esetben 
közlik a beiratkozás időpontját, s olykor a származási helyet, esetleg a rektóriára 
való távozás tényét, vagy ritkán egyéb információkat is. Ezek alapján megállapít-
ható, hogy az 55 ismert nevű halasi rektor közül 17 nem volt debreceni diák, tehát 
máshonnan kerülhetett ide. Talán Kecskemétről, ahol a 17. század végén már nagy-
gimnázium működött, amelyben némi teológiai ismereteket is tanítottak.28 Sárospa-
takról vagy Pápáról nemigen jöhettek, mert az ottani diáknévsorokban sem találjuk 
nevüket.29 A kérdés pontosítása tehát további kutatást igényel.

A fennmaradó 39 rektor neve viszont megtalálható a debreceni diáknévsorok-
ban, s közülük öt esetben utalást találunk a halasi kiküldetésre (Császári Ferenc, 
1737–1739; Harditsai lajos, 1742–1743; Pólya jános, 1768–1769; Egri Szécsi já-
nos, 1778–1780; Földi jános, 1781–1783). Biztos, hogy ők öten tanulmányaikat 
két-három évre megszakítva még debreceni tógátus diákként kerültek Halasra. Va-
lószínűleg még rajtuk kívül is többen, hiszen a névsorok csak a beiratkozás időpont-
ját illetően következetesek, minden további bejegyzés utóbb került beléjük, s így az 
egyéb adatok terén sok bennük a hiányosság. Az is biztosra vehető, hogy 11 rektor 
nem tanulmányait megszakítva, hanem a végzést követően kerülhetett Halasra, s 
némelyikük közben máshol is szolgálhatott rektorként vagy lelkészként, hiszen a be-
iratkozás és a rektorkodás időpontja legalább 8 évre esik egymástól. Ennél hosszabb 
időt ugyanis nemigen töltött Debrecenben egy-egy diák a felsőbb tanulmányokkal 
(jenei Sámuel, beiratkozott: 1679. jan. 21., rektor: 1709; Gyarmati István, 1705. 
márc. 23., 1717; Vetsei Sámuel, 1719. jan. 22., 1733–1735; Kállai Sámuel, 1721. 
jan. 25., 1740; lendvay lászló, 1741. ápr. 26., 1750–1751; Vitéz józsef, 1744. máj. 
5., 1752–1754; Beregszászi Sámuel, 1750. ápr. 23., 1758–1759; Szöllősi jános, 1737. 
máj. 1., 1760–1762; Burgyán István, 1755. ápr. 24., 1765–1767; Gaál Péter, 1682. 

 26 gszeLmAnn, i. m., 276.
 27 szABADi, i. m.
 28 mészáRos, i. m., 200.
 29 höRcsiK Richárd, A Sárospataki Református Kollégium diákjai 1617–1777, Sárospatak, Sá-

rospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 1998; A Pápai Református Kol-
légium diákjai 1585–1861, szerk. KöBLös józsef, Pápa, Pápai Református Gyűjtemények, 2006 
(A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlés, 9).
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ápr. 25., 1796; Ágoston István, 1779. ápr. 23., 1804–1807). Külön figyelmet érde-
mel annak a három rektornak a neve, akiknél a debreceni beiratkozás és a halasi 
rektorkodás között több évtized telt el: jenei Sámuelnél ez 30 év, Ágoston Istvánnál 
25 év, Szöllősi jánosnál pedig 23 év. jó lenne tudni, mivel foglalkoztak a köztes 
időszakban. Különös még Medgyaszai Mihály esete, aki előbb volt halasi rektor, 
mint ahogy Debrecenbe beiratkozott (rektor: 1728–1730; beiratkozott 1731. ápr. 
27.). Ő vélhetően rektorkodása előtt valahol máshol tanult, s csak később folytatta 
tanulmányait Debrecenben.

A debreceni diáknévsorokból néhány életrajzi adalékot is megtudhatunk a halasi 
rektorokkal kapcsolatban. A származási helyet ritkán közlik a dokumentumok, de 
Burgyán Istvánról például megtudjuk, hogy kecskeméti, Vitéz józsefről, hogy nagy-
kőrösi, Gaál Péterről pedig, hogy izsáki születésű volt. Őket talán a szülőföld közel-
sége is vonzotta Halasra. Utalás történik arra is, hogy Vadász Pál, Egri Szécsi jános, 
zsoldos jános és Gaál Péter tanulmányaik befejezése után külföldi egyetemen is 
tanultak. Nevezettek a 18. század utolsó harmadában végezték tanulmányaikat, 
ami azt is jelzi, hogy a halasi partikula ekkor már kiemelt, úgynevezett „academica 
promotió”-s helynek számított, ahol a debreceni diák rektori munkája jövedelméből 
legalább részben összegyűjthette külföldi tanulmányainak költségeit.

A beiratkozási diáknévsorok mellett a Debreceni Kollégium levéltárában ránk 
maradt az 1768–1813 között Rectorul és Praeceptorul kibocsátottak jegyzéke.30 
Ebben szerepel egy olyan név is, amelyet Gszelmann Ádám névsora nem ismer. 
Csics vai Andrást 1787. január 4-én bocsátotta ki a Kollégium halasi rektorságra. 
Úgy tűnik, ő tanított Kiskunhalason a Szép György és Kovács jános rektorsága 
közötti egy esztendőben.31 

Ugyanebből a jegyzékből azonban az is kiderül, hogy a korábbi közvélekedéssel 
ellentétben Debrecen csak rektorokat küldött Halasra, segédtanítókat (préceptoro-
kat) nem. Ha ugyanis Debrecenből préceptorok is érkeztek volna ide, akkor a neve-
zett dokumentumban annak bizonyára nyoma lenne, hiszen más jelesebb iskolákkal 
kapcsolatban ezt ugyanez a jegyzék következetesen jelzi (így például Nagykőrös, 
Hódmezővásárhely, Szikszó vagy Nagybánya esetében). Halas tehát vagy egytaní-
tós iskola volt még ekkor is, vagy más anyaiskolából (talán Kecskemétről) érkeztek 
rektorai mellé a préceptorok. Mint fentebb is jeleztük, a szakirodalomban arra is ta-
lálunk utalást, hogy a kiskunhalasi református iskola maga is bocsátott ki précepto-
rokat a tőle délre fekvő települések református kisiskoláiba.32 Mivel a 18. században 
a halasi diákok a népiskolai ismeretek (írás, olvasás, számtan) mellett a korabeli kis-
gimnáziumi tananyagot (latin alapok és erre épülő egyszerűbb teológiai ismeretek)33 
is elsajátíthatták, nem zárhatjuk ki, hogy legjobbjaik kisebb falvak népiskoláinak 
tanítói lettek. jó ehhez tudnunk, hogy 1766-ban Magyarországon összesen 40 olyan 

 30 TtREl 1. f. 1.
 31 A halasi rektorok névsorában itt ugyanis egy tanév kimaradt, de ezzel sikerül pótolni ezt a 

hiányt. gszeLmAnn, i. m., 276.
 32 TtREl 1. 8. d, 126.
 33 mészáRos, i. m., 33–34.
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református iskola működött, amely meghaladta az elemi iskolai szintet, és a halasi 
is ezek közé tartozott.34 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy nemigen tartható az az álláspont, miszerint a 
halasi iskola rendszeresen Debrecenből kapott iskolamestereket, s főleg nem, hogy 
azok mind tanulmányaikat két-három évre megszakító nagydiákok voltak. A deb-
receni diáknévsorok tanúsága szerint Kiskunhalas olykor más kollégiumokból, leg-
inkább Kecskemétről is fogadhatott rektorokat, préceptorok pedig mai ismereteink 
szerint egyáltalán nem érkeztek Debrecenből. S végül a Debrecenben végzett rekto-
rok között szép számmal akadnak olyanok is, akik csak jóval a tanulmányaik befe-
jezése után kerültek Halasra. 

A Debrecenből Halasra kiküldött rektorok kiválasztásának közelebbi körülmé-
nyeit nem ismerjük. Talán szerepet játszhatott benne az érintett diák származása, 
de ezt csak akkor tudnánk bizonyítani, ha pontosabban ismernénk életrajzukat. 
Annyi bizonyos, hogy a 18. század derekától az anyaiskola egyre nagyobb figyelmet 
fordított a kiküldendő rektorok felkészítésére, amiben a 19. században intézménye-
sülő tanítóképzés előzményeit kell látnunk. A rektorok kirendeléséről az 1796. évi 
debreceni iskolai törvény így rendelkezik: „… a más gyülekezetek kisebb iskoláiba 
küldendő iskolamesterek kiválasztása lehetőleg valamelyik helyi gondnok jelenlé-
tében és vezetése alatt folyjon le. Kiválasztani pedig olyanokat kell, akik módszeres 
tanításra vonatkozó oktatásokat már előzőleg hallgattak, nem tekintve a tanulók 
közötti sorrendre, hanem – mint a lelkiismeret kívánja – azok előmenetelére, erköl-
csére és tanítási alkalmasságára.”35 A kunhegyesi partikulára induló rektor 1768-
ból ránk maradt esküszövege bizonyítja, hogy a debreceni rektorok hivatalosan is 
arra kötelezték magukat, hogy a Debreceni „Nemes Collegiumban bé vett tanítás-
nak rendi szerént” tanítanak.36

A halasi partikula színvonalát illetően tudnunk kell, hogy az ilyen típusú iskolák-
nak az oktatás tartalmát illetően a 17–18. században öt változata volt. A legszín-
vonalasabb iskolákban mindent tanítottak, amit a kollégiumokban is, de bizonyos 
tananyagokat összevontan kezeltek, így például a teológiai ismereteket leegyszerűsít-
ve tárgyalták. Ezek több tanerős iskolák voltak, azaz a rektor mellett préceptorok is 
működtek. Ilyen partikulája volt Debrecennek a 17. században Hódmezővásárhelyen 
vagy Máramarosszigeten. A következő csoportba tartoztak azok az iskolák, amelyek-
ben teológiát nem tanítottak, bölcsészeti ismereteket (logikát) viszont igen. Ilyen volt 
a nagykőrösi partikula. Ezeket a gimnáziumi szint fölé emelkedő intézményeket cson-
ka adémiának nevezi a neveléstörténeti irodalom. A harmadik csoportba tartoztak az 
úgynevezett retorikai iskolák, amelyek a teljes latin nyelvi kurzust biztosították. Deb-
recennek ilyen szintű partikulája működött Szentesen vagy Szikszón. Ezt a fokozatot 
nevezi a neveléstörténet nagygimnáziumnak. Ezt követte a kisgimnázium, amelyben 

 34 Finánczy, A magyarországi közoktatás története…, i. m., 208.
 35 NAGy, i. m., 345.
 36 Az esküszöveget idézi: g. szABó Botond, A Debreceni Református Kollégium a pedagógia szá-

zadában. Neveléstörténeti tanulmány XVIII. századi forrásgyűjteménnyel, Debrecen, Tiszán-
túli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 1996, 308–309.
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latinból csak az alaktant és a szintaxist oktatták. Ilyen debreceni partikula működött 
Karcagon vagy Nagyszalontán. A partikulák legalacsonyabb szintjén álltak a kisisko-
lák, amelyek csupán elemi ismereteket közvetítettek, latin nélkül. Debrecennek ilyen 
partikulái voltak például a távoli Baranyában Kopácson, Siklóson vagy laskón.37 

A halasi iskola 17–18. századi színvonalát illetően van némi ellentmondás a szak-
irodalomban. Mészáros István szerint – mint láttuk – a korabeli gimnáziumok ala-
csonyabb szintjéhez tartozott, azaz kisgimnázium volt.38 Magasabb fokú tanulmá-
nyok folytatására az itteni diákok valamelyik kollégiumba iratkoztak be, többnyire 
Debrecenbe.39 Viszont ha az iskola a rektor mellett valóban préceptorokat is tar-
tott, ahogy azt a kiskunhalasi református gimnázium történetéről írott monográ-
fiában olvassuk, akkor talán olykor a nagygimnázium szintjét is elérhette, s valóban 
maga is küldhetett kisebb délvidéki iskolákba tanítókat, ahogy azt Dankó Imre véli.  
A kérdés mindenesetre további kutatást kíván. 

Az itteni iskola mindenkori színvonalának megfelelően kerülhettek debreceni tan-
könyvek a halasi partikulába: elsősorban ábécéskönyvek, egyszerűbb bibliaismereti 
kiadványok40, a káték közül pedig leginkább Siderius jánosnak a 18. század végéig 
igen népszerű Kisded gyermekeknek való Cathecismusa.41 De bizonyára használták 
Maróthi György 1743-tól egy egész évszázadon át népszerű Arithmeticáját is.42

A halasi rektorok életkörülményeiről keveset tudunk. Az 1756-ban számukra 
épült kétszobás lakást 1900 körül bontották le.43 A ránk maradt fénykép44 alapján 
ítélve az épület alig volt nagyobb, mint az ugyancsak a 18. század közepe táján épült 
debreceni „diákkunyhók”, amelyek a Kollégium épülete körül sorakoztak.45 Azaz 
a Debrecenből érkező rektorok lakáskörülményei lényegesen nem különböztek az 
otthoniaktól. Egzisztenciálisan azonban feltétlenül emelkedést jelentett számukra a 
rektori hivatal, hiszen önálló fizetéssel járt. A halasi rektor 1783-as fizetésjegyzékét 
a Debreceni Kollégium levéltára őrizte meg. E szerint az iskolamester 40 forint 
készpénzt és 15 mérő búzát kapott évente.46 Ez viszonylag jónak tekinthető, ennél 
többet ugyanis csak a nagygimnáziumok vagy csonka akadémiák rektorai kerestek.

Az egykori halasi rektorok további sorsáról alig tudunk valamit. Fentebb jelez-
tük, hogy néhányan közülük külföldi akadémiákra is eljutottak. érdekes lenne fel-
kutatni, milyen pálya várt rájuk hazatérésük után. Kiemelkedik a debreceni diákok 

 37 Az iskolaváltozatokhoz lásd: mészáRos, i. m., 30–33.
 38 mészáRos, i. m., 264.
 39 A debreceni diáknévsorok csak elvétve utalnak arra, melyik alacsonyabb szintű iskolából érke-

zett egy-egy diák, így a halasiak számáról pontos adatunk nincs; az azonban biztosra vehető, 
hogy a 18. század második felében megnövekszik a számuk.

 40 gszeLmAnn, i. m., 20–21. 
 41 siDeRius jános, Kisded gyermekeknek való katekizmus, Hasonmás kiad., szerk. győRi l. já-

nos, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010 (Református művelődéstörténeti 
füzetek, 4).

 42 A korabeli debreceni kollégiumi tankönyvek jegyzékét közli: NAGy, i. m., 212–272.
 43 gszeLmAnn, i. m., 17.
 44 Uo.
 45 A diákkunyhók leírását lásd: NAGy, i. m., 47–48.
 46 BARcsA, i. m., 105.
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sorából Földi jános (1755–1801), aki 1781–1783 között volt halasi rektor, majd 
debreceni tanulmányai befejezése után világi pályára lépett. Hajdúhadházon telepe-
dett le, s a hajdúkerület elismert orvosa lett. Irodalmi működésével elnyerte Kazin-
czy Ferenc, Fazekas Mihály és Csokonai barátságát. jelentős botanikai és állattani 
munkák szerzője is.47

Végül szólnunk kell arról is, hogy Debrecen és Halas iskolai kapcsolatai a 17–18. 
században nem merültek ki csupán a partikuláris kapcsolatokban. Azt szorosan 
kiegészítette a legáció, a szupplikáció és az alumnia kollégiumi intézménye.

A legáció ma is élő gyakorlatának eredetét zólyomi Dávid háromszéki kapitány 
1630-ban kelt adománylevelében kereshetjük. Ő rendelkezett úgy, hogy a Debreceni 
Kollégiumnak szánt adományát az iskola diákjai személyesen vegyék át tőle a három 
nagy egyházi ünnepen, s ezen alkalomból prédikációval szolgáljanak a helyi gyüle-
kezetben.48 E legendás kezdet nyomán a 17. század végére valóban általánossá vált 
az ünnepkövetség gyakorlata nemcsak Debrecenben, hanem más kollégiumokban 
is. A debreceni legációs helyek száma a 18. század végén 200–250 körül mozgott. 
Ez alig több, mint a partikuláris helyek száma, azaz a legtöbb partikula egyúttal le-
gációs célpont is volt. A Kollégiumnak a legációs adomány volt az egyik jelentős be-
vételi forrása, de a legátus is jól járt, hiszen a bevétel egy része közvetlenül őt illette.  
A tanulmányi eredmények és a magaviselet eredőjeként kialakított rangsor alapján 
dőlt el, melyik tógátus hová mehet legációba. A halasi gyülekezet előkelő helynek 
számított, így került oda 1795 tavaszán húsvéti legátusnak a Kollégium kiváló nö-
vendéke, Csokonai Vitéz Mihály. jól ismert, hogy a költő sorsát részben a halasi 
legáció pecsételte meg. Onnan ugyanis nem tért vissza időben, hanem ismeretlen 
helyre távozott, így a legációs bevétellel és az útközben Kecskeméten a Kollégium 
ottani alumnusai ellátására neki átadott további összeggel nem tudott időben elszá-
molni.49 Kollégiumi perében 1795 júniusában ezt komoly vétségként rótták föl neki.

A Series Legationum elnevezésű névjegyzék pontosan ránk örökítette a Debre-
cenből kirendelt legátusok 1783–1805 közötti névsorát, köztük a halasiakét is, így 
az érintett időszakra vonatkozóan pontosan tudjuk, kik fordultak meg Kiskunha-
lason.50 Csokonain kívül közöttük közismert személyiséget nem találunk. A legáció 

 47 Új magyar irodalmi lexikon, 2. jav. bőv. kiad., főszerk. PétEr lászló, Bp., Akadémiai K., 2000, 
I, 616.

 48 Rácz, Az ország iskolája…, i. m., 163–170; győRi, „Egész Magyarországnak…, i. m., 82.
 49 Csokonai perének halasi vonatkozásaihoz lásd: győRi l. jános, A „mythos magánya”, Észre-

vételek Csokonai debreceni „kicsapatásának” történetéhez, Debreceni Szemle 1996/1, 65.
 50 TtREl II. 11–h. 1. E dokumentum tanúsága szerint 1793–1805 között az alábbi debreceni diákok 

végeztek legátusi szolgálatot Kiskunhalason (a neveket a három sátoros ünnep – húsvét, pünkösd, 
karácsony – sorrendjében évenként közöljük): 1793: Nagy z. István, Tuba Dániel, Szilágyi Sá- 
muel; 1794: Fazekas György, Öri F. lászló, Kutasi lászló; 1795: Csokonai Mihály, Benedek István, 
 Deáki Benedek; 1796: Sipos Dániel, Németh Károly, Széles András; 1797: Páli Mihály, lukáts Ist-
ván, Cserepes Dániel; 1798: Rozgonyi György, Nyikos Sándor, Deretskei Mihály; 1799: Szűts Ger-
gely, Séni jános, Töltési Ferenc; 1800: zsoldos jakab, lévai Bálint, Kováts István; 1801: D. Nagy 
István, Ujhelyi Mihály, Benedek lászló; 1802: jeremiás Sámuel, Munkátsi Dániel, Tabi Mihály; 
1803: Etsedi jános, Kósa lászló, Király Pál; 1804: Burján jános, Varga józsef, Páli jános; 1805: 
Szilágyi István, Tatai Sándor, ziger józsef; 1806: Csergei józsef, Szeles Sámuel, Szelle Dániel.
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intézménye a Kollégium szemszögéből nézve nemcsak jelentős gazdasági erőforrást 
jelentett, hanem a felsőbb tanulmányokat folytató diákok gyülekezeti gyakorlatát 
is szolgálta. 

Az őszi adománygyűjtés helyi hagyománya, a kápsálás valószínűleg egyidős ma-
gával a Kollégiummal. Vidéki településeket azonban csak a 17–18. század forduló-
jától kerestek fel a debreceni diákok, miután Caraffa tábornok 1687-ben úgy meg-
sanyargatta Debrecen városát, hogy annak polgárai nem tudták többé fenntartani 
az iskolát.51 A vidéki gyűjtés, a szupplikáció spártákba (körzetekbe) szerveződve 
történt. Két-, három- vagy négyfős csoportokban keresték fel a debreceniek az őszi 
betakarítás után az ország szinte minden református települését. A befolyt összeg a 
Kollégium gazdálkodásának mintegy 15%-át tette ki, s a bevétel harmada a szupp-
likációs diákoknál maradt.

Halas a vásárhelyi spártába tartozott, amely Csongrádot és a jász-Kun kerüle-
tet foglalta magába. Az egyes települések adományait az 1744–1791 közötti közel 
fél évszázadra vonatkozóan pontosan ismerjük.52 Eszerint a településenkénti átla-
gos bevétel 100–200 dénár között mozgott. Halas jóval az átlag fölött teljesített, 
1744-ben 960, 1745-ben 1200, 1746-ban pedig 1840 dénárral támogatta a Kol-
légiumot.

Végül az anyaiskolát az alumneumok is összekötötték a partikulákkal. Mai fo-
galmaink szerint ezek olyan alapítványok voltak, amelyekkel a helyi közösség az 
anyakollégiumban továbbtanuló diákjait támogatta azzal, hogy vállalta ellátásuk 
éves költségeit. A kiskunhalasi egyházközség a 18. században – Kecskeméthez, Kar-
caghoz vagy Hajdúszováthoz hasonlóan – évente két alumnus diákot tartott Deb-
recenben.53 Mivel a rendelkezésünkre álló debreceni diáknévsorok 1750 előtt csak 
elvétve utalnak a diákok származására, s ezt követően is hézagosak az ilyen irányú 
adatok, nem tudjuk pontosan megállapítani, hány diák érkezett évente Halasról 
Debrecenbe. A diáknévsorok évente legfeljebb két-három halasi beiratkozót sejtet-
nek, de ennél vélhetően jóval többel számolhatunk.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a partikuláris-rektorális iskolahálózat a mai ér-
telemben véve nem volt ugyan központilag szervezett intézmény, a maga patriarchá-
lis, családias módján azonban mégis nagyon jól működött, s amint Kiskunhalas és 
Debrecen kapcsolatai is mutatják, évszázadokon át eredményesen szolgálta a ma-
gyar értelmiségképzés ügyét.

 51 Rácz, Az ország iskolája…, i. m., 154–155.
 52 TtREl II. 11. d. 1.
 53 bAloGH Ferenc, A Debreczeni Református Főiskola alapítványi törzskönyve, Debrecen, Deb-

reczen sz. kir. város Könyvnyomda-Vállalata, 1911, 464.
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A „türelmi rendelet” biztosította protestáns autonómia jegyében az 1791. évi bu-
dai zsinat az egyházkerületek irányítása alá helyezte a református iskolákat. Ez a 
gyakorlatban a kisebb iskolák esetében a helyi gyülekezet felügyelő szerepét ered-
ményezte. A korábban csaknem színtiszta református hódoltsági városok a 18. szá-
zad folyamán felekezetileg sokszínűvé váltak, s ez önmagában is szükségessé tette 
a korábban városi kezelésben lévő iskolák jogi helyzetének tisztázását. Mindez Kis-
kunhalast is érintette, s e folyamat eredményeként kezdte meg az egyház a korábbi 
partikuláris iskola modernizációját.54

Figyelemre méltó, hogy bár az 1806-os bécsi tanügyi reform, a II. Ratio Educa-
tionis a protestáns iskolákra nem volt érvényes, a helyi egyház annak legtöbb pont-
ját mégis érvényesítette.55 Ennek jegyében a korábbi kétéves elemi iskola 1822-re 
fokozatosan négyéves nemzeti (azaz magyar nyelvű) iskolává vált. A négyéves kis-
gimnázium pedig ugyanekkorra hat évfolyamos nagygimnáziummá fejlődött. 1820 
körül alakult ki a korábbi szerény kezdetek után a kétéves elemi leányiskola végleges 
formája is, amelyben már véglegesített tanító működött.56

A halasi református gimnáziumot 1806-tól már nem két-három évente cserélő-
dő, s többnyire Debrecenből érkező rektorok irányították, hanem véglegesített pro-
fesszorok. Helyi források szerint a gimnáziumot előkészítő két évfolyamos elemi 
képzés 1822-ig párhuzamosan működött a nemzeti iskolával, s ott debreceni pré-
ceptorok tanítottak.57 Amint azonban fentebb jeleztük, Debrecenben a préceptorok 
küldésének nincs írásos nyoma. Azok inkább Kecskemétről vagy Nagykőrösről ér-
kezhettek.

látható tehát, hogy az 1820-as évekre Halas debreceni partikuláris kötődései 
megszűntek, a Debrecennel való szellemi kapcsolat azonban továbbra is fennma-
radt. Elég csak arra gondolnunk, hogy az iskolát most már ténylegesen is felügyelő 
egyházközség lelkészei az 1860-as évekig továbbra is Debrecenben végeztek (a pesti 
lelkészképzés csak 1855-ben indult meg). Ugyancsak Debrecenben végzett a hala-
si református nagygimnáziumot 1806–1852 között irányító összes, kivétel nélkül 
lelkészi végzettséggel rendelkező professzor is. Esetükben jól megfigyelhető, amire 
szórványos adatok alapján fentebb a 18. századi rektorokról szólva is céloztunk, 
hogy általában a szülőföld közelsége is vonzotta őket Kiskunhalasra. A debreceni 
diáknévsorok tanúsága szerint az 1806–1822 között professzori állást betöltő Né-
meth Ferenc Baranyából származott, a rövid néhány hónapra őt követő Horváth Pál 
a baranyai Belvárdon született, majd debreceni tanulmányait megelőzően a csurgói 
partikulában tanult; az 1836–1852 között tevékenykedő Kovács Pál pedig a somo-

 54 gszeLmAnn, i. m., 19–22.
 55 Uo., 22–25.
 56 Uo., 18.
 57 Uo., 21.

A partikuláris kapcsolatok megszűnése, és ami utána 
következett – kapcsolatok a 19. században
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gyi Nagybajomból származott. Egyedül elődje, Pordán jános esete képez kivételt, 
aki a Komárom megyei Császáron született, s a losonci református partikulából 
került Debrecenbe.58

A halasi professzorok ugyanúgy, mint rektor elődeik, a Debreceni Kollégiumot 
tekinthették mintának. Hogy ez mennyire így volt, az is jelzi, hogy a két Ratio Edu-
cationist (1777, 1806) követő helyi tantervek után a középszintű oktatás helyzete 
1820-ra stabilizálódott Debrecenben, s rá két évre Halason is lezárult ugyanez a 
folyamat. Az 1820-as kollégiumi tanterv az elemi iskolát négyosztályos anyanyelvi 
iskolaként kezeli. „A hatosztályos gimnáziumot két egységre osztja: az alsó négy 
osztály a grammatikai, a két felső a humanitási jelzőt viseli.”59 Az előbbi a latin 
nyelv elsajátítására szolgál, az utóbbi klasszikus műveltséget nyújt (irodalom, mito-
lógia, régiségtan, ókori földrajz). Ezzel párhuzamosan teret nyernek a modern isme-
retek is, így a természettan, számtan, földrajz és történelem is. Ez a gimnáziumesz-
mény még egyértelműen humán profilú, de már engedményeket tesz a reáliáknak is.  
A gimnázium hasonló típusú 4–2-es szerkezeti tagolását valósítják meg ugyanezek-
ben az években Kiskunhalason is.60

Fontos változás az is Debrecenben, hogy 1825-ben önálló tanszéket kap a peda-
gógia zákány józsef professzor irányítása mellett, amiből később fokozatosan ki-
fejlődik az önálló tanítóképzés. Hogy a halasi elemi iskola tanítói milyen arányban 
végeztek a következő évtizedekben Debrecenben, további kutatást igényelne, de a 
földrajzi közelség miatt valószínűsíthető, hogy Halast elsősorban az 1837-től mű-
ködő nagykőrösi református tanítóképző látta el tanerővel.

A 19. század első felében Kiskunhalason működő professzorok közül kiemelt  
figyelmet érdemel Kovács Pál alakja, aki 1836–1852 között tevékenykedett itt. 
Gszelmann Ádám gimnáziumtörténetéből tudjuk, hogy ő volt az első olyan tanár, 
akit az egyháztanács mint fenntartó testület 1841-ben tagjai közé választott, s ezzel 
bevont az iskola ügyeinek intézésébe.61 Ezzel az egyház egyértelműen elismerte a 
poétikát és retorikát tanító Kovács Pál kiváló emberi és tanári kvalitásait.

Kovács Pál életrajzát Balogh Ferenc debreceni professzor írta meg,62 s innen tud-
juk, hogy a későbbi halasi professzor a Somogy megyei Nagybajomban született 
1808-ban. A losonci partikulából került Debrecenbe 1828-ban felsőbb tanulmá-
nyokat folytatni. Kedvenc tárgyai a latin, a görög és az irodalom voltak. Olyan 
kiváló professzorok tanították Debrecenben, mint Sárvári Pál (Arany jános kedvenc 
tanára), az önképzőköri tevékenységet felkaroló Péczely józsef, a Füvészkertet ala-
pító híres matematikus, Kerekes Ferenc, az első kollégiumi pedagógiai tanszéket 
megszervező zákány józsef, aki a kollégiumi zenekar létrehozója is volt. Balogh 
Ferenc szerint „Kovács Pál természettől vidám kedélyű volt, barátságos asztalánál 

 58 A professzorok neve megtalálható a debreceni diáknévsorokban: szABADi, i. m. 
 59 A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2012), szerk. győRi l. jános, Debre-

cen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2013, 20.
 60 gszeLmAnn, i. m., 23.
 61 Uo., 27–28.
 62 bAloGH Ferenc, A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben…, i. m., 

297–299.
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tiszttársai többször egybejöttek, […] a reménnyel is alig derengő nyomott időben 
hazafias érzések közt értekeztek a teendők felett.”63

A halasi egyház bizonyára fájlalta, amikor ez a kiváló nevelő 1852-ben, engedve 
egykori iskolája hívásának, visszatért Debrecenbe. Az 1850-ben bevezetett osztrák 
tanügyi rendelet, az Entwurf ugyanis új típusú nyolcosztályos gimnázium létrehozá-
sát írta elő 12 fős tantestülettel. Debrecenben még ekkor is az ősi préceptori gyakor-
lat működött, mely szerint csak az akadémiának voltak véglegesített professzorai, 
elemi és gimnáziumi szinten a nagydiák préceptorok tanítottak. Néhány egykori 
debreceni partikula – köztük Halas is – a tanerők alkalmazását illetően ekkor már 
modernebbnek számított, mint az anyaiskola, hiszen véglegesített tanárokat alkal-
mazott. Ebben a szorult helyzetben Debrecen részben egykori partikuláiból hívott 
meg tanárokat az új követelmények teljesítésére. Így került vissza Debrecenbe Kiss 
András Máramarosszigetről, Szegedi Sándor Hajdúszoboszlóról, Szekeres Pál Haj-
dúböszörményből, Tüdős jános Kisújszállásról, Kovács Pál pedig Halasról.64

Kovács Pál 1852-ben tért vissza Debrecenbe, s a következő évben az új Ent-
wurf-gimnázium igazgatója lett, s e tisztséget 1858-ig töltötte be. Ezután az igazga-
tói tisztség sorban járt az iskola tanárai között, ami azonban nem bizonyult szeren-
csés döntésnek, hiszen a debreceni nyolcosztályos gimnázium helyzete végül csak 
a kiegyezés utáni években stabilizálódott. Kovács Pál 1859-ben hirtelen halt meg 
(meghűlt a tűzoltó diákok éves majálisán).

A halasi iskolatörténeti monográfia úgy tudja, hogy a kiváló tanár az 1855–56. 
tanévre visszatért Kiskunhalasra.65 Ennek azonban Debrecenben nincs nyoma, s így 
e kérdés további tisztázást kíván. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a debreceni 
gimnázium nyomtatott értesítője a jelzett évben is az ő neve alatt jelent meg.

Az Entwurf életbe lépését követő évtizedben – több más egykori debreceni parti-
kulához hasonlóan – a kiskunhalasi gimnázium is a puszta létéért küzdött. Vidéki 
kisvárosokban szinte lehetetlen volt megfelelni a szigorú előírásoknak. A halasi is-
kola rövid időre a nyilvánossági jogát is elveszítette, s a nyolc évfolyamos gimná-
zium kiépítése csak 1861-ben kezdődött meg, az első érettségi vizsgára 1868-ban 
került sor.66

A modern gimnáziumi oktatás megteremtésében a város két református lelkésze, 
apa és fia, Szilády lászló és Szilády Áron vállaltak oroszlánrészt. Előbbi 1848-tól, 
utóbbi 1862–1921 között végzett itt szolgálatot. Mindketten Debrecenben végezték 
a teológiát, a református iskolázásról alkotott képük is jórészt debreceni élmények-
ben gyökerezett. Szilády lászló (1812–1862) legfőbb érdeme az volt, hogy az 1850-
es években a halasi gimnáziumot egyáltalán életben tudta tartani.67

Fia, Szilády Áron (1837–1922) jóval nagyobb formátumú egyéniség volt, s 1862-
ben apjánál kedvezőbb időszakban lett a kiskunhalasi református gimnázium fel-

 63 Uo., 298.
 64 A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2012)…, i. m., 46–48.
 65 gszeLmAnn 2004, 296–297.
 66 Uo., 44–48.
 67 gszeLmAnn, i. m., 39–42.
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ügyelője. Közismert, hogy iskolaszervező tevékenysége mellett igen jelentős filoló-
gus, nyelvész, irodalomtörténész, folyóirat-szerkesztő, országgyűlési képviselő is 
volt, akit a MTA előbb levelező (1861), majd rendes (1876), végül tiszteletbeli (1917) 
tagjává választott. Iskolaszervező, tudományos és közéleti tevékenységének kiterjedt 
irodalma van,68 ám itt csupán debreceni kapcsolataira kívánunk utalni.

Szilády Áron csak a gimnázium első hat évfolyamát végezte Halason (ennek 
megkezdésekor apja még ságvári, majd jászkiséri lelkipásztor volt), az utolsó két 
osztályt Nagykőrösön járta, amely iskola elsők között tudott megfelelni az Ent-
wurf előírásainak.69 Itt Arany jános is felfigyelt tehetségére, s vele később is atyai 
barátságban maradt. Innen került Debrecenbe, ahol 1853–1857 között teológiát 
hallgatott.

Az 1850-es években a Debreceni Kollégium maga is súlyos válságba jutott.  
A Kollégium és a város 1849-ben vállalt szerepe miatt a Habsburg-elnyomás az „or-
szág iskoláját” kétszeresen is sújtotta (köztudott, hogy 1849 tavaszán a Kollégium 
Oratóriumában tartotta üléseit az országgyűlés alsóháza – Kossuth itt terjesztette 
elő, és itt vitatták meg április 13-án zárt ülésen a Függetlenségi nyilatkozat tervét). 
Gimnáziumának működése az Entwurf előírásai miatt két évtizeden át akadozott. 
legkiegyensúlyozottabban a Kollégium teológiai akadémiája működött, hiszen a 
politikai elnyomás a lelkészképzés tartalmi kérdéseibe nem kívánt közvetlenül be-
leszólni. Ez volt az az intézmény, amelyben a régi kollégiumi hagyományok is leg-
inkább továbbéltek, s itt készült későbbi hivatására, iskolaszervező tevékenységére 
Szilády Áron is.

Szilády Áron életéről szóló visszaemlékezésében idős kori káplánja, Ván Benjá-
min azt írja, hogy „debreceni diákéletéről valahányszor megemlékezett, érzett be-
szédjén, hogy boldogan tekintett vissza arra.”70 Ugyanakkor Ván Benjámin írása 
mégsem tekinthető debreceni vonatkozásban perdöntő forrásnak, mivel – ahogy 
maga fogalmaz – „a debreceni diákéletét nem emlegette sokat, meg aztán, megval-
lom, nem is nagyon érdekelt, s így nem jegyeztem meg, mivel még abban az időben 
Debrecent nem ismertem…”71 Figyelemre méltó viszont az a megállapítása, hogy 
„az ő idejében a teológusok életében már meglátszott a dekadencia, mert a szerelem, 
a bor, s a kártya bűvöletében kívántak inkább élni, mint a tudományok művelésé-
ben…”72 Annak a teológiai liberalizmusnak és racionalizmusnak a hatásáról van itt 
szó, amely a 19. század közepén valóban uralkodóvá vált a hazai református szelle-
mi életben, s melynek nyomán legjelesebb korabeli lelkészeink inkább az irodalom 
vagy különböző humán tudományok terén jeleskedtek, mintsem a teológiában. Így 
volt ez Szilády Áron esetében is, s így Debrecen hatását nála sem elsősorban teoló-
giai vonatkozásokban kell keresnünk. 

 68 ÚMIl, III, 1988.
 69 mészáRos, i. m., 227.
 70 ván Benjámin, Szilády Áron élete, Kiskunhalas, Kiskunhalasi Református Egyházközség, Szi-

lády Áron Társaság, Thorma jános Múzeum, 2012 (Thorma jános Múzeum könyvei, 35) (Kis-
kunhalasi Református Kollégium könyvei, 6), 27.

 71 Uo., 29.
 72 Uo., 27.
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Sziládyra Debrecenben elsősorban lugossy józsef (1812–1884) professzor hatott, 
aki itt a magyar nyelv és irodalom mellett a keleti nyelveket is tanította. A keleti 
nyelvek, a filológia és az irodalom iránti elkötelezettség az ő hatására erősödhetett 
meg Szilády lelkében. Ennek igazolására elég legyen Szilády Áron egykori debrece-
ni diáktársa, Balogh Ferenc professzor lugossyra való visszaemlékezését idéznünk: 
„Demosthenesi erővel ragadta magával hallgatóit, éreztetni tudta velök a tudomány 
fenséges hatalmát, kivált a legborultabb korszakban […] Róla beszélt, regélt az ifju-
ság tantermen kívül, lakszobáiban, otthon, vidéken, szerte az országban, s híre által 
vonzotta ide a távoliakat […] Tőle kaptak lángot számosan, legelőbb Révész Imre, 
[…] Szilády Áron, Géresi Kálmán és Fiók Károly.”73 lugossy kiváló hazafi is volt, 
aki a szabadságharc bukása után lovas nemzetőri múltja miatt bujdosásra is kény-
szerült. Tudományos tevékenysége okán a MTA 1841-ben levelező, 1858-ban rendes 
tagjává választotta.

A másik debreceni hatás a Kollégium könyvtárában és egyéb iskolai gyűjtemé-
nyeiben keresendő. Szilády diákéveiben lugossy professzor a Kollégium főiskolai 
könyvtárának is őre volt. Ebben az időben még a könyvtár részét képezték a Kollé-
gium egyéb gyűjteményei is (éremtár, régészeti leletek, valamint természetrajzi gyűj-
temények). lugossy tudatosíthatta benne a könyvtár és a szemléltetőeszközök isko-
lai fontosságát. Nyilván nem véletlen, hogy a kiskunhalasi gimnáziumban Szilády 
Áron idején hasonló gyűjtemények jöttek létre olyan nagyságrendben, amely egy 
középiskolában szokatlan e korban.

Szilády Áron későbbi közéleti és folyóirat-szerkesztő tevékenységéhez is ösztönzé-
seket kapott Debrecentől. A reformkorban első virágkorát élő főiskolai önképzőkör 
(Olvasó Egylet) 1857-ben alakult újjá „Önképezde” néven, s később Magyar Irodal-
mi Önképző Társulatként vált híressé. Felügyelő tanára Szűcs István jogtanár, jeles 
történészprofesszor lett. A társulat első diáktitkárává Szilády Áront választották.  
Ő szerkesztette a kör folyóiratát, a Heti Közlönyt is. Ma már elképzelni is nehéz, 
hogy ez a lap egy példányban, kézzel írott formában jelent meg negyven éven át, 
amikor végre nyomtatott formát kapott Debreceni Főiskolai Lapok címen. Ez utób-
bi 1914-ig működött, teljes életkora tehát 57 esztendő volt. Így a Szilády Áron által 
elültetett mustármagból sarjadt ki a leghosszabb életű hazai ifjúsági lap, melynek 
később olyan kiváló munkatársai voltak, mint Szabolcska Mihály, Ady Endre, Oláh 
Gábor vagy Szombati Szabó István.74 Szilády Áron az önképzőkör mellett a tűzoltó 
diákok társulatának is tagja volt, méghozzá az egyesületen belül leginkább megbe-
csült „nagybotosok” közé tartozott.75

Végül Szilády Áron a Debreceni Kollégiumnak köszönhette külföldi tanulmá-
nyait is. Vélhetően lugossy ösztönzésére utazhatott – még diákként – Konstantiná-
polyba, hogy törökül tanuljon. Az 1858/59. tanévet pedig a göttingeni egyetemen 
töltötte, ahol elsősorban a keleti nyelvekben mélyedt el (arab, perzsa, szanszkrit). 

 73 bAloGH, A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben…, i. m., 51.
 74 zsigmonD Ferenc, A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom, Debrecen, [k. n.], 1940 (A Deb-

receni Kollégium története, 3/4), 120–123, 157–163, 173–184.
 75 NAGy, i. m., 277.
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Szilády Áron lugossy józsef iránti hálájának legbeszédesebb jele, hogy temeté-
sén, 1884-ben a másik neves tanítvány, a fentebb idézett Balogh Ferenc kollégiumi 
professzor beszéde után az Akadémia nevében ő búcsúzott egykori professzorától. 
Révész Kálmán így idézi fel Szilády beszédét a korabeli egyházi sajtóban: „A magyar 
tudományos Akadémia is – úgymond a szónok – letesz egy ciprus gallyat lugossy 
sírjára. Nem szokása ugyan, kivált vidéki tagjának temetésén magát képviseltetni, 
de most érzi, hogy itt kivételt kell tennie. Mert a pótolhatatlan veszteség nem csupán 
a debreceni főiskoláé és református egyházé, hanem az egész országé, az Akadémiáé 
is. Azért a fájdalom felét átveszi az Akadémia… A hivatalos kötelesség meg van 
téve – folytatá a szónok –, …hadd szóljon a tanítvány is, ki huszonöt év óta nem 
látta Debrecent. Be kellett hát teljesedni, amit a fedhetetlen kedves tanár hozzám 
intézett levelében írt: »ha nem szoríthatlak többé keblemre, boruljatok le majd a 
hamvvedremre!« Isten fogadja irgalmába az elköltözött nagy férfiú tiszta lelkét, 
mely nyugalmat ő oly igen megérdemel.”76

Szilády Áron halasi iskolaszervező tevékenységét számos debreceni kollégiumi 
élmény inspirálhatta, amelyet a református gimnázium ma is használt épületének 
sok akadékoskodás ellenében történő felépítése és 1892-es átadása tetőzött be.77 
érdekes, hogy még az épület külső arculatán is felismerhető a Debreceni Kollégium 
monumentális épületének művészi hatása. Ezzel az intézmény a város szellemi köz-
pontjává vált, s így az egykori partikula maga is méltó vetélytársa lett a debreceni 
anyaiskolának. Talán Szilády Áron személyes kapcsolatainak is köszönhető, hogy 
a kiegyezést követő évtizedekben, amikor a hazai középiskolai tankönyvkínálatot 
és -használatot meglehetősen nagy zűrzavar jellemezte, a kiskunhalasi református 
gimnáziumban feltűnően sok debreceni tankönyvet használtak.78 

A Debreceni Kollégium fennállásának 475. évfordulójára 2013-ban emelt, s az 
Oratóriumhoz vezető lépcsőházban elhelyezett dicsőségtáblán, amelyre a száz leg-
nevesebb kollégiumi diák neve került föl, Szilády Áron neve is szerepel, ami kiemel-
kedő tudományos tevékenysége mellett annak is köszönhető, hogy máig ő Debrecen 
és Kiskunhalas évszázados szellemi kapcsolatainak emblematikus alakja.

A kapcsolatok továbbélése a 20. században

A századfordulótól kezdve a két református iskola kapcsolatai már tényleg nagyon 
esetlegessé és elszórttá váltak, de néhány mozzanat még a 20. századból is érdeklő-
désünkre tarthat számot.

A Debreceni Kollégium felső, a korabeli szóhasználat szerint akadémiai vagy 
főiskolai szintje az Entwurf bevezetése után, a 19. század második felében három 
karra bomlott: teológiai, jogi és bölcsészeti akadémiára. Az akadémiai professzorok 

 76 Révész Kálmán, Lugossy József, Protestáns Egyházi és Iskolai lap, 1884/11, 354.
 77 gszeLmAnn, i. m., 61–69.
 78 A magyarországi középiskolákban az 1879–80. tanévben használt tankönyvek jegyzékét lásd: 

Debreczeni Ref. Főgimnásium értesítője az 1879–80. iskolai évről, Debrecen, 1880, 3–58.
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megválasztása meghívás útján történt. A 20. század első éveiben érdekes módon egy 
kiskunhalasi származású ikerpár került a jogi akadémia két tanszékének élére, Tóth 
lajos 1904-ben, Tóth Károly pedig 1906-ban.

Kiskunhalason születtek 1876. szeptember 28-án, ahol édesapjuk hites mérnök 
és földbirtokos volt. Elemi és gimnáziumi tanulmányaikat Halason végezték, majd 
a budapesti egyetem jogi karán tanultak tovább. Önkéntes katonai szolgálatuk után 
mindketten hadnagyi rangot értek el. Mindketten a fővárosban dolgoztak ügyvéd-
ként, míg végül Tóth lajos 1904-ben a magyar magánjogi és ausztriai magánjogi, 
Tóth Károly 1906-ban a perrendtartás, váltó- és kereskedelmi jogi tanszék élére ke-
rült Debrecenben. 1914-ben a Kollégium főiskolai karaiból megalakult a debreceni 
állami tudományegyetem. Tóth lajos itt folytatta működését, Tóth Károly viszont 
már ezt megelőzően, 1913-ban a kolozsvári egyetem magyar polgári törvénykezési 
jogi tanszékének nyilvános rendes tanára lett.79

Végül szólnunk kell még a két intézmény közötti kapcsolat egy egészen sajátos 
újabb kori mozzanatáról, amely időbeli közelsége ellenére gyakorlatilag teljesen 
feledésbe merült. Miután a Kollégium főiskolai karaiból 1914-ben Debrecenben 
létrejött a ma is működő állami egyetem, az egyház a református középiskolai ta-
nárutánpótlás biztosítására 1925-ben létrehozta a Kollégium szervezeti keretében 
a Református Tanárképző Intézetet és Internátust.80 Erre az az 1924-es törvény is 
késztette, melynek értelmében a középiskolai tanároknak az egyetemi diploma meg-
szerzése mellett valamelyik tanárképző intézetet is el kellett végezniük. A debreceni 
Református Tanárképző Intézet a budapesti Eötvös józsef Collegium mintájára az 
egyetemi alapképzés mellett kiegészítő képzést nyújtott diákjainak humán (magyar, 
történelem, nyelvek) és ideológiai tárgyakból (filozófia, teológia, pedagógia), akik 
ezekből rendszeresen vizsgáztak is (gyakorlatilag két leckekönyvük volt). Emellett 
kiválóan felszerelt könyvtár, anyanyelvi lektorok és külföldi ösztöndíjak segítették 
előrehaladásukat. Az intézet végzős hallgatói számára a Kollégium Gimnáziuma és 
a Dóczi Református leánygimnázium szolgált gyakorlóiskolaként. Az intézmény  
27 éves működése során (1952-ben szűnt meg) több mint 200 hazai diplomás refor-
mátus szellemű képzéséhez járult hozzá. Köztük olyan kiváló tudósok nevét talál-
juk, mint Balassi István néprajzkutató, Béládi Miklós, Hársing lajos és Kiss Ferenc 
irodalomtörténészek, é. Kiss Sándor történész, Komlósi Sándor pedagógiai szakíró, 
Imre Samu és O. Nagy Gábor nyelvészek, vagy Szele Tibor matematikus. Hogy a 
neveléstörténeti irodalomban ennek az intézménynek a jelentőségéről a legutóbbi 
évekig nemigen esett szó, annak az lehet az oka, hogy felsőfokú egyházi képzettsé-
gükről a szocializmus évtizedeiben maguk az érintettek általában hallgattak, alap-
diplomájukat ugyanis, amellyel önmagában is igazolni tudták egyetemi végzettségü-
ket, a debreceni állami egyetem állította ki.

 79 A két életrajz forrása: bAloGH, A Debreceni Református Kollégium története adattári rend-
szerben…, i. m., 559–560, 563–564.

 80 fEkEtE Károly, A Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete = „Debreceni Isko-
la” neveléstudomány-történeti vázlata, szerk. BRezsnyánszKy lászló, Bp., Gondolat, 2007, 
40–58.
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Így történhetett ez azok esetében is, akik a Református Tanárképző Intézet be-
fejezése után a kiskunhalasi református gimnáziumba kerültek, életrajzukból egy-
szerűen kimaradt ez a mozzanat. A halasi gimnázium történetéhez csatolt tanári 
életrajzokat81 a debreceni Református Tanárképző Intézet névjegyzékével összevetve 
megállapítható, hogy a két világháború között pályájukat a kiskunhalasi Szilády 
Áron Református Gimnáziumban kezdők között hat olyan tanár volt, aki a debrece-
ni Református Tanárképző Intézetben végzett: így Bacsó Benő matematika–fizika, 
Gyárfás Imre magyar–latin, Hadas Balázs magyar–német, Karsay Sándor magyar–
német (teológiai képesítése is volt!), Pelsőczy zoltán magyar–latin és zsadon lászló 
magyar–német–latin szakos tanár.82 Az életrajzok tanúsága szerint nevezettek szak-
mai munkájukkal, emberi helytállásukkal nem hoztak szégyent sem a Debreceni 
Kollégiumra, sem a halasi gimnáziumra. Bacsó Benő és Karsay Sándor évtizedekig 
még az államosított gimnáziumnak is megbecsült tanárai maradtak.

Kitekintés

A két iskola évszázados kapcsolatainak újraéledését jelzi, hogy az 1993-ban ismét 
egyházi fenntartásba került Szilády Áron Református Gimnázium és az egykori 
debreceni anyakollégium gimnáziuma tanárainak kisebb-nagyobb küldöttségei az 
elmúlt két évtizedben többször is találkoztak különböző fórumokon szakmai ta-
pasztalatszerzés céljából. Nyilván az sem tekinthető véletlennek, hogy amikor 2013. 
szeptember 28-án a Debreceni Kollégium fennállásának 475. évfordulóját ünnepel-
te a Nagytemplomban, az ünnepség szervezői Bödecs Pál kiskunhalasi lelkipásztor 
főigazgatót kérték föl, hogy a jubiláló intézményt a valamikori partikulák nevében 
köszöntse.83 S talán e gesztus viszonzásának is tekinthető, hogy az idén fennállásá-
nak 350. évfordulóját ünneplő halasi református gimnázium egy csoportja május 
24-én a református világtalálkozó keretében meglátogatta a Debreceni Kollégiu-
mot, a partikuláris kapcsolatokra emlékeztető emléktáblát hozott magával, amely a 
felújítások után a gimnázium Péterfia utcai épületében kap majd helyet, s a küldött-
ség az egykori debreceni rektorok példáját követve lovas szekérrel tért haza Kiskun-
halasra. Hisszük, hogy ez az érdekes vállalkozás is hozzájárult a két iskola közötti 
kapcsolatok erősítéséhez.

 81 gszeLmAnn, i. m., 280–309.
 82 fEkEtE, i. m., 55–58.
 83 Bödecs Pál köszöntőjének szövege megjelent: Emlékkönyv. A 475 éves Debreceni Református 

Kollégium jubileumi rendezvényeinek dokumentumai, szerk. fEkEtE Károly és győRi L. jános, 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2014, 223–224.



42

Az utóbbi másfél évtizedben fellendülő erdélyi református forráskutatás és -feltárás 
eredményeként ma már többkötetnyi 17–18. századi forrás áll a kutatók rendel-
kezésére. Elsősorban a vizitációs jegyzőkönyvek, az egyházmegyei parciális és a 
generális zsinati határozatok jelentek meg nyomtatásban, amelyek révén nemcsak 
az egykori egyházmegyék és egyházközségek belső életébe nyerhetünk betekintést, 
hanem sok, eddig bizonytalan kérdésre is választ kapunk. Így már megrajzolha-
tóvá válik az egyházközség és az egyházmegye működése, a lelkész és a tanító 
tisztségének alakulása, a helyi népszokások, valamint az egyes települések etnikai 
összetételének változása is. Az eddig feltárt jegyzőkönyvek közé tartozik az orbai, 
a hunyad-zarándi, a nagysajói, a sepsi, a küküllői, valamint feldolgozás alatt van-
nak, illetve kiadásra várnak a széki, a görgényi, a marosi, a nagyenyedi és a dési 
egyházmegye jegyzőkönyvei.1 

 1 Az Orbai Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, I, (1677–1752), szerk. csá-
ki Árpád, szőcsné gAzDA Enikő, Sepsiszentgyörgy, T3, 2001; A hunyad-zarándi reformá-
tus egyházközségek történeti katasztere, 1686–1807, sajtó alá rend. Buzogány Dezső, ősz 
Sándor Előd, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2003–2007 (Erdélyi református 
egyháztörténeti adatok, 1–3); A Sepsi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, 
1728–1790: Aldoboly–Zalán, sajtó alá rend. KoLumBán Vilmos józsef, Kolozsvár, Ref. Teo-
lógiai Int., 2005 (Erdélyi református egyháztörténeti adatok, 3); A Nagysajói Káptalan egy-
házközségeinek történeti katasztere, 1745–1814, sajtó alá rend. KoLumBán Vilmos józsef, 
Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2007 (Erdélyi református egyháztörténeti 
adatok, 5); A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti 
katasztere, 1648–1800, szerk. Buzogány Dezső, Kolozsvár, Koinónia, 2008–2012 (Fon tes 
rerum ecclesiasticarum in Transylvania); A generális zsinati jegyzőkönyvek közül: Erdélyi 
református zsinatok iratai, sajtó alá rend., szerk. Buzogány Dezső (et al.), Kolozsvár, Er-
délyi Református Egyházkerület, 2001 (Erdélyi református egyháztörténeti adatok). Az 
1600–1700 közti határozatokat most készítik elő kiadásra. A parciális zsinati végzések közül 
kiadásra került a hunyad-zarándi (A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye Parciális 
Zsinatainak végzései, 1686–1718, 1810–1815, összeáll., sajtó alá rend. Buzogány Dezső, 
ősz Sándor Előd, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2007 [Erdélyi református 
egyháztörténeti adatok, 4]) és a küküllői jegyzőkönyvek (A Küküllői Református Egyház-
megye parciális zsinatainak végzései, összeáll., sajtó alá rend., Buzogány Dezső, ősz Sándor 
Előd, tóth levente, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2008 [Erdélyi református 
egyháztörténeti adatok, 6]).

Kolumbán Vilmos józsef

A DéSI REFORMÁTUS EGyHÁzMEGyE 
A 17–18. SzÁzADBAN
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A dési egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei a 18. század elejéről maradtak fenn 
folyamatosan, a korábban keltezett jegyzőkönyvek elvesztek, létezésükre csak hal-
vány utalások vannak. A 17. századból mindössze egyetlen, az egyházmegye gyü-
lekezeteivel kapcsolatos irat maradt az utókorra, amely a század közepén (1630-as 
évek) lejegyzett lelkészi és tanítói fizetésjegyzéket őrizte meg. Ugyancsak kiemelkedő 
jelentőségű forrásnak számít az 1712–1713 között készült egyházközségi vagyonlel-
tár. A rendszeres vizitációs jegyzőkönyvek 1721-től maradtak fenn, kevés kivételtől 
eltekintve minden évben meglátogatták a gyülekezeteket. Ugyanakkor sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy a dési vizitációs jegyzőkönyvek iratanyagának forrásér-
téke messze elmarad az eddig feltárt egyházmegyék iratanyagától. A leggazdagabb 
forrásértékű protocollumok a hunyad-zarándi és a küküllői egyházmegyéből szár-
maznak (rendkívüli részletességgel számolnak be az éppen vizsgált gyülekezet belső 
életéről), míg a sepsi és a dési egyházmegyékben inkább a vagyonügyeket tekintették 
kiemelt fontosságúnak. Ennek következtében a dési egyházmegye gyülekezeteinek 
belső mindennapjairól kevés információval rendelkezünk. Nem részletezik különö-
sebben a helyi patrónus és a gyülekezet viszonyát, a lelkész és a tanító munkájának 
ismertetésekor a jegyzőkönyvvezető részletes esetismertetés nélkül feljegyezte a lel-
kész és tanító iránti elégedettséget vagy elégedetlenséget. 

Fontosnak tartjuk kiemelni azt is, hogy az egyházlátogatási körutak alkalmával 
kivételes esetben vizitálták a filiákat és szórványokat, többnyire csupán az anya-
egyházközség ellenőrzését végezték el. A filiák „létezéséről” a vizitáción jelenlévő 
egyháztagok nevei mellé feljegyzett településnevekből van tudomásunk. 

A dési egyházmegye kialakulása és szerkezete

A legjelentősebb és legnagyobb erdélyi református egyházmegyék egyikeként tarják 
számon a dési egyházmegyét. Megalakulása a 16. század második felére tehető, 
amikor a reformáció következtében megszűnt erdélyi katolikus egyházmegye ko-
rábbi gyülekezeteiből létrejött a dési (más néven a belsőszolnoki) és a dobokai egy-
házmegye, amelyet a század vége felé máig tisztázatlan okok miatt egyesítettek. Az 
újonnan megalakított dési református tractus nem követte a középkori katolikus 
egyházmegye területi felosztását, ugyanis a korábbi szolnoki, dobokai és kolozsi 
főesperesség és esperesség egyes gyülekezeteiből hozták létre. Rendezési elveként 
feltehetően a közigazgatási határokhoz való alkalmazkodást jelölhetjük meg, amíg 
a dési református tractus nagy vonalakban követi a Belső-Szolnok vármegye nyu-
gati határait, bár néhány gyülekezete (Szentmártonmacskás, Fejérd, Kendilóna, Vá-
laszút) a szomszédos Kolozs vármegye területén volt, addig az ugyancsak ekkor lét-
rejövő széki egyházmegye jelentős részének délkeleti határa többé-kevésbé követte 
a vármegye határait.2 

A dési és a dobokai tractus egyesítése nyomán létrejövő dési egyházmegyének 
71 gyülekezete volt (valószínűleg nem számították bele a filiákat), amiről hamar 

 2 Pokoly józsef, Az erdélyi református egyház története, V, Bp., Franklin Társulat, 1905, 204. 
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kiderült, hogy kiterjedtsége, valamint a gyülekezetek nagy száma miatt nem kormá-
nyozható hatékonyan, így az 1624. évi nagyenyedi zsinaton az egyházkerület bel-
ső határainak rendezésekor kettéosztották.3 A Szamostól keletre eső gyülekezetek 
a széki egyházmegyében maradtak, a Szamostól nyugatra eső településeket pedig 
a dési tractushoz sorolták. A tractus kettéosztásának szükségességére nézve elég 
egyértelműen utal a 16. század végi erdélyi református gyülekezetek száma, amely 
Pokoly szerint hozzávetőlegesen 420–450 között alakult, az egyházmegyéket alkotó 
gyülekezetek száma átlagosan 30–39 között volt, csupán a marosi és a nagyenyedi 
tractus anyaeklézsiáinak száma lépte túl az 50-et.4 

Az újonnan létrejövő tractus gyülekezeteinek számáról nem maradt fenn pontos 
adat, csupán az 1630-as években lejegyzett lelkészi és tanítói fizetésjegyzék ad némi 
eligazítást ebben a kérdésben. Problematikus viszont a datálás kérdése, ugyanis az 
említett fizetési jegyzék Almási Sámuel szerint ugyan 1631-ben készült, de eredeti 
változatban nem maradt fenn, csupán másolata maradt az utókorra. Ezt Szathmári 
Pap jános dési esperes 1693-ban szemelvényezte vagy másolta ki az 1681-től kez-
dődő parciális zsinati jegyzőkönyv első lapjaira.5 Hitelességéhez nem fér kétség, de 
sem az eredeti jegyzékből, sem Almási tudósításából nem derül ki, hogy Szathmári 
betűhíven másolta az adatokat, vagy a kor szokásához igazodva ki is egészítette az 
1631–1693 közti módosulásokkal.6 

Ettől függetlenül, egyéb adatok hiányában a kiindulópontnak az 1631. évi lajst-
romot tekintjük, ekkor 35 anyaegyházközség (Dés, Désakna, Néma, Ormány, Kérő, 
Kendilóna, Válaszút, Borsa, Csomafája, Fejérd, Felőszentmártonmacskás, Kide, 
Doboka, Páncélcseh, Ördögkeresztúr, Magyarnagyzsombor, Szentmihály, Hidal-
más, Drág, Gorbó, Felsőtők, Szarvaskend, Alsótők, Esztény, Tötör, Kecsed, Szü-
kerék, Girolt, Péntek, Kodor, Szinye, Alparét, Kozárvár, Gyula és Bádok); és 19 
leányegyházközség volt (Kérő filiája Dengeleg, Kendilóna filiája Kisjenő, Páncélcseh 
filiája Récekeresztúr és Magyarderzse, Ördögkeresztúr filiája Bábóc, Sólyomkő, 
Magyarfodorháza, Kolozskovácsi, Alsóesküllő, Felsőesküllő, Magyarújfalu; Szent-
mihály filiája Almásszentmária; Alsótök filiája Magyarköblös, Tötör filiája ónok, 
Kecsed filiája Kecsedszilvás, Kodor filiája Mánya, zápróc, Magyarbogáta, Szeke-

 3 „Mivel a dési seniorság alatt való ministerek számosabban vagynak, hogynem mint őkegyel-
mekre egy senior vigyázhatna, amint a püspök uram a visitationak idején a sok naevusokból 
eszébe vette, melyet őkegyelme a Szent Koronának elejébe proponálván, tetszett a Szent Koro-
nának, hogy ennek utána az egy seniorság kétfelé szakadjon, úgy hogy az Szamos dividálja el 
őket, Dés felől való uraimék egy seniort válasszanak magoknak, a Retteg felől valók pedig Dió-
szegi uram inspectioja alatt legyenek.” lásd: bod Péter, Erdélyi református zsinatok végzései, 
1606–1762, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 1999, 39. 

 4 PoKoLy, i. m., 239. 
 5 ALmási Sámuel, A deesi ev. ref. egyházmegye történeti és statisztikai vázlata, Sárosmagyarber-

kesz, 1867. Kézirat az kolozsvári Református Erdélyi Püspöki levéltárban. F 1. 2. 
 6 A kor jegyzőkönyvezési szokásaihoz tartozott, hogy a legfontosabb kérdésekben az időközi 

változásokat nem külön jegyezték le, hanem utólag az eredeti beírás mellé írták oda, legtöbb 
esetben dátum nélkül. Az utólagosan kiegészített bejegyzések közé tartoznak a számadó gond-
noki jelentések, az adósok listái, az egyházközség ingó és ingatlan vagyonhelyzetének módosu-
lása stb. 



{Kolumbán Vilmos József: A Dési Református Egyházmegye a 17–18. században}

45

restörpény).7 zoványi ezzel szemben 36 anyaeklézsiáról tud (a filiák számát nem 
pontosítja), ám forrásait nem közölte.8 

Összehasonlítva a fizetési jegyzéket a vizitációs jegyzőkönyvvel és más rendel-
kezésre álló adattal kiderül, hogy az 1631. évi összeírás nem tekinthető minden 
szempontból megbízhatónak. Szilkerékről és Széplakról például sem az anya-, sem 
a leányegyházközségek között nem tesz említést az 1631. évi irat, holott a későb-
bi vizitációs jegyzőkönyvben már szerepelnek. Benkő józsef szerint Széplak a 18. 
század közepén Némának volt a filiája.9 Szilkerék eredetileg unitárius volt, lakói a 
dési complanatio nyomán áttértek reformátusnak, de soha nem tudtak önálló gyü-
lekezetté alakulni, filiaként Kecsedhez tartozhattak.10 Sokkal érdekesebb Válaszút 
esete. Tudjuk, hogy a válaszúti református gyülekezetet 1677–1679 körül alapította 
Bornemisza Anna, korábban a települést unitáriusok lakták, de a század közepén 
Erdélyre törő török-tatár csapatok nyomán elpusztult.11 A gyülekezet alapítását is 
megörökítő bejegyzést viszont semmi sem különbözteti meg a többi, 1631-ből szár-
mazó bejegyzéstől. Szathmári Pap jános tehát nagy valószínűséggel nemcsak az 
1631. évi fizetési jegyzéket másolta ki, hanem ezzel együtt mindazt, amit fontosnak 
tartott. Ezért úgy gondoljuk, hogy a fentebb bemutatott lista nem feltétlenül csak az 
1631. évi állapotokat tükrözi. Így tehát kérdéses az is, hogy 1631-ben 35 anyaegy-
házközség volt-e a dési egyházmegyében. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Almási Sámuel (a dési egyházmegye első tör-
ténetírója), akinek lehetősége volt a még többé-kevésbé teljes dési levéltári anyagot 
olvasni, két további, a 17. században elpusztult egyházközségről, Vajdaházáról és 
Kaplyonról is tudósít. Előbbi 1600 körül pusztult el, utóbbi esetében Almási ol-
vasott egy feljegyzést, miszerint 1682-ben Hunyadi Istvánt nevezték ki lelkésznek, 
bár arról, hogy Kaplyonban református gyülekezet lett volna, semmi adatot nem 

 7 ALmási, i. m., 3. 
 8 zoványi jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav. bőv. kiad., szerk. 

LADányi Sándor, Bp., Magyarországi Református Egyház zsinatának Sajtóosztálya, 1977, 
147–148. 

 9 BenKő józsef, Transsilvania specialis, Erdély földje és népe, I, ford., szerk. szABó György, Bu-
karest, Kolozsvár, Kriterion, 1999, 442. 

 10 tAgányi Károly, rétHi lászló, Pokoly józsef, Szolnok-Doboka vármegye monographiája, VI, 
Dés, Szolnok-Doboka vármegye Közönsége, 1903, 540. 

 11 „Válaszút méltó emlékezetben légyen a becsűlletes posteritásnál. Itt Válaszúton a memoria pre-
sentium et proximo predecessorum, nem volt Reformata, sem Helvetica Ecclesia; hanem vagy 
Papistica, vagy Unitaria, mint némely circumstantiákbol, s a ruinálodott régi templomnak is 
némely éppűletiből láttyúk: hanem a nagy emlekezetű Bánffi Dienes eő nagysága hites házas 
társa, a tekintetes és nagyságos Bornemissza Kata, némely magyar jóbbágyit, azon Helvetica 
Religion lévőket ide telepitvén, Istenhez valo buzgoságábol itt Ecclesiat fundála, azon magyar 
jóbbágyinak kedvekért, a ruinálodott templomot szépen fel épitteté, benne catedrat, kart, tisz-
tességes űlő székeket a maga kőltségén éppittetett, jo kerttel kőrnyűlvétette, harangotis a maga 
pénzén vött, parochialis házat illendőt csináltatott a praedicatornak, mind az akkorinak (tiszt 
Kőpeczi Samuel Uramnak) s mind succesorinak, tisztességes fizetést rendelt…” Dési Egyház-
megye levéltára az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Központi Gyűjtőlevéltárában 
(a továbbiakban DEl) Prot. I/1, 1. lásd még: Kiss István, A Dési Református Egyházmegye 
történeti névtára, Református Szemle 1999/2, 157. 
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talált.12 Ugyancsak gátolja a tisztánlátást az is, hogy a 17. század második felében, 
1658 és 1712 között volt egy kisebb egyházmegyei határrendezés, amelynek eredmé-
nyeként Fejérd átkerült a kolozs-kalotai egyházmegyébe, így tovább apadt az amúgy 
is csökkenő tendenciát mutató anyaegyházközségek száma.13

Az eredeti anya- és leányegyházközségek számának megállapításában nyújt nagy 
segítséget az 1712-ből származó conscriptio, amelyben az egyes egyházközségek va-
gyonát írták össze. Különleges értéke abban áll, hogy Almási István esperes 1712-ben 
a Rákóczi-féle szabadságharc után végiglátogatta az egyházmegye gyülekezeteit és – 
mintegy kárfelmérésként – számba vette az egyes egyházközségekben a parochialis és 
mesteri fundusokat (melyeknek egy része időközben román tulajdonba került), a lel-
kész és a mester használatára rendelt szántókat, kaszálókat, illetve helyenként a há-
borús események alatt elpusztult templom helyéről is pontos leírást készített.14 Nagy 
sajnálatunkra nem jegyezte le viszont azt, hogy mikor pusztult el a templom, a paró-
kia, mesteri lakás, mint ahogyan azt sem, hogy az ingatlanok alapján az esetlegesen 
korábban anyaegyházközségként működő gyülekezet mikor veszítette el önállóságát. 

Almási feljegyzése szerint parókiális telekkel rendelkezett, tehát valamikor anya-
egyházközség volt: Alparét, Alsótők, Bábóc, Bádok, Csomafája, Dengeleg, Désak-
na, Doboka, Drág, Esztény, Felsőtők, Girolt, Hosszúmacskás, Kecsed, Kendilóna, 
Kérő, Kide, Kisesküllő, Kolozsborsa, Kolozsgyula, Kolozskovácsi, Magyarköblös, 
Magyarszarvaskend, Mánya, Nagyesküllő, ónok, Ormány, Ördögkeresztúr, Pán-
célcseh, Péntek, Radákszinye, Récekeresztúr, Sólyomkő, Szentmártonmacskás, Szü-
kerék, Tötör. Tanítói telket találtak Alparéten, Csomafáján, Désaknán, Kecseden, 
Kérőn, Kolozsborsán, Kolozsgyulán, Ormányban, Páncélcsehen, Szarvaskenden, 
Szentmártonmacskáson. 

Nem tudjuk, milyen okból, de Almási nem minden gyülekezetet látogatott vé-
gig. Kimaradt az összeírásból néhány olyan közösség, amelyik önállóságát nem ve-
szítette el, a későbbi vizitációk során rendszeresen látogatták. Ilyen volt például: 
Hidalmás, Kozárvár, Magyarderzse, Néma stb., míg a korábban a kolozsi egyház-
megyéhez csatolt Fejérdről természetszerűen nem esik szó. Az összeírásból Dés is 
hiányzik, de a város református gyülekezete (bár az egyházmegye területén volt és 
az esperesek jelentős része is a dési egyházközségben szolgált) soha nem tartozott 
az egyházmegyéhez. Különleges jogállású gyülekezetként (hasonlóan Kolozsvárhoz, 
Fogarashoz, Marosvásárhelyhez) csak a püspök vizitálhatta az úgynevezett generá-
lis egyházlátogatások rendjén. 

 12 ALmási, i. m., 4. 
 13 uő, 4. 
 14 „én, Almási István deesi egyik praedikator és azon venerabilis tarctus méltatlan seniora in 

anno 1712 die vero 3 januarii a méltóságos Regia Deputatiotúl nekem adatott visitatori manda-
tumával és annak ereji szerént a tekintetes nemes BelsőSzolnok és Doboka vármegyéknek vice 
tiszt uraiméktól mellém adatott szolgabíráival és deputatussival, megemlített dési tractus hites 
notariussával Gyalui jóseph urammal, amidőn az inspectiom alatt való ecclesiaknak visitatio-
jára kimentem, a visitatioi alkalmatossággal véghez menni szokott dolgok között az ecclesiak-
nak, még az elpusztultaknak is javait, parochialis fundusokhoz tartozó szántóföldeit, kaszáló 
réteit (még azokat is, mellyek abalienáltattak vala) […] leírtam.” DEl Prot. I/1, 40. 
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Vizitációs jegyzőkönyvek csupán 1721-től maradtak fenn. Ekkor a meglátogatott 
gyülekezetek között mindössze 31 volt önálló, a többi elpusztult vagy filiaként mű-
ködött. A század közepén Benkő viszont 33 anyaegyházközségről tudósított, köztük 
az 1756-ban anyásított Kackóról, valamint a szintén anyásított Dobokáról, de nem 
tett említést az Apor lázár által katolizált Magyarszarvaskendről.15 

Mivel nem lehet pontosan megállapítani az anyaegyházközségek számát, ezért 
alább táblázatban próbáljuk meg bemutatni az egyházközségek státuszának válto-
zásait, rámutatva így a szórványosodás alakulására is. Az első oszlopba került azon 
települések neve, amelyek kevés kivételtől eltekintve a 17. század elején még önálló 
státusszal bírtak, vagy ahol általában az unitárius többség mellett református leány-
egyházközség is működött. A második oszlopba az 1712. évi Almási-féle összeírás 
alapján parokiális telekkel rendelkező, tehát önálló gyülekezetre vonatkozó adatok 
kerültek. A harmadik oszlopba az önállóság elvesztésének pontos vagy feltételezett 
ideje található (utóbbit a rendelkezésre álló adatok függvényében vagy tágabb hatá-
rok közt adtuk meg, illetve kérdőjellel közöltük), a negyedik oszlopba került annak 
az anyaegyházközségnek a neve, ahová a filiát csatolták, míg az ötödik oszlop az 
önállóság esetleges visszaállításának dátumát vagy az addigi filia átminősítését tar-
talmazza.

         Település Parokiális Önállóság Anyaegyház- Önállóság
 telek (1712) elvesztése község visszanyerése

Almásszentmária16 – 1703–1711 Almászentmihály
  között kihalt

Almásszentmihály17 – 1703–1711
  között kihalt

Alparét18 igen 1704-ben
  elpusztult

Alsótők19 igen 17. század Szarvaskend, 
  elején Felsőtők

Bábóc20 igen 1631-ben Ördögkeresztúr 1658
  filia

Bádok igen

Borsaújfalu21 – 1631-ben  Ördögkeresztúr, 
  filia Bábóc

 15 BenKő, i. m., 442. 
 16 DEl, Prot. I/1., 34. 
 17 Uo., 34.
 18 Uo., 38.
 19 A dési egyházmegye története = Névkönyv az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület számára, Ko-

lozsvár, Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület, 1882, 27–28 (A továbbiakban: Névkönyv…); ALmási,  
i. m., 457–462.

 20 DEl, Prot. I/1., 34.
 21 Uo., 34. Névkönyv…, i. m., 4
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         Település Parokiális Önállóság Anyaegyház- Önállóság
 telek (1712) elvesztése község visszanyerése

Csákigorbó22 – 1677–1678  Páncélcseh

Csomafája23 igen 1631-ben  Kolozsborsa,  1732
  filia Kolozsgyula

Dengeleg24 igen 1631-ben Kérő –
  filia

Désakna igen

Doboka25  igen – Bádok 1732

Drág26 igen 1631 után  Hidalmás 1760

Esztény27 igen 17. század Szarvaskend 1682
  eleje

Fejérd28 – 1674

Felsőbogáta29 – 1631-ben Radákszinye 
  filia

Felsőtők igen – Szarvaskend 

Galgó30  – 1750 után
   Kackó

Girolt31 igen 17. század  Ormány
  elején

Hosszúmacskás32 igen 1601, 1658 Kolozsgyula, 
   Csomafája

Kackó33 – – – 1756

Kecsed igen

Kecsedszilvás34 – 1631-ben Kecsed
  filia

Kendilóna igen

Kisesküllő35 igen 17. század Ördögkeresztúr 1750
  eleje

 22 DEl, Prot. I/1., 35. tAgányi Károly, rétHi lászló, Pokoly józsef, Szolnok-Doboka vármegye 
monographiája, II, Dés, Szolnok-Doboka vármegye Közönsége, 1901, 354. 

 23 DEl, Prot. I/1., 31. Névkönyv…, i. m., 14. 
 24 DEl, Prot. I/1., 29. Névkönyv…, i. m., 16; ALmási, i. m., 426–429. 
 25 Kiss, i. m., 146.
 26 DEl, Prot. I/1. 35. Névkönyv…, i. m., 13; ALmási, i. m., 447–452. 
 27 Névkönyv…, i. m., 11.
 28 DEl, Prot. I/1., 31.
 29 Uo., 38. 
 30 Névkönyv…, i. m., 14.
 31 Névkönyv…, i. m., 25–26. ALmási, i. m., 482–485. 
 32 Névkönyv…, i. m., 17. ALmási, i. m., 435–436.
 33 Névkönyv…, i. m., 13. 
 34 DEl, Prot. I/1., 37; ALmási, i. m., 479–482.
 35 DEl, Prot. I/1., 34; Névkönyv…, i. m., 15; Kiss, i. m., 149–150.
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      Település Parokiális Önállóság Anyaegyház- Önállóság
 telek (1712) elvesztése község visszanyerése

Kérő igen

Kide igen

Kisesküllő igen

Kolozsborsa igen

Kolozsgyula36 igen 1792 Csomafája 

Kolozskovácsi37 igen 1631-ben filia Ördögkeresztúr (?), 
   Bábóc (?) 

Magyarderzse38 – 17. század  Páncélcseh
   elején

Magyarfodorháza39 – 1601–1658 Bábóc

Magyarköblös40 igen 1658 Alsótők 1702

Mánya41 igen 1631-ben Radákszinye
  filia 

Magyarszarvaskend42 igen 1682 Esztény

Nagyesküllő43 igen 1631-ben Ördögkeresztúr,  –
  filia Kisesküllő

Oláhpéntek44 igen 1662  Dés 

ónok45 igen 1631-ben  Tötör
  filia

Ormány  igen

Ördögkeresztúr igen

Páncélcseh igen

Radákszinye igen

Récekeresztúr46 igen 1681 Páncélcseh

Sólyomkő47 igen 1601–1658 Ördögkeresztúr, 
   Bábóc

 36 Névkönyv…, i. m., 17; Kiss, i. m., 151. ALmási, i. m., 429–435.
 37 DEl, Prot. I/1., 34; Névkönyv…, i. m., 4.
 38 Névkönyv…, i. m., 27; ALmási, i. m., 452–457.
 39 Névkönyv…, i. m., 3; ALmási, i. m., 438–441.
 40 DEl, Prot. I/1., 35; Névkönyv…, i. m., 19–20.
 41 DEl, Prot. I/1., 38; Névkönyv…, i. m., 27; ALmási, i. m., 485–486. 
 42 Névkönyv, i. m., 11–12; ALmási, i. m., 462–466
 43 DEl, Prot. I/1., 34; Névkönyv…, i. m., 15
 44 DEl, Prot. I/1., 37. tAgányi Károly, rétHi lászló, Pokoly józsef, Szolnok-Doboka vármegye 

monographiája, V, Dés, Szolnok-Doboka vármegye Közönsége, 1901, 438.
 45 DEl, Prot. I/1., 36.
 46 DEl, Prot. I/1., 33; tAgányi Károly, rétHi lászló, Pokoly józsef, Szolnok-Doboka vármegye 

monographiája, V, Dés, Szolnok-Doboka vármegye Közönsége, 1901, 545.
 47 DEl, Prot. I/1., 34; Névkönyv…, i. m., 4; ALmási, i. m., 436–437.
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         Település Parokiális Önállóság Anyaegyház- Önállóság
 telek (1712) elvesztése község visszanyerése

Szamoskisjenő48 – 1631-ben  Kendilóna
  filia

Szekerestörpény49 – 1631-ben  1631 előtt 
  filia Kodor,
   Radákszinye

Szentmárton- 
macskás  igen

Szelecske50 – – – 1721

Szilkerék51 igen 1631-ben Kecsed (?)
  filia (?)

Tötör igen

zapróc52  – 1631-ben Radákszinye 
  filia 

A fenti táblázat önmagáért beszél: jól látszik a szórványosodás folyamata, több 
gyülekezet a 17–18. század folyamán végérvényesen elveszítette önállóságát, lakos-
sága elpusztult, s a fennmaradó magyarság megmaradása az egyháztól és a patró-
nusi támogatástól függött. 

A népesség számarányát illetően a legkorábbi adat Benkő józseftől származik, 
aki az 1766. évi összeírásra támaszkodva 2499 férfit és 2465 nőt jegyzett fel. A leg-
népesebb egyházközség a dési volt összesen 1419 fővel, valamint Désakna, ahol 544 
főt írtak össze. 200 léleknél nagyobb számú gyülekezet Kolozsborsán és Kidében 
volt, a többi településen a lélekszám átlagosan 100 körül alakult.53 

Összehasonlítva az egyházmegye lélekszámát a többi egyházmegye lélekszámával 
(széki egyházmegye 57 gyülekezetben 10 600, a küküllői egyházmegye 36 gyüleke-
zetében 7000, a görgényi egyházmegye 41 gyülekezetében 8400, a kolozs-kalotai-
ban 14 750 a 45 gyülekezetben, a hunyad-zarándiban 4370 stb.54) egyértelmű, hogy 
a dési egyházmegye lélekszáma elmarad az átlagos lélekszámtól. Hasonlóság csupán 
a hunyad-zarándi egyházmegyével mutatható ki, ahol az átlagos lélekszám 150 fő 
körül volt. A két tractus népességvesztése hasonló gyökerekre vezethető vissza: a 17. 
század megpróbáltatásai következtében a települések olyan mértékű népességcsök-
kenést szenvedtek el, amelyet a későbbi századokban sem tudtak pótolni. Ennek 
okán az eredetileg túlnyomóan magyar többségű települések a 17. század folyamán 
elpusztultak, a magyar lakosság helyére pedig románok költöztek. Benkő szerint 

 48 DEl, Prot. I/1., 29; Névkönyv…, i. m., 23. 
 49 DEl, Prot. I/1., 38; ALmási, i. m., 487.
 50 ALmási, i. m., 485–492; Kiss, i. m., 155–156.
 51 DEl, Prot. I/1., 37.
 52 DEl, Prot. I/1., 38.
 53 BenKő, i. m., 442. 
 54 uő, 442. 
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1766-ban Szolnok-Doboka vármegyében 13 500 református (a vármegye területén 
legnépesebb magyar közösség) mellett 49 000 román élt.55 

A szórványosodás okai 

A dési egyházmegye 18. századi történetét kitűnően jellemzi az 1712-es sólyomkői 
összeírás alkalmával feljegyzett rövid, de sokatmondó megállapítás: „Az elpusztult 
reformata magyarok temploma mellett találtatott egy új ház, melynek egész határát 
a templommal és ahhoz tartozó cinteremmel együtt circumvicinállya a falu utcája.”56 

A dési egyházmegye a 16. század elején még egyértelműen magyar többségű volt, 
viszont a 17. század folyamán bekövetkezett politikai fordulatokat követő büntető 
hadjáratok a települések lakosságát sokszorosan megtizedelték. Az első nagyobb 
pusztítás Mihály vajda és Georgio Basta császári megbízott nevéhez fűződik. 1600-
ban már általános problémaként merült fel a hajdúcsapatok dél-erdélyi garázdálko-
dása, de amikor a goroszlói csata után Szamosújvár Basta fennhatósága alá került, 
és Mihály szabad rablást engedélyezett a csapatainak, a pusztítás Erdély középső és 
északi részére is kiterjedt. Mihály serege nem elégedett meg a rablással, útjukat a la-
kosság és a falvak elpusztítása (felégetése) kísérte. Korabeli feljegyzések szerint még 
a kegyetlen katona hírében álló Basta is tiltakozott Mihály seregeinek embertelen-
sége láttán, de a román főúr a rajta esett sérelmek megtorlásával indokolta katonái 
embertelen magatartását.57 

Az 1604-ig tartó, előbb a szabad hajdúcsapatok garázdálkodása, majd Mihály és 
Basta seregeinek rémuralma alatt a civil lakosság olyan mértékű veszteséget szenve-
dett, amely alapvetően megváltoztatta Erdély középső részének etnikai összetételét. 
Ekkor pusztult el Mezőség, Kalotaszeg, Görgény, Torda, Kolozsvár és Beszterce vi-
déke olyannyira, hogy a Bocskai István-féle konszolidáció után egész falvakat kellett 
újratelepíteni.58 Számos olyan falut ismerünk, amelynek teljes lakossága elpusztult, 
s még évtizedekkel később, az újratelepítés után sem érte el a korábbi állapoto-
kat. Ilyen település volt például a nagysajói káptalan területéről Árokalja, Kentelke, 
Kerlés, a dési egyházmegyéből pedig Galgó, Girolt, Kecsed, Kecsed-Szilvás, Kérő, 
Kodor, Néma, Páncélcseh.59 A magyar lakosságot a későbbiekben már nem lehetett 
pótolni, a korábban túlnyomó többségében magyar többségű településeket román 
ajkú lakossággal „töltötték fel”. 

 55 uő, 442. 
 56 DEl, Prot. I/1., 44.
 57 mAkkAi lászló, Szolnok-Doboka megye magyarságának pusztulása a XVII. század elején, 

Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 1942, 7.
 58 KoLumBán Vilmos józsef, Magyar–román kapcsolatok a Hunyad-Zarándi Református Egy-

házmegyében = Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben, szerk. 
kuPA lászló, Pécs, Virágmandula Kft., 2011, 26–29.

 59 A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere…, i. m., 8–11; KoLumBán Vilmos 
józsef, Magyar–szász együttélés a Nagysajói Káptalan területén = Együttélés és együttműkö-
dés…, i. m., 77–80; Névkönyv…, i. m., 3–30.
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A következő nagy pusztítás a II. Rákóczi György meggondolatlan lengyelországi 
hadjáratának következményeként Erdélyt elözönlő büntető hadjárat során követ-
kezett be. Erdély középső részén 1658–1662 között ismét egész vidékek néptele-
nedtek el. A dési egyházmegyében súlyos veszteségeket elszenvedő települések közé 
tartozott: Magyarderzse, Girolt, Szamoskisjenő, Kecsed, Kecsed-Szilvás, Kendiló-
na, Kérő, Kodor, Magyarköblös, Mánya, Néma, Oláhpéntek, Szilkerék, Alsótök.60 
Ezek közül teljes lakosságpusztulást szenvedett Magyarköblös, Kodor, Oláhpéntek, 
Girolt, Szamoskisjenő és Magyarderzse (itt a lakosság legyilkolása mellett a temp-
lomot is felgyújtották).61 A büntető hadjárat után Apafi igyekezett helyreállítani a 
településrendszert, de mivel a török-tatár betörés elsősorban a magyar és a szász 
településeket és lakosságot érintette, az elpusztult falvakat kénytelen volt román 
jobbágyokkal feltölteni. Az eredeti lakosság pusztulása, valamint a betelepített ro-
mán lakosság a szászokéhoz és a magyarokéhoz mérten nagyobb reprodukciója oda 
vezetett, hogy a 18. század elejére az erdélyi magyarok és szászok összesített számát 
kiegyenlítette a román lakosság száma.62 Ekkor lett román többségűvé vagy gyor-
sult fel az elrománosodás Magyarbogát, Magyarderzse, Doboka, Esztény, Girolt, 
Szamoskisjenő, Kérő, Néma, Récekeresztúr, Szekerestörpény, Radákszinye, Tötör 
esetében. 

A 17. század végén és a 18. század elején újabb pusztítás érte a vidéket. 1677–
1678 között Csákigorbónak egyetlen lakosa sem maradt, majd az újratelepítés után 
török csapatok támadása folytán 1694-ben ismételten elnéptelenedett. Ugyanilyen 
helyzetben volt Girolt, Kodor és Néma is. A kuruc-labanc harcok következtében 
ismételt pusztulás érte 1703-ban Dengeleget (még 1713-ban sincs egyetlen lakója 
sem), Dobokát, Giroltot, Szamoskisjenőt, Kendilónát, Kérőt, Kodort, Némát (a fa-
lut felégették, a lakosságot lemészárolták) valamint Récekeresztúrt, ahol 1706-ban 
a templom is elpusztult.63 

A szórványosodás második oka a nagyarányú betelepítés volt. 1600–1711 között 
időszakban több alkalommal elpusztult vidék lakosságát az addig az agressziótól 
védettebb helyen élő románokkal pótolták. Erdélyi megtelepedésük a 13. század 
folyamán kezdődött el, amikor a lakatlan dél-erdélyi hegyvidéki területekre Ha-
vasalföld irányából indultak meg a román jobbágytömegek, akik Fogaras vidékén, 
illetve királyi uradalmi területeken telepedtek le. A magyarokénál nagyobb szaporo-
dási hajlandóságot mutató néptömeget a tatárjárás és az európai pestisjárvány nem 
érintette számottevően, ugyanis sem a tatárbetörés, sem a pestis nem pusztította 
jelentős mértékében az elzárt közösségekben élő román falvak lakosságát, míg a 
nyitottabb vidéken élő szász és magyar lakosság súlyos veszteségeket szenvedett.  
A nagyarányú népességfogyás miatt a 15. században az addig ellenőrizetlen migrá-
ciót felváltotta a célzott betelepítés.64 Ekkor már nemcsak a korábban is lakatlan 

 60 Névkönyv…, i. m., 3–30. 
 61 tAgányi, rétHi, Pokoly, i. m., V, 286.
 62 Uo., 286.
 63 ALmási, i. m., 89; Névkönyv…, i. m., 3–30.
 64 fEkEtE NAGy Antal, A románság megtelepülése a középkorban = Erdély és népei, szerk. máLyusz 
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területeken alapítottak román falvakat, hanem az időközben elpusztult magyar fal-
vak lakosságát is román jobbágyokkal töltötték fel. Ezt a folyamatot gyorsította fel 
a két román fejedelemséget szorongató oszmán támadás, amelynek következtében 
számottevően megnőtt az Erdély irányába tartó román migrációs nyomás.65 

Az Erdélybe betelepülő román lakosság számarányáról pontos adat nem maradt 
fenn (éppen ezért a dési egyházmegye területére beköltöző románok számáról sem 
tudunk biztosat), de annyi bizonyos, hogy a nagyarányú magyar és szász népesség-
pusztulás, valamint ennek következményeként elinduló román betelepítés, a romá-
nok nagyobb szaporodási hajlandóságának nyomán a becslés szerint az arányuk a 
18. század elejére kiegyenlítette a szász és magyar összlakosság számát.66 

Demográfiai szempontból az utolsó nagy megpróbáltatás az 1703–1711 és a 
1738–1743 közötti két pestisjárvány volt. Erdélyi és magyarországi áldozatainak 
számát 300 000 és másfél millió közé teszik (összehasonlításképpen: 1787-ben Ma-
gyarország és Erdély lakossága hozzávetőlegesen 7,9 millió volt).67 

Patrónusok és egyházközségek

A 17. századi megpróbáltatások után a dési egyházmegye református közösségeinek 
lélekszáma végzetesen megcsappant. A pusztítást túlélő magyar közösség megtartá-
sára kizárólag az egyházi struktúra volt alkalmas, de a gyülekezetek alacsony lélek-
száma az egyházközség önállóságának fenntarthatóságára is nagy kihatással volt. 
Visszatérő és ismétlődő problémaként merült fel a 18. századi vizitációk alkalmá-
val a lelkészi és mesteri fizetések elmaradása, illetve az egyházközség tulajdonában 
álló épületek elhanyagoltsága. Az alacsony lélekszám és a gyülekezetek ebből adódó 
általános pénztelensége az önállóság megszűnésének veszélyét hordozta. Ezen az 
állapoton a helybéli patrónusok tudatos támogatása próbált enyhíteni azzal, hogy 
rendszeres anyagi támogatással biztosították az egyházközség fennmaradását. lel-
készi és tanítói fizetések teljes vagy részleges biztosítása mellett birtokadományok-
kal, az egyházközség számára elkülönített nagyobb tőke kamataival támogatták a 
reformátusságot, illetve magukra vállalták a templom és a parókia építésének és 
javításának terhét is, valamint ők látták el az egyes gyülekezeteket harangokkal és 
kegyszerekkel is. Öntudatos feladatvállalásukat és elkötelezettségüket bizonyítja, 
hogy kevés esetben kellett a vizitációnak felszólítani a possessorokat a lelkészi és 
tanítói illeték kifizetésére. 

Elemér, Bp., Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának 
Magyarságtudományi Intézete, Franklin-Társulat, 1940, 105–115.

 65 KoLumBán Vilmos józsef, Magyar–román kapcsolatok, i. m., 26–29.
 66 JAKó zsigmond, Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban = Magyarok és romá-

nok, A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, szerk. dEér józsef, gáLDi lászló, Bp., 
Athenaeum, 1943, I, 508–571.

 67 Bővebben lásd: VEkErdi lászló, Néhány adat az 1708–1713-as magyarországi és erdélyi pes-
tisjárványról, http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-05/pdf/3.7.2/vekerdi_pestisjarva-
nyok_1708_1713.pdf
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Mivel ennek a tanulmánynak a keretei nem teszik lehetővé a patronátusi rendszer 
részletes ismertetését, ezért csak két, az egész egyházmegyére jellemző esetet fogunk 
ismertetni. II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratának büntetéseként Válaszút 
teljes egészében elpusztult, a lakosságának egy részét lemészárolták, a többit el-
hurcolták, a falut pedig felégették. Bánffi Dénes felesége, Bornemisza Kata a birto-
kaihoz tartozó Válaszútra a konszolidáció során az elpusztított unitárius lakosok 
helyére református jobbágyokat telepített, egyházközséget alapított, a régi, romos 
állapotban lévő templomot saját költségén megjavíttatta, ellátta kegyszerekkel, a 
lelkész számára parókiát építtetett és meghatározta a lelkészi fizetését is, aminek 
jelentős részét ő, később pedig az örökösei folyósították.68 Kisesküllő a 17. szá-
zad elején még önálló anyaegyházközség volt, de a század folyamán elpusztult, a 
18. század elején csak a parókiát állították helyre. A településen élő magyarnagy-
zsombori Sombori család 1750-ben saját elhatározásából az addig csak filiaként 
működő gyülekezetet önálló gyülekezetté szervezte át. Szándékuk hátterét az 1750. 
évi kisesküllői vizitáció jegyzőkönyve őrizte meg: „Ezen reformata szent ecclesia-
nak tekintetes patrónusi Istenekhez s ecclesiajokhoz való szíves devotiojokból, hogy 
az Isten dicsőségének székét jobban megfundálhassák és mind most, mind ennek-
utánna a magok és posteritassok lelkeiket jobb móddal oktattathassák s vigasztal-
tathassák megedjezett akaratból concludáltak mind templomnak erectioja, mind 
pedig a parochusnak subsistentiaja aránt hoc anno praesenti, mely conclusumokat, 
midőn a Szent Visitatio megolvasta és penetrálta volna, az elkezdett munkabéli ke-
gyességesek véghetetlen időkre való terjedhetését kívánta: szent szándékjoknak első 
effecuma az: a magok fundussában szép templomot vagy oratoriumot erigáltak a 
mellette való csengettyűvel együtt, melly is a nagyságos titulata asszony Sombori 
Györgyné collatioja.”69

1750 folyamán a saját birtokukon új parókiát, imaházat és haranglábat építettek, 
illetve a Sombori család részéről megszabták a leendő lelkész fizetését is: a négy 
Sombori udvarháztól négy-négy véka vetést, négy-négy szekér fát, egy-egy szekér 
szénát. Ezen kívül a család tagjai külön-külön is adományokkal látták el a lelkészt: 
robottal, földadománnyal, gabonával vagy pénzzel támogatták. A falu lakossága 
minden jobbágytelek után (negyven jobbágytelek volt a faluban) egy-egy kalangya 
búzával, egy szekér szénával járult hozzá fizetéséhez.70 érdekességként jegyezzük 
meg, hogy az évenkénti papmarasztáskor kizárólag csak a Somboriak véleménye 
számított, a jobbágyoknak nem volt beleszólásuk. Utóbbiak sérelmüket 1776 és 
1777-ben is a vizitáció tudomására hozták, és bár az egyházmegyei hatóság elismer-
te a jogos kérést, az ügyet csak 1780-tól sikerült megnyugtató módon rendezni.71 

 68 DEl, Prot. I/1., 1. 
 69 DEl, Prot. II/1., 443.
 70 DEl, Prot. II/1., 515.
 71 „Egyéb nevezetes difficultas itt nem fordula elő, hanem a plebeusok panaszolják, hogy pap-

marasztáskor a pap felőll soha meg nem kérdet tetszik-e a pap vagy nem? Hellyesnek és az 
igazsággal megegyezőnek itélli a Szent Visitatio, hogy mivel ezek is bért fizetnek és a papnak 
servitiumot praestának, ők is ollykor convocáltassanak és commui totius ecclesiae voto essék a 
papmarasztás. DEl, Prot. II/2., 17. Most is terjeszték a plebeusok s hallgatók azon sérelmeket, 
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Néhány évvel később, 1758-ban a Sombori család tanítói állás létesítését is fon-
tolóra vette azzal a céllal, hogy a mester mind a Sombori család gyermekeit, mind a 
jobbágygyermekeket tanítsa. Fizetését a Somboriak vállalták magukra: három-há-
rom kalangya búzát, egy-egy véka vetést, fél-fél szekér szénát, egy-egy szekér fát és 
három-három máriást.72 A falu jobbágylakosságát csak 1774-ben kötelezte a vizitá-
ció a mester fizetésének pótlására, addig semmiféle bért nem fizettek a tanítónak.73 

Bádokon 1737-ben a gyülekezet jobbágytagjai szegénységükre hivatkozva kérték 
az egyházmegye vezetőségétől, hogy szüntessék meg a bádoki egyházközség önál-
lóságát és filiaként csatolják a szomszédos Dobokához. A helyben lakó birtokosok 
képviseletében Csernátoni György tiltakozott a szándék ellen, és megígérte, hogy 
rendezik a kérdést.74 1769-ben Galgón a helyi birtokosok teljes egyetértéssel ala-
pították meg a helyi gyülekezetet, és Kisesküllőhöz hasonlóan megállapították a 
leendő lelkész fizetését is azzal a különbséggel, hogy a templom- és parókiaépí-
tést későbbre halasztották.75 Dobokán 1770-ben a birtokosok a helyi parasztsággal 
együtt tanítói állást létesítettek.76 Kackón 1794-ben a possessorok templomépítésre 
fejenként 120 forintot adományoztak.77 

A fenti példák híven tükrözik a patrónusok jelenlétének és aktivitásának fon-
tosságát a ritkuló egyházközségek fenntartásában. Szerepük nélkülözhetetlen volt, 
mivel a népirtás után a hívek száma csak kevés településen tette lehetővé az egyház-
község önerőből való fenntartását, ezért akár templomjavítás, akár a lelkészi fizetés 
kiegészítéséről volt szó, a birtokosok adományok révén tették lehetővé az intézmény 
zavartalan működését.78 A gyülekezet fenntartásában betöltött jelentőségüket a 19. 
századi polgárosodás folyamata mutatja leginkább. Ekkor a megváltozott társadal-
mi viszonyok között a patrónusok szerepe fokozatosan csökkent, az állami támo-
gatás, amely különböző adókedvezmények formájában került az egyházközségek-
hez, már korántsem jelentett olyan biztonságot, mint a korábbi főúri adományok és 
alapítványok. Így a gyülekezetek egy része nem tudta fenntartani az önálló lelkészi 
állást, ezért elveszítették anyaegyház-községi státuszukat, s tagjai rövid időn belül 
asszimilálódtak. 

hogy a possessor urak a pap marasztásakor nékik még csak hírt sem adnak. Ez iránt revocálja 
magát a Szent Visitatio a tavalyi conclusumara és adhortálja a possesor urakat, hogy magokat 
ahhoz conportálják.” DEl, Prot. II/2., 24. 

 72 DEl, Prot. II/1., 793–794.
 73 Censura ecclesiae respectu cantoris, laudatur ab omnibus, mivel eddig az ecclesiaban lévő köz-

nép a mesternek semmi bért nem adott, végezte a Szent Visitatio, hogy a tekintetes curator úr 
egykor, mikor a tekintetes compossessor atyafiak is jelen lesznek az ecclesiat convocáltatván 
ezen dolgot nyomóson proponálja és hogy ha mi kevésben is concuráljanak modis omnibus 
inducálja, mansio oblata, mansit. DEl, Prot. II/1., 821–822. 

 74 DEl, Prot. II/1., 239. 
 75 DEl, Prot. II/1., 725.
 76 DEl, Prot. II/1., 753. 
 77 DEl, Prot. II/1., 323. 
 78 Névkönyv…, i. m., 4–20, 22–30.
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1. Bevezetés

A 18. században külföldön tanuló diákok leveleikben beszámoltak viselt dolgaikról, 
tartózkodási helyükkel és más európai országokkal kapcsolatos hírekről is.1 Az in-
formációáramlásnak a levelezés volt a legfontosabb csatornája, a levelek újság funk-
ciót is betöltöttek. Az alábbiakban azt kívánom bemutatni, hogy milyen külpolitikai 
eseményekkel és egyéb tudósításokkal találkozhatott, illetve ezek közül mit tartott 
fontosnak Szilágyi Sámuel (?–1771) németországi tartózkodása során. Szilágyi szép 
pályát futott be, a protestáns érdekek szóvivője lett a bécsi udvarban, bárói címet és 
erdélyi ítélőtáblai ülnök megbízatást nyert.2 Mecénásához, Teleki Sándor grófhoz3 
intézett leveleiből tizenöt maradt fenn. A második, Odera-Frankfurtban 1728. de-
cember 14-én kelt levelében arról ír, hogy „ha hoszas irással nem disgustaltatnám 
magamat a Msgos Úr előtt holmi ujságokkalis kedveskedném, mint hogy abban 
minden héten ujabb ujabb modom van.”4 Sok hírrel találkozhatott, és nemcsak ta-
nulmányi előmeneteléről számolt be, hanem élményeit és az érdekes híreket is meg- 
írogatta jótevőjének. Mentegetőzött is, hogy ha gyakran alkalmatlankodik levelével,  
azért teszi, hogy hálájának tanújelét adja.5 1730. április 8-án kelt 7. levelét küldte 
patrónusához, a beiratkozás óta (1728. november 28.) másfél év telt el.6 A 18. szá-
zadban a hírek sokkal lassabban terjedtek, a posta költséges volt, és a küldemények 

 1 Peregrinuslevelek 1711–1750, Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak, szerk., 
HoffmANN Gizella Szeged, jATE, 1980 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez, 6). Odera-Frankfurt, 1722. november 24. 307.

 2 zoványi jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, szerk. LADányi Sándor, Bp., 
Magyarországi Református Egyház zsinatának Sajtóosztálya, 1977, 605. – Szilágyi Sámuel 
személyes kapcsolatait, peregrinációjának hátterét és odera-frankfurti tartózkodását egy ko-
rábbi tanulmányomban elemeztem. (Kovács Teofil, Egy ágens életútjának eleje: Szilágyi Sá-
muel peregrinációja (1728–1732), Egyháztörténeti Szemle, 12(2011)/3, 3–21.

 3 Gróf Teleki Sándor (1679–1760) Teleki Mihály fia és Bethlen Miklós veje volt, aki a nagyenye-
di, majd a marosvásárhelyi református kollégiumok főgondnoki tisztét is betöltötte. Számos 
diák külföldi tanulmányútját támogatta. lásd: Peregrinuslevelek…, i. m., 410.

 4 Peregrinuslevelek…, i. m., 213. Odera-Frankfurt, 1728. december 14. 213.
 5 Uo., Odera-Frankfurt, 1729. december 4. 216.
 6 Uo., Odera-Frankfurt, 1730. április 8. 218.

Kovács Teofil

HÍREK EURóPÁBól

Szilágyi Sámuel peregrinus tudósításai 
(1728–1732)



{Kovács Teofil: Hírek Európából}

57

egy része elveszett. Szilágyi kortársaihoz hasonlóan egy borítékban több címzettnek 
is küldött levelet. Máskor a leveleket egy-egy hazatérő honfitársra bízták, elkerülve 
ezzel a cenzúrát. Így járt volna el Szilágyi is 1730. december 30-án, amikor zoványi 
józsefre7 akarta bízni a Telekinek szánt levelet. 

2. A salzburgi protestánsok

A 18. század az ellenreformáció időszaka volt,8 Szilágyi leveleiben is megjelennek 
a vallási viszályokról szóló hírek. 1729. december 4-én újságolta, hogy a porosz 
király, I. Frigyes Vilmos (1713–1740) saját kezével írt levelet a magyar protestánsok 
érdekében. Reméli, hogy a közbenjárás jó hatással lesz hitsorsosainak életére,9 a 
levél tartalmáról nem tudunk meg többet. jóval több szó esett az ausztriai pro-
testánsokról10, akik (a francia hugenottákhoz hasonlóan) egykori hazájuk területét 
több hullámban voltak kénytelenek elhagyni. 1731. november 16. és 1732 márciusa 
között kelt levelében leírta, hogy a salzburgi püspök11 rendeletet adott ki, hogy min-
den protestáns hagyja el tartományát. A közel huszonegyezer menekült a tartomány 
össznépességének ötöde volt12, jó részüket a porosz király fogadta be.13 1732. május 
6-án a peregrinus szomorúan tudósított arról, hogy az érsek mind a reformátuso-
kat, mind a lutheránusokat elűzte a fennhatósága alá tartozó területről, mindenük-
től megfosztva őket14, emellett pedig nyilvános megszégyenítésképpen zöld kalapot 
csináltatott számukra, és borsóval lövöldöztetett rájuk. A porosz uralkodópár ünne-
pélyesen fogadta a Berlinbe érkező menekültek egy nyolcszáz fős csoportját, amiről 
Szilágyi az egyik támogatójától, Daniel Ernestus jablonskitól értesült.15 

1732. augusztus 4-én azt írta, hogy a salzburgiak csoportokban érkeznek, éppen 
egy kétszáz fős társaság kelt át Odera-Frankfurton, őket a király Poroszországban 

 7 zoványi józsef zoványi György tiszántúli egyházkerületi püspök fia, zilahon és Kolozsvá-
ron végezte tanulmányait. 1727. november 10-én iratkozott be a groningeni egyetemre. 1730-
ban tért haza tanulmányútjáról, melynek során megfordult Odera-Frankfurtban is. Uo., 413; 
boZZAy Réka, LADányi Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken 1595–1918, Bp., 
ElTE levéltára, 2007 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15), 195. 

 8 BucsAy Mihály, A magyarországi protestantizmus, Bp., Gondolat, 1985, 143–147; Kovács Áb-
rahám, „Counter Reformation” in Encyclopaedia of Mission and Missionaries, New york, 
Routledge, 2007 (Religion and Society series, Part 1), 107–109.

 9 Uo., 1729. december 4. 217.
 10 Charlotte E. HAVEr, Salzburger Protestanten in Ostpreußen seit dem 18. Jahrhundert = Enzyklo-

pädie Migration in Europa, Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Hrsg. Klaus j. bAdE, Pieter 
C. EmmEr, Leo LucAssen, jochen oLtemeR, Padernborn, München, Wien, zürich, Ferdinand Schö-
ningh, Wilhelm Fink, 2007, 938; Gerhard florEy, Geschichte der Salzburger Protestanten und 
ihrer Emigration 1731/32, 2. Aufl., Wien, Böhlau, 1986.

 11 leopold Anton von Firmian érsek (1679–1744). Szilágyi leveleiben következetesen püspököt ír 
érsek helyett.

 12 HAVEr, 939.
 13 Peregrinuslevelek…, i. m., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 14 Peregrinuslevelek…, i. m., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 15 Peregrinuslevelek…, i. m., 233. Odera-Frankfurt, 1732. május 6.
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telepítette le. A nála vendégeskedő menekültek nyomán arról is tudósított, hogy pa-
pok hiányában maguk keresztelték egymás gyermekeit, és egymásnak szolgálták ki 
az úrvacsorát. A salzburgiakat kegyes, jámbor és békés embereknek ismerték meg a 
poroszok, s annyira lelkesedtek az elűzöttekért, hogy összevesztek azon, ki fogadja 
be őket a házába.16 Hasonló helyzet alakult ki Berlinben is, ahol a francia koló-

 16 Peregrinuslevelek…, i. m., 239. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4. 239.

Részlet Szilágyi Sámuel egy későbbi leveléből (Ráday levéltár C64–8–2411)
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nia a zsidó hitközséggel versengett.17 Mivel csak néhány ingósággal kelhettek útra, 
adakozást is rendeztek számukra, melynek során 4000 tallért gyűjtöttek össze.18  
A királyi támogatás mellett fontos volt tehát a hittestvérek által nyújtott segítség 
is. Erich zöllner szerint „Firmian megkésett ellenreformációja következtében ily 
módon a Hohenzollernek országa – akárcsak korábban a hugenották kiutasítása 
révén – szorgalmas, dolgos állampolgárokat nyert.”19

3. Poroszországi hírek

Az AngoL–PoRosz házAssági ügyeK

Poroszország és Anglia időnként szövetségesek, máskor ellenfelek voltak a 18. szá-
zad során. Kettejük hatalmi viszonyában szerepet játszott, hogy az angol királyi csa-
lád kihalásával I. jakab dédunokája, I. György (1714–1727) hannoveri herceg került 
az angol trónra, akit fia, II. György (1727–1760) követett. A perszonálunióval a két 
ország területileg határos lett.20

A külpolitikában szerepet játszottak a dinasztikus szempontok, a két uralkodó-
házat szoros családi kötelékek fűzték egymáshoz. I. Frigyes Vilmos felesége (Sophie 
Dorothea von Braunschweig-lüneburg) I. György angol király leánya volt, és azt 
szerette volna, ha fia (a későbbi II. Frigyes), II. György angol király Amália nevű 
lányát veszi feleségül, Wilhelmina nevű lánya pedig az angol trónörököshöz megy. 
I. Frigyes Vilmosnak más elképzelése volt gyermekei házasságát illetően, ő inkább a 
Habsburgok felé nyitott.21 Így adta feleségül 1731 novemberében Wilhelmina nevű 
lányát a bayreuthi herceghez, majd 1732-ben fiának jövendőbelijéül Erzsébet Krisz-
tina braunschweig-wolfenbüttel-beverni hercegnőt (VI. Károly feleségének unoka-
húgát) szemelte ki.22 

1730. április 8-án arról értesülünk, hogy az angol követ Berlinbe érkezett, hogy a 
király, I. Frigyes Vilmos fia és az angol király leánya közti házasságról tárgyaljon.23 
Szilágyi a következő év novemberében már arról tudósított, hogy a porosz és az an-
gol királyi ház között nem jött létre kettős házasság, az ügyet elő sem lehetett hozni 
az udvarnál. Azért, hogy senkinek ne legyen hiú reménye, I. Frigyes Vilmos király 
„mindenik leányát el mátkásította, és oly hire van hogy a Királyfiis Curlandiában 
hazasodik, és a Csárné őtsét [sic!] venné el.”24 

 17 Bernt ENGElmANN, Poroszország: A lehetőség hazája, Bp., Gondolat, 1986, 87.
 18 Peregrinuslevelek…, i. m., 239. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4. 239.
 19 Erich ZöllNEr, Ausztria története, Bp., Osiris, 1998, 207.
 20 Magyar Nagylexikon, Bp., Magyar Nagylexikon Kiadó, 1999, IX, 41–42.
 21 Ingrid mittENZwEi, Friedrich II. von Preußen, Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 

1984, 18–19.
 22 Uo., 25.
 23 Peregrinuslevelek…, i. m., 219, Odera-Frankfurt, 1730. április 8.
 24 Uo., 227. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.
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PoRosz toBoRzóAKcióK

Bár elit hadsereget épített, I. Frigyes Vilmos óvatos külpolitikát folytatott, és igye-
kezett csapatait megkímélni. Nemcsak Poroszországból verbuválta katonáit, hanem 
külföldieket is toborzott.25 Szilágyi szerint azzal lehetne leginkább elnyerni a király 
kegyét, ha „…tsak két vagy három magos legényeket hozna magával az Urfi, tőb-
bet tenne ő Fsge előtt, mint akár minémű ajándék, mert minden egyebet despical, 
ez minden gyönyörűsége…”26 A királynak ez a hóbortja Európa-szerte ismert volt. 
„1720-ban lemondott a hollandok javára a nagyapja által alapított nyugat-afrikai 
gyarmatokról, elcserélve őket 12 toronymagas négerre, s még 7.650 tallért rá is fize-
tett, ráadásul ezt ragyogó üzletnek tartotta, elvégre egy alkalommal egyetlen, persze 
különösen magasra nyúlt írért 7.553 tallért kellett fizetnie!”27

 25 tokody Gyula, nieDeRhAuseR Emil, Németország története, Bp., Akadémiai, 1983, 119.
 26 Peregrinuslevelek…, i. m., 212. Odera-Frankfurt, 1728. december 14.
 27 engeLmAnn, i. m., 85.

Ráday levéltár C64–8–2413a
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A más országokból való sorozás engedélyköteles, de bevett eljárás volt, ám ezúttal 
valószínűleg engedély nélkül történt, ráadásul sérthette az angol érdekeket is. Az 
angol király ugyanis, aki egyszersmind hannoveri választófejedelem is volt, rendele-
tet adott ki, hogy ha a porosz tiszteket felségterületén toborzáson érik, akasszák fel 
őket.28 Maga Szilágyi is írt arról, hogy a porosz király számára egy Helldorf nevű 
tiszt Erdélyben több alkalommal verbuvált katonákat. Róla később, 1734-ben azt 
közölte, hogy a kilenc királyi ezredes egyike volt, akiknek a király, III. Károly meg-
engedte, hogy huszárezredet alakítsanak Erdélyben.29 

Egy porosz toborzó altisztet a lengyel parasztok elfogtak, a kiszabadítására érke-
ző századot elverték, a tisztet felakasztották.30 Az uralkodók teljes alakulatokat is 
adtak-vettek: „Hessen-Kassel, amelynek uralkodója 17.000 parasztját adta el az an-

 28 Peregrinuslevelek…, i. m., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. között.
 29 Uo., Keltezetlen levél 211; Odera-Frankfurt, 1730. április 8. 218–219, 400.
 30 Uo., Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között. 228.
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goloknak az amerikai függetlenségi harc elleni bevetésre.”31 Azonban Poroszország 
számára nemcsak katonákat, hanem mindenféle szakembert is igencsak kerestek, 
amit azonban nem nézett jó szemmel egyetlen állam sem.32

JohAnnitA ünnePéLy

Poroszországban erős volt a johannita rend protestáns ága, melynek rendezvényén 
Szilágyi is megjelent.33 Az 1731. augusztus 16-i sonnenburgi ünnepélyen 41 lovagot 
avattak, és Károly őrgróf személyében új nagymestert választottak, aki a két hó-
nappal korábban elhunyt Albrecht őrgróf fia volt. Maga a király is részt vett ezen 
több fejedelemmel együtt. Szilágyi örömmel újságolta, hogy „szerentsém volt az 
ebéd felett az ő Fsge háta meget udvarlani más tőbb Deákokkal”.34 Így jártasságot 
szerezhetett magasabb körökben való forgolódásban. 

A PoRosz KiRáLyFi

A kor közvéleményét élénken foglalkoztatta a porosz király fia, a későbbi II. Fri-
gyes sorsa, aki apja, I. Frigyes Vilmos kegyetlensége elől külföldre akart menekül-
ni 1730-ban. A szökésben segédkező társát a király kivégeztette, őt magát pedig 
Küstrin várába záratta.35

Szilágyi először 1731 szeptemberében számolt be arról, hogy I. Frigyes Vilmos 
nemrég járt Küstrinben, ahol fogva tartotta fiát, aki hamarosan udvartartást is 
fog kapni.36 A királyfi ugyan az egyesztendei fogságból kiszabadult, de még nem 
mehetett Berlinbe, ekkor (1731. november 16.) éppen Odera-Frankfurtba várták.37  
A következő levelében már a megérkezéséről írt, akit a frankfurtiak nagy pompával 
fogadtak.38 1732. március 24-én beszámolt39 az Erzsébet bevern-braunschweigi her-
cegnővel kötött eljegyzéséről40, 1732. május 6-án pedig már arról, hogy az esküvő 
is hamarosan meglesz.41 

 31 tokody, nieDeRhAuseR, i. m., 122.
 32 Uo., 92–93.
 33 Magyar Nagylexikon X, 314. „A reformáció megjelenése után a johannita rend kettévált, de a 

protestáns és a johannita rendet és a katolikus Máltai lovagrend továbbra is szorosan együtt-
működött.”

 34 Peregrinuslevelek…, i. m., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1.
 35 mittENZwEi, i. m., 20–23. 
 36 Peregrinuslevelek…, i. m., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1.
 37 Peregrinuslevelek…, i. m., 227. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.
 38 Uo., 228–229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 39 Uo., 230. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 40 mittENZwEi, i. m., 25.
 41 Peregrinuslevelek…, i. m., 234., Odera-Frankfurt, 1732. május 6.
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A LotARingiAi heRceg PoRoszoRszágBAn

Szilágyi tudósításaiban fontos szerepet kapott lotaringiai Ferenc István herceg láto-
gatása. Az Osztrák Birodalom aktuális politikáját alapvetően meghatározta a nőági 
örökösödés elismertetése.42 Mivel „mindenki tudatában volt, hogy a Habsburg Biro-
dalom, amelyet a császári korona tartott egybe, belső erejét tekintve nem felel meg 
impozáns területei nagyságának,”43 az örökösödés bizonytalanná tette a birodalom 
sorsát. 1731 márciusában a bécsi egyezményben „Anglia elismerte a Pragmatica San-
tiót, Ausztria viszont kötelezte magát, hogy az örökösnő nem egy nagy uralkodóház-
ból választ magának férjet. Ausztria végérvényesen ejtette a Kelet-Indiákkal kereske-
dő ostendei társaságot, mely az angol és a holland érdekeket sértette, és hozzájárult 
spanyol helyőrség állomásoztatásához Toszkánában, Parmában és Piacenzában.”44 

Mária Terézia kezére a legnagyobb esélyes lotaringiai Ferenc István herceg volt, 
akinek a területét a franciák már régen meg akarták szerezni, ezért mindenáron el 
akarták kerülni e terület egyesülését Ausztriával.45 Ezt végül úgy sikerült elérniük, 
hogy a lengyel örökösödési háború (1734–1738) vesztesének, leszczinski Szanisz-
lónak jutatták e tartományt, míg a lotaringiai herceg Toszkánát kapta meg.46 Ilyen 
körülmények között született Szilágyi levele valamikor 1731. november 16.–1732. 
március között, amelyben arról adott hírt, hogy lotaringiai Ferenc herceg (aki  
I. Ferenc néven 1745–1765 között német-római császár lett később), tapasztalat-
szerzés végett bejárta Hollandiát, Angliát és a Német Birodalmat. A Kavaliertour 
a fiatal arisztokraták tapasztalatszerzésének divatos lehetőségét kínálta. A herceg  
II. György angol uralkodóval nagy barátságot kötött, és ez lehetett az oka annak, 
hogy visszajövetelekor elkerülte Berlint, noha az uralkodó nagyon készült a foga-
dására.47 1732. március 24-én viszont már azt adta hírül, hogy a lotaringiai herceg 
részt vett a porosz trónörökös berlini eljegyzésén, aki a beverni herceg lányát48 je-
gyezte el. Az Odera-Frankfurtba érkező herceget a hadsereg és az egyetem pompá-
val fogadta, az ott tanuló magyarok üdvözlő versekkel köszöntötték jövendőbeli 
uralkodójukat. Szilágyi maga is mondhatott egy rövid beszédet: „Generalis Uram ő 
Excellenciaja Gratiajabol alkalmatosságunk szolgáltatodott, még pedig asztal felett, 
a holott én rővid oratioval ő Fsgét tiszteltem, Nemzetünket, s magunkat ő Fsge ke-
gyelmes Gratiajaban insinualtam, Kiis kegyelmesen acceptaltni méltoztatott, maga 
meg kőszőnte indulatunkat, sőt érdemünk felett megis ajandékozott.”49 Minden ma-
gyar ugyanazzal a címmel írta versét, azonban a címet nem közli. Szilágyi le is írta 
három disztichonát:

 42 ZöllNEr, i. m., 204.
 43 Uo., 206.
 44 Uo., 207.
 45 Uo., 208.
 46 Franz PesenDoRFeR, Lothringen und seine Herzöge: Im Zeichen der drei Adler, Graz, Wien, 

Köln, Styria, 1994, 172.
 47 Peregrinuslevelek…, i. m., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 48 Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern.
 49 Peregrinuslevelek…, i. m., 230–231. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
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Mars, VENUS et PAllAS, tria Numina magna Deorum
 Firmant Imperii Sceptra, thronumque TUI
 Haec tria pacifico conspirant Numina Voto
 MARS armis, calamis PAllAS, amore VENUS
 AUSTRIA perpetuis Sociabit foedera curis,
 Imperiique caput TE volet esse SVI.

Mars, Venus és Pallas, hatalmas mennyei hármas
 Adjon trónodnak és jogarodnak erőt!
 Békés szándékkal lép isteni frigyre e három,
 Mars lesz kard, Pallas toll, Venus a szeretet.
 Osztrák föld örökös gondjában lesz e szövetség,
 és téged választ császárrá egyedül.

A vers szerzője azt remélte, hogy a hercegből császár lesz, és éppen ezen a birodalom-
beli körútján próbálja megszerezni a választók támogatását. Ez csak részben sikerült 
neki, mivel I. Frigyes Ágost szász választó50 lengyelországba ment, ahol országgyűlést 
hívott össze. A bajor választó, I. Károly Albert51 szintén ellenezte a Habsburg törek-
véseket. A peregrinus azt is tudni vélte, hogy a VI. Károly császár (1711–1740) tize-
dik elektorrá szeretné tenni a lotaringiai herceget, emiatt több környező hercegséget 
szeretne számára megszerezni, jelenlegi, igen költséges útját is a császár támogatta. 
A herceg útja során még Boroszlót és a mainzi választófejedelmet látogatta meg Szi-
léziában. Szilágyi ekkor már biztosra vette, hogy a lotaringiai herceg a német-római 
császár nagyobbik leányát fogja feleségül venni, és még a császár életében magyar 
királlyá fogják koronázni.52 Ez az 1732-ben írásba foglalt vélekedés már azért is figye-
lemre méltó, mert lotaringiai Ferenc csak 1736-ban házasodott össze Mária Teréziá-
val, majd 1745-ben lett I. Ferenc néven német-római császár.53 Császárrá választását 
diplomáciai téren alaposan előkészítették, egyik epizódját Szilágyi is láthatta. 1732. 
augusztus 4-én arról tájékoztatott, hogy júliusban Odera-Frankfurton utazott keresz-
tül a porosz király Prágába, ahol a császárral együtt részt vettek egy konferencián.54

4. Porosz–lengyel–orosz viszony

A lengyelek és az oroszok szoros kapcsolatban álltak Poroszországgal, így helyze-
tüknél fogva fontos szerepet kaptak Szilágyi leveleiben. lengyelország ebben az idő-
szakban már hanyatlófélben volt, szomszédai minden oldalról veszélyeztették. Az 

 50 Szász választó 1694–1733 között, majd II. Ágost néven lengyel király 1697–1706, illetve 1709–
1733 között.

 51 Később VII. Károly néven német-római császár (1742–1745).
 52 Peregrinuslevelek…, i. m., 230–231. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 53 1742-ben, a Habsburg uralkodók hosszú sorát megtörve Károly Albert bajor elektort választot-

ták német-római császárrá VII. Károly néven. lásd: Magyar Nagylexikon, i. m., X. 600.
 54 Peregrinuslevelek…, i. m., 237. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4.
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uralkodóváltások, a zavaros lengyel trónviszonyok miatt igen gyakran olvashatunk 
a szomszédos országban történtekről. 1728. december 14-én például arról, hogy a 
porosz király elrendelte a hadsereg létszámának 100 000 főre növelését, mert szom-
szédja, II. Ágost szász választó fiának utódlását kívánta támogatni a lengyelekkel 
szemben, akik vissza akarták hozni az 1704 és 1709 között uralkodó leszczins-
ki Szaniszlót Franciaországból.55 leszczinski ismételt trónra kerülése (1733–1736) 
csak később, II. Ágost halála után valósult meg.56

Egy 1729. december 4-én kelt levél szerint lengyelországban az országgyűlés 
három dolgot kért a királytól, II. Ágosttól: hagyjon fel a porosz királlyal való ba-
rátsággal, mondjon le fia örökösödéséről, és éljen lengyelországban. Ezt a szász 
választó nem fogadta el, hazatérve fegyverkezni kezdett. Ugyanekkor szóba került 
egy bizonytalan hír: az orosz cár, II. Péter (1727–1730) a porosz király lányát venné 
feleségül.57 A francia király, XV. lajos (1715–1774) (a trónkövetelő lengyel király 
veje) a trónörökös megszületésekor követelte leszczinski Szaniszló örökségét a len-
gyelországi prímástól, erre való igényét már az országgyűlésen is bejelentette.58

1730. április 8-án arról számolt be, hogy az orosz cár meghalt. Őt leánytestvére,  
I. Anna (1730–1740) követte a trónon, aki – Szilágyi szerint – egy herceget akar 
férjül választani,59 de az uralkodást nem engedné át neki. Ebben a levélben megemlí-
tette még, hogy a porosz és lengyel király közös díszszemlét fog tartani május 16-án, 
ahol a király képét mintegy 60 000 tallérért kiöntötték60 és több oszlopot is emeltek.  
A seregszemle költsége kétmillió tallér volt.61 A lengyelek nemsokára dönteni fognak 
az országgyűlésükön az örökösödésről.62 A lengyel király mintegy 32 000 lengyel ka-
tonájával egy hónapos seregszemlét tartott Milbergában (Mühlberg) a porosz király 
és más fejedelmek előtt. június 25-én az összes németországi protestáns megemléke-
zett az augsburgi hitvallás 200. évfordulójáról, amely éppen a lengyel király sereg-
szemléjének idejére esett. A király erre az ünnepélyre 16 sing (10,80 m) hosszú és  
8 sing (4,80 m) szélességű kemencét készíttetett, amelyben egy nagy mazsolás kenye-
ret süttetett a katonáknak. Szilágyi tréfás bibliai párhuzama szerint az uralkodó kö-
vetni akarta Krisztus csodálatos kenyérszaporítását.63 Ugyanekkor arról számolt be, 
hogy a lengyel király, II. Ágost az orosz cárnőt akarja feleségül venni, a házasságot 
azonban nem kötötték meg.64 Anna cárnő kezét még kurlandi hercegnő korábban 
megkérte szászországi Moritz, II. Ágost törvénytelen fia.65 

 55 Uo., Odera-Frankfurt, 1728. december 14. 212–213.
 56 Peregrinuslevelek…, i. m., 408.
 57 Uo., Odera-Frankfurt, 1729. december 4. 217.
 58 Uo., Odera-Frankfurt, 1729. december 4. 217.
 59 Szilágyi nem nevezi meg, hogy pontosan honnan.
 60 Sajnos Szilágyi nem mondja el pontosan, hogy ez szobor vagy dombormű volt.
 61 Peregrinuslevelek…, i. m., 219. Odera-Frankfurt, 1730. április 8.
 62 Uo., Odera-Frankfurt, 1730. április 8. 220.
 63 Uo., Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 221–222.
 64 Uo., Odera-Frankfurt, 1731. november 16. 228.
 65 A frigyet az orosz érdekek meghiúsították. A később trónra került cárnőnek olyan feltételt is 

el kellett fogadnia, hogy nem fog férjhez menni. lásd: Mihail HEllEr, Az Orosz Birodalom 
története, Bp., Osiris, 1996, 298.
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lengyelországban újabb belpolitikai bonyodalom keletkezett az örökösödés 
 miatt. A király, aki szász választó is volt, váratlanul elhagyta lengyelországot, és 
Szászországba ment. Ennek az oka az volt, hogy egy szász ezredes és egy lengyel 
nemes a király asztalánál összevesztek az utódlás kérdésén, az utóbbi kardot rántva 
megölte a tisztet, mivel az a király pártját fogta, míg az előbbi lengyelországét. 
Ezen II. Ágost király felháborodott és kivonult lengyelországból, katonákat tobo-
roztatott, szövetségese, a porosz király a lengyel határ mellett a hadi előkészületek 
részeként „táborozó kemenytzéket” csináltatott.66 A feszültség gyökerei már meg-
voltak a Wettin-dinasztia trónra lépése óta. A szász uralkodó abszolutista törekvé-
sei, melyeket a szász hadsereg lengyelföldön történő állomásoztatásával is igyeke-
zett alátámasztani, már 1715-ben kiváltották a nemesség ellenszenvét.67

1732. március 24-én értesülünk arról, hogy az orosz cárnő, I. Anna keményen 
fellépett ellenfeleivel szemben: némelyeket száműzött, másokat örökös kényszer-
munkára, börtönbüntetésre ítélt.68 Egy rövid feljegyzés arra utal, hogy Anna cárnő, 
aki megválasztásakor elfogadta a legfelső titkos tanács korlátozó feltételeit, trónra 
lépése után igyekezett a teljhatalmat visszaszerezni, és egyeduralkodóként kormá-
nyozni az országot.69 Szilágyi tehát alaposan figyelemmel kísérte a lengyel fejlemé-
nyeket, és ebben szerepet játszhatott, hogy a porosz király és a szász választó ekkor 
jó viszonyt ápolt egymással. Ők együtt szemben álltak a lengyel nemesi konföde-
rációval, valamint a franciák által támogatott leszczinszki Szaniszlóval. A közös 
szász–porosz hadiszemle egyfajta erődemonstráció is lehetett az utódlási kérdésben 
döntő lengyel országgyűlés előtt.

5. Itália

5.1. hABsBuRg–BouRBon éRDeKeLLentéteK

Itália a spanyol örökösödési háborút követően a Habsburg–Bourbon-vetélkedés 
egyik fő színtere volt. A két nagy dinasztia tartományai mellett még számos kisebb 
állam létezett, melyek váltakozó szerencsével lavíroztak közöttük. 

Az első tudósítás egy 1730. április 8-án írt levélben bukkant fel, amikor is Szi-
lágyi egy újsághírre hivatkozva írt arról, hogy VI. Károly német-római császár  
40 000 katonát küldött Itáliába70 annak megakadályozására, hogy V. Fülöp (1700–
1746) spanyol király fiát, Don Carlost Firenzébe beengedjék. A francia, angol és 
holland fél a spanyol király itáliai terveinek támogatására szövetséget hozott létre. 
Szilágyi hírei szerint a felek 60 000 főt állítanak hadrendbe, a sereget Spinola 
generális alá rendelik, míg a császári csapatokat Savoyai jenő fogja vezényelni.  

 66 Peregrinuslevelek…, i. m., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 67 jerzy toPoLsKi, Lengyelország története, Bp., Gondolat, 1989, 139–140.
 68 Peregrinuslevelek…, i. m., 232. Odera-Frankfurt, 1732. március 24. 232.
 69 HAHNEr, i. m., 244–245.
 70 Szilágyi következetesen Olaszországot használt Itália helyett.



{Kovács Teofil: Hírek Európából}

67

A Firenzében hatvan éve uralkodó „Dux Cosmus tertius” inkább a spanyolokhoz 
hajlott, de nem kívánta a hadakozást.71 Szilágyi arról is hallott, hogy a császár 
Erdélyből határőröket akar átcsoportosítani Itáliába, a helyükbe 20 000 orosz 
katonát hozna a török fenyegetés ellensúlyozására. Az előzményekhez tartozik, 
hogy a francia–brit–spanyol sevillai szerződés (1729) értelmében a britek kereske-
delmi jogokat kaptak, cserében hajlandóak voltak támogatni a spanyol Bourbo-
nok Pármára és Toszkánára vonatkozó igényét. A német-római császár, VI. Károly 
azonban igényt tartott Pármára, ahova osztrák katonák nyomultak be az uralkodó 
halála után.72

1730. augusztus 12-én arról számolt be, hogy a császár továbbra sem kívánja áten-
gedni a spanyol király fiának Firenzét, a Habsburgok ekkor már 100 000 katonával 
voltak jelen Itáliában. A birodalom további 75 000 főnyi erősítést ígért, a firenzei 
herceg is a császár mellé állt, így VI. Károly számára kedveztek az erőviszonyok.73 

December 30-án azt közölte, hogy bár a császár és a spanyol király között jövő 
tavaszig (1731) fegyverszünet van, nemigen várható békekötés. Nagy fordulat kö-
vetkezett be, amikor a lengyel király a spanyolok mellé állt a sevillai szövetségben. 
Ekkor az idős és betegeskedő III. Károly Fülöp (1716–1742) uralkodott Pfalzban, 
akinek halála esetén a lengyel király (aki szász választófejedelem is volt), jülich és 
Berg hercegségeit kívánta megszerezni. Öten formáltak igényt a választó örökségé-
re. A legkevésbé II. Ágost, a leginkább a porosz király volt esélyes. II. Ágostot ez jog 
szerint nem illette meg, saját fegyveres erővel pedig nem foglalhatta el, csak arra az 
ígéretre támaszkodhatott, amit a sevillai szövetség tagjai (Anglia, Hollandia, Fran-
ciaország és Spanyolország) tettek. Ezért a lengyel király és a porosz király közöt-
ti viszony megromlott.74 A konfliktust végül az 1731. március 16-i második bécsi 
szerződés rendezte, amelyben VI. Károly – hogy elismerjék lánya, Mária Terézia 
örökösödését – lemondott az általa megszállt Firenzéről,75 Pfalzot pedig a Wittels-
bach-ház sulzbachi ága kapta meg.

A spanyol–osztrák béke még nem jöhetett létre, mert a pármai hercegasszony 
időközben elhunyt férjétől terhesnek mondta magát, és ezzel nem csekély bonyo-
dalmat okozott, de az örökösödéssel kapcsolatos tervei meghiúsultak. Gúnyirat is 
jelent meg ellene, miszerint a tíz hónapig terhes hercegnő semmi „kézzel foghatót” 
nem hozott a világra.76 A következő levélből arról értesülünk, hogy a császár és 
a spanyol király között létrejött a békeszerződés, így Don Carlos egész udvarával 
nemsokára bevonul Firenzébe.77 A háborús helyzet azonban még nem ért véget, a 

 71 Itt téves Szilágyi információja, mivel III. Cosimo (Cosmus, 1642–1723) firenzei herceg 1670-
től 1723-ig uralkodott. Tehát az 1730-ban írt levélben tévesen nevezi élőnek, valójában ekkor 
már fia, j. Gaston (1723–1737) uralkodott. Peregrinuslevelek…, i. m., 219–220. Odera-Frank-
furt, 1730. április 8. és uo., 396.

 72 HAHNEr, i. m., 122.
 73 Peregrinuslevelek…, i. m., 221. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 74 Uo., Odera-Frankfurt, 1730. december 30. 224.
 75 HAHNEr, i. m., 124.
 76 Peregrinuslevelek…, i. m., 227. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.
 77 Uo., Odera-Frankfurt, 1731. november 16. – 1732. március között. 229.



68

{TÖRTÉNELEM, EGYHÁZ- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNET}

franciák három 15 000 fős tábort hoztak létre a birodalom határán, de nem lehetett 
tudni, hogy milyen szándékkal, mivel nem csatlakoztak a bécsi szövetséghez, mely 
a császár, az angolok és a hollandok között jött létre.78 

5.2. száRD FeJLeményeK – A ReFoRmáció KoRAi ágA KáLvinistA szemmeL

A térségben földrajzi helyzeténél fogva fontos szerepe volt a Szárd Királyságnak, 
így Szilágyi hírei között is külön csoportot képeznek a vele kapcsolatos hírek. A re-
formátus diák számára bizonyára nem volt érdektelen egy másik protestáns – korai 
reformációs irányzatnak tartott valdens – közösség sorsa. A valdensek elűzésére 
többször sor került, azonban a kedvező nemzetközi helyzet révén 1690-ben sikerült 
visszatelepülniük völgyeikbe (dicsőséges visszatérés, Glorieuse Rentrée). Utoljára 
1730-ban utasította ki őket79 II. Viktor Amádé (1675–1732) király, a jezsuitáknak 
pedig lázító tevékenységük miatt kellett távozniuk. Minderről Szilágyi is beszá-
molt.80 1731. szeptember elsején már arról az örvendetes eseményről adott hírt, 
hogy az angol király és a porosz uralkodó közbenjárására a szárd király a valdense-
ket visszafogadta.81 

November 16-án arról írt, hogy II. Viktor Amádé előbb lemondott fia javára 
(III. Károly Emánuel, 1732–1777), ám később felesége és mások ösztönzésére vissza 
akarta szerezni a trónt. A főkancellártól szerette volna visszakapni a korona leté-
teléről szóló hivatalos dokumentumokat, ám a tisztviselő ellenállt. A volt uralkodó 
a királyi palotát akarta elfoglalni, s mivel sokan az ő pártjára álltak, a helytartó 
kénytelen volt a zavargás lecsendesítésére négy zászlóaljat maga mellé rendelni, és 
Viktor Amádét számos főúrral őrizetbe venni. Az alexandriai vásárból visszatérő 
ifjú király szüleit és cinkosaikat fogságba vetette.82 Később a szárd király megegye-
zett apjával, és kijelölte kényszertartózkodási helyét.83 Az első szárd király végül 
Rivoli várának foglyaként halt meg.84

5.3. KoRziKAi eseményeK

A ma Franciaországhoz tartozó sziget Szilágyi idején még Genova fennhatósá-
ga alatt állt, de már régóta vonzotta a franciákat. zöllner szerint „Miközben az  
európai hatalmak igyekeztek diplomáciai úton elintézni vitás ügyeiket, 1731-ben és 

 78 Uo., Odera-Frankfurt, 1732. március 24. 231.
 79 Matthias Asche, Waldenser in Mitteleuropa seit der Frühen Neuzeit = Enzyklopädie Migrati-

on in Europa, vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Hrsg. Klaus j. BADe, Paderborn, Schö-
ningh, 2010, 1087–1089.

 80 Peregrinuslevelek…, i. m., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 222.
 81 Uo., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1.
 82 Uo., 227. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.
 83 Uo., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 84 Magyar Nagylexikon, i. m., XVIII, 450.
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1732-ben osztrák csapatok fegyveres beavatkozására is sor került Korzikán, ahol 
a helyiek fellázadtak a genovai uralom ellen. Ausztria tartott a Bourbon államok 
közbelépésétől – valójában csak 1766-ban lett a sziget Franciaországé –, s a béke 
helyreállítása után visszavonta haderőit Korzikáról.”85 A császár a korzikai lázadók 
ellen (a spanyolok rosszallása ellenére) a Genovai Köztársaságot akarta támogatni 
(1731).86 A szomszédos Korzika lázadói ellen küldött „császári milícia igen jól for-
gatta magát. Mivel a tisztek fele református, igen rútul bánnak a klerikusokkal”87, 
egész kolostorokat kardélre hánytak, a harcok során egy magyar gróf komoly sé-
rüléseket szenvedett. A császári katonák kegyetlenkedéseit motiválhatták otthoni 
vallási sérelmeik.88

A korzikaiak az angol trónkövetelőt királlyá választották, és követeket küldtek a 
pápához és Stuart jakabhoz.89 A pápának évente 15 000 scudót ígértek, ha megko-
ronázza Stuart jakabot. A korzikaiak szándékát mind a franciák, mind a spanyolok 
támogatták, akik segíteni akarták jakab trónra lépését, amiből újabb bonyodalom 
kerekedett.90 1732 márciusában még mindig az a hír járta, hogy a korzikai lázadók 
keményen tartják magukat.91 Egy május 6-i híradás szerint a korzikai elégedetlenek 
még keményen ellenálltak, valamint a spanyolok nagyban készülődtek,92 de 1732. 
augusztus 4-én már békekötésről szólt a hír, mivel a császár biztosítékokat kínált 
a korzikaiaknak. Szilágyi egy Korzikáról visszatért tiszttől hallotta berlini útján, 
hogy patrónusának fia, Teleki Miklós úr magát jól forgatta a harcokban, talán el-
hagyja a császár szolgálatát, és átlép a porosz király seregébe.93 A genovaiak végül 
császári segítséggel tudtak úrrá lenni a sziget fellázadt lakosságán.

5.4. A PáPAi áLLAmmAL KAPcsoLAtos úJságoK

Szilágyi már első Odera-Frankfurtban kelt levelében azt írta: „tőrtént ebben az esz-
tendőben ipso Palmasum [!] Festo, hogy ama Romai nagy sűvegű ember akarván a 
Christust kővetni szamár háton menvén bé Rómában, a szamár le vetette”.94 1730. 
április 8-án arról tudósított, hogy a pápa február 21-én meghalt, és nagy tömeg 
gyűlt össze búcsút venni tőle, megcsókolva lábát. Meghúzták az ezüstharangot is, 
ami a pápa halálának biztos jele. A pápaválasztó konklávé a híradás időpontjában 
összeült, a peregrinus felsorolta a már Rómában lévő kardinálisok neveit. Már-

 85 ZöllNEr, i. m., 207.
 86 Peregrinuslevelek…, i. m., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1. 226.
 87 Uo., 228. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 228.
 88 Uo., 228. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 228.
 89 Uo., 400. Stuart jakab (1668–1766), akit apja, II. jakab után több európai udvar elismert 

angol és skót uralkodónak. Több hatalomátvételi kísérlete után Rómában telepedett le.
 90 Uo., 233. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 91 Uo., 232. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 92 Uo., 234. Odera-Frankfurt, 1732. május 6.
 93 Uo., 237. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4.
 94 Ez XIII. Benedek (1724–1730) pápával történhetett meg. Uo., 213. Odera-Frankfurt, 1728. 

december 14.
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ciusban nagy járvány volt az örök városban, 60 000-en betegedtek meg, és csak 
50 orvos volt az ellátásukra.95 július 11-én megválasztották XII. Kelement, a pápai 
szék tehát 129 napig maradt üresen.

Hírt adott még a vatikáni könyvtár egy régi kéziratáról, amely szerint: „miután 
majd egy kétszínű ember ült a Vatikánban, akinek nősténymedve volt a neve, és 
rózsát viselt a címerében, azután egy idegent fognak megválasztani, aki mindkét 
jogban járatos, még nincs bíborral felékesítve, de mégis méltó a hatalomra, hogy 
elhárítsa a mi jeruzsálemünket fenyegető szakadást, mely ekkor fog várossá növe-
kedni.”96 A jövendölést azonban nem értelmezte Szilágyi.97 Arról is tudósított, hogy 
a pápa kiközösítette Coscia kardinálist, miután az nem jelent meg, amikor maga 
elé rendelte.98 A kardinális a korábbi pápa, XIII. Benedek (korrupt ügyeiről ismert) 
titkára volt99, aki „rútul visszaélt az agg pápa bizalmával, s az Egyházi Államot és 
a Kúriát üzelmeivel erkölcsi és anyagi csődbe sodorta. A pápa életében Coscia pozí-
ciója megingathatatlan volt, de annak halálakor népfelkelés robbant ki ellene. XII. 
Kelemen (1730–1740) bíróság elé állította a kegyencet.”100

6. Hírek a törökökről

Ebben az időszakban a törökök leginkább a keleti fronton hadakoztak, 1724-ben az 
oroszokkal együtt Perzsia nyugati részén területeket szereztek, kihasználva az otta-
ni kaotikus helyzetet. A perzsák Nádir bég vezetésével (aki később a perzsa trónt is 
megszerezte) 1730-ban egészen Tebrizig üldözték a törököket.101

Szilágyi 1729. december 4-én arról adott hírt, hogy a török szultán janicsárjait a 
Claude Alexandre de Bonneval tábornok német katonai szabályzat alapján képezte 
ki.102 A tábornok eredetileg a francia hadseregben harcolt, később Savoyai jenő alatt 
szolgált az osztrák hadseregben, 1729-től pedig Törökországban élt renegátként.103 
Vitézül harcolt a spanyol örökösödési háborúban, illetve 1710–1712 között a fran-
ciák ellen. A török elleni harcokban Temesvár ostrománál és a péterváradi csatában 
is kitüntette magát. Ugyanakkor összeférhetetlennek bizonyult, amerre csak járt, a 
franciák és az osztrákok is halálra ítélték. Ezután ajánlotta fel szolgálatait az Osz-

 95 Uo., 219. Odera-Frankfurt, 1730. április 8.
 96 Uo., 221–222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 97 Uo., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 222.
 98 Uo., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1. 226.
 99 HAHNEr, i. m., 301.
 100 GErGEly jenő, A pápaság története, Bp., Kossuth, 1982, 256; szántó Konrád, A katolikus 

egyház története, Bp., Ecclesia, 1985, II, 252.
 101 mAtuZ józsef, Az Oszmán Birodalom története, Bp., Akadémiai, 1990, 156.
 102 Peregrinuslevelek…, i. m., 217. Odera-Frankfurt, 1729. december 4.
 103 Uo., 395–396. A gróf története már életében megjelent franciául és németül. A Nagykönyvtár 

Kézirattárának R 428 jelzetű dokumentuma a hányatott életű katona életéről készült francia 
mű magyar fordítása (1810). Irodalmi alkotás is született a témában: K. Boér Sándor (1750 kö-
rül – 1827 után): Gróf Bonnevál vagy az idegenek Konstancinápolyban című darabját legutóbb 
a Kolozsvári Magyar Opera mutatta be 2011-ben.
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mán Birodalomnak, ahol a török tüzérség újjászervezését bízták rá, majd sikeresen 
harcolt az orosz és a perzsa fronton, végül a szultánnál is kegyvesztett lett.104 A 18. 
század elején már időszerűnek látszott a századokkal korábban még félelmetes hírű 
janicsárság nyugati mintájú kiképzése.105

Egy év múlva Szilágyi a III. Ahmed (1703–1730) elleni janicsárlázadásról szá-
molt be. A lázadók életfogytiglani rabságra vetették Ahmedet, majd bátyjának a 
fiát tették meg uralkodónak I. Mahmud néven (1730–1754). Az uralkodóváltás 
örömére a börtönökben lévő foglyokat kiengedték, így sok keresztyén is vissza-
nyerte szabadságát. A lázadás egyik oka az volt, hogy a török csapatok több ízben 
vereséget szenvedtek a perzsáktól, de a janicsárok azt is nehezményezték, hogy azo-
nos hitűekkel szemben kell hadakozniuk. Az új szultán békét kötött a perzsákkal. 
Szilágyi szerint azonban félő, hogy a keresztyének ellen fog ezután hadat viselni.106 
1731. szeptember 1-jén egy újabb, a perzsáktól még júliusban elszenvedett török 
vereségről tudósított.107 A kiújult a török–perzsa viszály nem tartott sokáig, hiszen 
1731. november 16.–1732 márciusa között azt írja, hogy „A Tőrők, a Persával 
meg békéllett, és három lofarkat hordoztat az egész országan, a keresztyének ellen 
készül, de nem tudhatni még ki ellen.”108 A máltai lovagrend nagymestere minden-
esetre török támadástól tartva sürgősen hazahívta a lovagokat.109 A keresztyének 
elleni támadás azonban rémhírnek bizonyult, mivel a török hadsereg keleten in-
dított offenzívát, és csaknem teljes vereséget mért a perzsákra.110 A török–perzsa 
háborúkról ez az utolsó tudósítása Szilágyinak. Nádir sah sikerei révén az 1746-os 
békében már az 1639-es határokat állítják helyre.111

A peregrinus a Földközi-tenger nyugati medencéjének fejleményeiről is hírt 
adott. A törökök megjelenése itt Hajreddin Barbarossa nevéhez fűződik, aki 1519-
ben a spanyolokkal vívott harcok idején felajánlotta Algírt I. Szelim szultánnak.112  
A muzulmán kalózkodás a 17. században élte virágkorát, melynek X. Károly francia 
király vetett véget Algír elfoglalásával 1830-ban.113 

Szilágyi 1732. augusztus 4-én megírta, hogy a spanyol hajóhad az algériaiak ellen 
vonult fel, és július 17-én a katonák szerencsésen partra szálltak. Tizenkét napra 
rá már el is foglalták Oránt. Az algériaiak több városukat kiürítve menekültek a 
támadók elől, amelyek így harcok nélkül jutottak spanyol kézre. A török császár 
magához kérette az angol nagykövetet azzal, hogy írja meg uralkodójának, az has-
son a spanyol királyra a csapatok visszavonása érdekében, és ne adjon alkalmat a 

 104 Pallas Nagy Lexikona, Bp., Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1893, III, 495–496; 
Max BRAuBAch, Prinz Eugen von Savoyen: Eine Biographie, Wien, Verlag für Geschichte und 
Politik, 1965, IV, 184–215.

 105 mAtuZ, i. m., 157.
 106 Uo., 224. Odera-Frankfurt, 1730. december 30.
 107 Uo., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1.
 108 Uo., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 109 Uo., 231. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 110 Uo., 213–232. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 111 mAtuZ, i. m., 159.
 112 PALotás zsolt, Keresztény rabszolgák a barbarikumban, Világtörténet, 2013/1, 5.
 113 Uo., 3–4.
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keresztyénség elleni támadásra. Szilágyi így összegzi véleményét: „Ebben a dolog-
ban magát az Anglus nem fogja elegyiteni, a Tőrőkis jol meg nézze mely felé akar 
űtni, mert nem bátorságos lészen.”114 

7. Színes hírek

teRmészeti csAPásoK, égi JeLenségeK

A szenzációszámba menő hírek, a katasztrófák (földrengések, áradások, aszályok) 
vagy természeti jelenségek (sarki fény), mindig is nagy érdeklődésre számíthattak. 
Szilágyi egyik levelében arról tudósított, hogy nagy földrengés sújtotta Ovidius ha-
záját, Sulmonát, s egy Norcia nevű város is elpusztult. Több mint négyszázan haltak 
meg a természeti csapás miatt, senkit sem tudtak kimenteni a romok alól, minden 
ház és templom leomlott.115 Beszámolt arról, hogy lengyelországban február 15-én 
látható volt az északi fény, amivel kapcsolatban egy kis német nyelvű munka szer-
zője azt jövendölte, hogy a pápa, az orosz cár és a török szultán meg fog halni ebben 
az évben, de az első két esetben már megtörtént dolgokat jósolt meg – írja Szilágyi –, 
és mivel a török szultán idős, így a harmadik is bekövetkezhet.116 Szerinte bizonyos 
szempontból a szultánt illetően is beteljesedett, mivel megbuktatták és börtönbe 
vetették.117 Franciaországban egy mintegy 8 singnyi (480 cm) sárkányt láttak, de 
károkat nem okozott.118

A hazai hírek is foglalkoztatták. Nemcsak a Maros áradt meg Erdélyben – ír-
ja –, hanem a Duna áradása is sok kárral járt. A szél ötszáz kaszást a folyóba ölt, 
akik át akartak menni a Dunán.119 Távirati stílusban jelentette, hogy „Romában 
ultimis Novembris nagj menydőrgések voltak, és az Isten njila sok károkat tett”.120 
Olmützben pedig egy rendkívüli jégverés volt, mely „a barmokon kivűl 50 embert 
őlt meg”.121

egészségügyi témáK

Az uralkodók élete napjainkig foglalkoztatja a közvéleményt. A peregrinus említésre 
méltónak vélte, hogy a francia király himlős lett.122 Arról is beszámolt, hogy lengyel-
országon átutazva találkozott egy 16 hónapos szőrös, torzszülött fiúval. Amikor a 

 114 Peregrinuslevelek…, i. m., 237. Odera-Frankfurt, 1732. március 24.
 115 Peregrinuslevelek…, i. m., 221. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 116 Uo., 220. Odera-Frankfurt, 1730. április 8.
 117 Uo., 224. Odera-Frankfurt, 1730. december 30.
 118 Uo., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 119 Uo., 222–223. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 120 Uo., 225. Odera-Frankfurt, 1730. december 30.
 121 Uo., 226. Odera-Frankfurt, 1731. szeptember 1.
 122 Uo., 213. Odera-Frankfurt, 1728. december 14.
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gyermek anyja észrevette kíváncsiságát, elvitte előle fiát. Ezután egy máriást123 adott 
neki, hogy szemügyre vehesse a gyermeket. Megállapítja, hogy otthon a gyermeket 
boszorkánynak gondolhatnák, és megégették volna a vásárhelyi piacon.124 

Poroszországban a nátha és a hurut „regnált”, londonban egy hét leforgása 
alatt több mint kilencszáz ember halt meg benne. Marhavész volt Brandenburgban, 
 Szászországban és lengyelországban. Attól is tartottak, hogy pestisjárvány fog ki-
törni, ami be is következett.125 Európában ebben a században a pestis hatalmas 
veszteségeket okozott, olykor egész városokat rendített meg, mint ahogy 1739-ben 
Debrecenben is történt, ahol a város lakosságának harmadát elvitte a járvány.126

gyARmAti tuDósításoK

Az Indiákról hazatérő holland gályákból hat elsüllyedt, 16 millió talléros kárt okoz-
va.127 Az ilyesmi nem volt ritkaság, a spanyolok évszámra nem jutottak a latin-Ame-
rikából küldött szállítmányokhoz.128 Az Indiákról Angliába érkezett egy védelemért 
könyörgő király hét hiányos öltözetű szolgája kíséretében, akiken csupán ágyékkötő 
volt, maga a király is csak egy skarlátköpenyt viselt. érdekességként megemlítette, 
hogy az uralkodó egy szőnyeggel beborított padon alszik, ellátására havi 500 font 
sterlinget rendeltek.129 A portugál király fogságba zárta brazíliai alkirályát, mivel az 
hűtlenül bánt az ott talált gyémántokkal.130 

techniKAi úJításoK, éRDeKességeK

Amszterdamban látta, hogyan készül a nádméz, s bár a folyamatot Berlinben is 
megfigyelte, nem tudta pontosan leírni. Az egyik ottani támogatója, jablonski, az 
udvari lelkész megmutatta neki a király kertjében azt a malmot, amelyet korábban 
cukorőrlésre használtak. Korábban I. Frigyes Vilmos király is próbálkozott cukor-
készítéssel, de mivel az előállítása ugyanannyiba került, mint a méz, így felhagyott 
vele. Szilágyi ígérte, hogy erről majd még bővebben ír, ha alaposabban tájékozódott 
a témáról.131 A kísérletezés szervesen illeszkedett a korban általános protekcionista 
gazdaságpolitikához.

 123 Britannica Hungarica Nagylexikon, Bp., Kossuth, 2013, XVIII, 121. „A máriás a XVIII. szá-
zadban elterjedt ezüst váltópénz. Nevét a veretképen látható gyermek jézust tartó Máriáról 
kapta. Más váltópénzekhez viszonyított értéke nem volt egységes, a leggyakoribb a 20 krajcárt 
(1/3 forintot) érő máriás, más néven ezüsthúszas.” 

 124 Peregrinuslevelek…, i. m., 213. Odera-Frankfurt, 1728. december 14.
 125 Uo., 217. Odera-Frankfurt, 1729. december 4.
 126 Debrecen története 1693–1848, szerk., Rácz István, Debrecen, 198, II, 36.
 127 Peregrinuslevelek…, i. m., 213. Odera-Frankfurt, 1728. december 14.
 128 mArjAi Imre, PAtAky Dénes, A hajó története, Bp., Corvina, 1973, 191.
 129 Peregrinuslevelek…, i. m., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 130 Uo., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 222.
 131 Uo., 214. Odera-Frankfurt, 1728. december 14. 214.
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Írt egy temesvári találmányról is, mellyel négy ember annyit szőhet-fonhat, mint 
egyébként kétszáz.132 A lakkozást olyan szép mesterségnek tartotta Szilágyi, hogy 
tökéletesen megtanulta házigazdájától, aki ráérő idejében nemrég egy almáriumot 
készített el, melyért 150 tallért ígértek. Az egész olyan, mint a tükör, akár borotvál-
kozni is lehet benne.133 „A Firniseket, és a lakirozást a mi illeti, azoknak kűldöttem 
descriptioját” – írta.134

A berlini operában oly művészien utánozta a természet jelenségeit egy bűvészmes-
ter, hogy minden néző elámult. A király maga is csodálkozott, hogy mennydörgést, 
villámlást, esőt, szivárványt, vihart, tengert, és azon a tengeren hajókat, keservesen 
éneklő sziréneket idézett meg a mester (nem lehetetlen, hogy a laterna magica ügyes 
alkalmazásáról lehetett szó…). Napkeltét, hajnalt és napnyugtát is a nyílt színen, a 
király száz aranyat ígért a mesternek a titkáért, hiába, még a matematikusok sem 
tudták megfejteni a titkot.135

Pünkösdre Szászországba utazott, útközben megállva egy zell nevű kolostornál, 
ahol egy olyan templomot tekintett meg, melyhez foghatót még soha nem látott. Itt 
elsősorban nem a gazdagságra gondolt, hanem pompásan díszített belső terekre, 
amelyek sok esetben a márványt és a porcelánt utánozták. A szemet gyönyörködtető 
belső részeken a mester úgy utánozta a természetet, hogy az még „Argosz szemeit is 
meg tántorítaná az ítéletben”.

érdekelték a Nürnbergben készített éggömbök és földgömbök is, amelyek közül 
két darab nyolc-tíz aranyba került. Később így írt: „gyűmőltsöket és virágokat tsi-
nálni tanultam, tseresnyét, medgyet, szolőtt, szilvát, tengeri szőlőtt etc. ugy tudok 
imitálni, hogy még a curiosus embertis kőnnyen meg lehet jatzottatni vélle”.136

szeReLmi töRténeteK

A színes hírek között beszámolt még peregrinusunk egy caeni szerelmi tragédiáról 
is. A város egyik gazdag kereskedője férjhez akarta adni egyetlen leányát, de annak 
már volt egy fiatal szeretője. Az apa büntetésként kolostorba küldte, ám az a szere-
tőjével megállapodott, hogy egy éjjel elszökteti. A menekülő lányt a kolostort őrző 
komondorok széttépték.137 Svédországban egy esperes a felesége zsémbelődése miatt 
halastavába ölte magát.138 Portugáliában egy 102 éves asszony férjhez ment egy 25 
éves fiatal legényhez.139 

1730. december 30-án arról számolt be, hogy a dán király, IV. Frigyes október-
ben meghalt, helyébe VI. Keresztély került. Az elhunyt uralkodó százezer tallért 

 132 Uo., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12. 222.
 133 Peregrinuslevelek…, i. m., 230. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 134 Uo., 237. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4.
 135 Uo., 229. Odera-Frankfurt, 1731. november 16.–1732. március között.
 136 Uo., 237–238. Odera-Frankfurt, 1732. augusztus 4.
 137 Uo., 222. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 12.
 138 Uo., 220. Odera-Frankfurt, 1730. április 8.
 139 Uo., 225. Odera-Frankfurt, 1730. december 30.
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hagyott ágyasára, aki be is mutatta a végrendeletet az új uralkodónak, aki az irat 
hátára ézsaiás könyvének 47. fejezetéből az első öt verset írta. Szilágyi arra kérte 
Telekit, hogy nézze meg maga a bibliai verseket,140 melyek a Károli Gáspár revideált 
bibliafordítása szerint így hangzanak:

„Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya, ülj a földre királyi szék nél-
kül, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak többé téged gyöngének és 
elkényeztetettnek!
Vedd a malmot és őrölj lisztet, född fel fátyolodat, emeld föl a hosszú 
ruhát, född fel czombodat és menj át a folyókon.
Födöztessék föl meztelenséged és láttassék meg szemérmed; bosszút állok 
és embert nem kímélek!
Így szól a mi Megváltónk, seregeknek Ura az Ő neve, Izráel Szentje!
Ülj némán és menj a sötétre, te a Káldeusok leánya, mert nem hívnak töb-
bé téged országok úrnőjének!”

egyéB tuDósításoK

Az orosz cár, II. Péter (1727–1730) a császár lányát eljegyezte, erről szerinte tudhat-
tak Erdélyben.141 1732. május 6-án Eszterházy józsef nagy pompával utazott Ode-
ra-Frankfurton át leidenbe tanulmányokat folytatni.142 Az ellenreformáció idején a 
protestánsok kénytelenek voltak bibliáikat és más egyházi kiadványaikat külföldön 
nyomtatni. Szilágyi 1730. augusztus 12-én kelt levelében emlékezett meg a Tótfalu-
si-féle Biblia hollandiai kinyomtatásáról „igen szep betűkkel, az árra in exemplari-
bus két magyar forint.”143

8. Összegzés

Korábbi tanulmányomban Szilágyi Sámuel és a Teleki család kapcsolatát mutat-
tam be. A mostani vizsgálódás arra irányult, hogy Szilágyi peregrinációja idején 
(1728–1732) milyen híreket közölt támogatójával. Mivel Teleki Sándor válaszait 
nem ismerjük, nem tudjuk, hogy mennyire érdeklődött a Szilágyi által felvetett kér-
dések iránt. Az első vizsgált levele 1728. december 14-én, utolsó 1732. november 
2-én kelt, ezeket egy kivételével mind Odera-Frankfurtban írta. Köztük egyetlen 
latin nyelvű található, ugyanakkor a kor gyakorlatának megfelelően mindegyikben 
nagyon gyakoriak a latin szavak, kifejezések, a hosszabb latin részek. Sok esetben 
távirati stílusban tudósított, továbbá utóirat vagy külön papíron küldött feljegyzés 

 140 Uo., 224–225. Odera-Frankfurt, 1730. december 30.
 141 Uo., 213. Odera-Frankfurt, 1728. december 14.
 142 Uo., 234. Odera-Frankfurt, 1734. május 6.
 143 Uo., 223. Odera-Frankfurt, 1730. augusztus 13.
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is szerepel a levelezésben. Általában csak tudósított, ritkán formált konkrét véle-
ményt a hírekkel kapcsolatban. Keveset írt személyes körülményeiről, a tanulmá-
nyairól, diáktársaival való kapcsolatáról, tanárairól, így a peregrinációkutatás csak 
részleteiben hasznosíthatja e forrásokat. Háttérben maradtak az irodalmi és gaz-
dasági témák, de egyházi kérdésekről is többnyire a menekültekkel összefüggésben 
hallunk. Olykor arra is célzott, hogy bizonyos témákat a levélcenzúra kockázatai 
miatt nem vetett papírra.

Szilágyi levelezése nagy figyelmet szentelt a különböző országokra vonatkozó 
politikai és hadi tudósításoknak. Ezek forrását nem jelölte meg, általában „novel-
lákról” beszélt, amelyek között voltak francia nyelvűek is.144 Nyilvánvaló, hogy a 
személyes értesülései és olvasmányai mellett a társaságban hallott híreket és a nyom-
tatott hírforrásokat egyaránt felhasználta.145

A politikai események mellett katasztrófák, érdekességek, színes hírek is viszony-
lag gyakran szerepelnek leveleiben. A gazdaság szemmel láthatóan kevésbé érde-
kelte, hangsúlyosak voltak ellenben a protestáns hitsorsosokról szóló tudósítások.  
A korabeli politikát meghatározó dinasztikus kapcsolatok kiemelt szerephez jutot-
tak a levelezésben. Az ifjú II. Frigyes porosz király bebörtönözése rendhagyó történet 
volt az adott korban, ezért meglehetősen nagy érdeklődést váltott ki. A lotaringiai 
herceg odera-frankfurti látogatásától az események aktív részeseként számolhatott 
be. A környező országok közül lengyelországgal foglalkozott a legtöbbet. Itáliával 
kapcsolatban a Habsburgok ellen szerveződő szövetségekről írt. A törökről jelentős 
keleti hatalomként szólt részletesebben. 

Rövidebb híreket közölt a pápaságról, az Újvilágról, járványokról, természeti csa-
pásokról, égi jelenségekről, jövendölésekről, szerelmi tragédiákról, bűvészmutatvá-
nyokról és hasznos mesterségekről.

 144 Uo., 233. Odera-Frankfurt, 1732. május 6.
 145 1729. december 4-én például azt írta: „az elmult héti Novella szerint”, de ez vonatkozhatott 

arra is, hogy az újság elmúlt heti száma, vagy arra is, hogy az elmúlt héten olvasott hír szerint 
tudósít.
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Hegyi Ádám

KOMÁROMI  H. MIHÁly (1690?–1748) 
DEBRECENI  lElKéSz  PRéDIKÁCIójA 
MÁRIA TERézIA CSEH KIRÁlyNŐVé 

KORONÁzÁSA AlKAlMÁBól1

A Debreceni Református Kollégium kora újkori könyvtári katalógusainak szöveg-
kiadása során Fekete Csaba nemcsak a korabeli katalógusokat közölte, hanem a 
használatra vonatkozó adatokat is. Így Komáromi H. Mihály néhány tételes könyv-
jegyzéke is bekerült az Adattár 14. kötetébe, mivel Komáromi a kollégiumi könyv-
tárból néhány teológiai munkát kikölcsönzött.2 A 18. század első felének reformá-
tus művelődéstörténetében Komáromi fontos szerepet töltött be, hiszen debreceni 
professzorként, majd lelkészként jelentős pozícióban szolgált, mégis keveset tudunk 
róla. Az alábbiakban egy nemrég előkerült prédikációját szeretném bemutatni.

Komáromi H. Mihály 1690 körül született, 1706-ban írta alá a debreceni kollé-
gium felsőbb tagozatának törvényeit, ahol 1714-ben senior lett. 1716–1718 között 
Németalföldön peregrinált, majd hazájába visszatérve egykori iskolájában lett pro-
fesszor, végül 1722-től haláláig (1748) debreceni lelkipásztorként szolgált.3 lelkészi 
szolgálatáról viszonylag keveset tudunk: részt vett a debreceni egyházkormányzat 
átalakításában, amelynek során a konzisztórium megalapításával kettéválasztották 
a város és az egyház vezetését.4 1722-ben jelent meg egyetlen nyomtatott prédiká-
ciója, amelyet a debreceni főbíró felesége, Köleséri Sára felett tartott.5 Szűcs István 

 1 A tanulmány az MTA Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
 2 Partiumi könyvesházak 1623–1730, sajtó alá rend. fEkEtE Csaba, KuLcsáR György, moNok Ist-

ván, VArGA András, Bp., Szeged, MTA Könyvtára, 1988 (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez, 14) 280, 295. 

 3 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában, szerk. szABA-
di István, I, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, 2013 (Kiadványok a Debreceni 
Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére, 1) nr. 3985.; zoványi jenő, 
Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav. bőv. kiad., szerk. LADányi Sándor, 
Bp., Magyarországi Református Egyház zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1977, 332; BARcsA 
jános, A tiszántúli református egyházkerület története, II, Debrecen, Faragó Gy., 1908, 225. 

 4 Neveléstörténeti részletek a Konzisztóriumi jegyzőkönyvből = A Debreceni Református Kol-
légium a „pedagógia századában”, bev., vál. és szerk. g. szABó Botond, Debrecen, Tiszántúli 
Református Egyházkerület Gyűjteményei, 1996, 181.

 5 KomáRomi H. Mihály, Siralomnak szava, Mellyet, Azon Urban el-nyúgodott Uri Asszonynak 
sírba való tétettetésének alkalmatosságával szólott Komáromi Mihály a Debreczeni Reform. 
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említi egy másik prédikációját, amely 1740-ben hangzott el a Debrecent sújtó pestis 
elmúlásának alkalmából, amelynek alapigéje a 121. zsoltár 8. verse volt.6 Sajnos 
Rácz Béla nem ismeri Komárominak semmilyen prédikációját, így a most előkerült 
kézirat komoly előrelépést jelent a források számának növekedése terén.7 1730-ban 
Császári K. István Groningenben tanuló debreceni diák Komárominak ajánlotta 
téziseit, amelyben Komáromit debreceni professzornak és lelkésznek tüntette föl, 
holott ő ekkor már rég nem volt professzor.8 Komáromi köztiszteletben álló személy 
volt, Hatvani István évtizedekkel Komáromi halála után is elismerően szólt róla.9

jelenleg a Békési Református Egy-
házmegye 1781–1821 közötti történetét 
kutatom, de munkám során olyan forrá-
sok is előkerültek, amelyeket fontosnak 
tartok publikálni. Mostani témám szem-
pontjából – a minél hitelesebb források 
megszerzése érdekében – megkerülhe-
tetlen egykori lelkészi könyvtárak átné-
zése is. Mivel Kis Bálint lelkész-esperes 
gyűjteménye a szentesi Horváth Mihály 
Gimnáziumban található, így a könyvtár 
összes 1850 előtti kötetét kézbe vettem. 
Ennek során került elő egy 1559-ben 
zürichben kiadott bilingvis Újtesta-
mentum, amely nagyon sok margináliát 
tartalmaz. Sajnos a címlap csonka, így a 
bibliográfiai adatok és a legtöbb posses-
sor nem azonosíthatóak, viszont a kötet 
alaposabb átnézése után kiderült, hogy 
igazi kincset találtam, mert az Újszövet-
ségen kívül három ismeretlen RMK III/
XVIII tételt és egy szintén ismeretlen 
kéziratot is tartalmaz.

Eklésiának egyik Tanítója, = Monumentum funebre, Az-az istennek jó-kedvéből meg-találta-
tott … néhai Tekéntetes Nemzetes Keres-eeri Köleséri Sára asszonynak … el-temettetésének 
idejekor … a háznál és a temető-helyen el-mondattatott halotti emlékezete, Debrecen, Viski 
Pál, 1722, B4v–D2r.

 6 szŰcs István, Szabad királyi Debrecen város történelme, III, Debrecen, Városi Nyomda, 1872, 
773.

 7 Rácz Béla, Két évszázad a magyar református igehirdetés történetéből (1711–1914), I, Gyula, 
leopold Sándor, 1931 (Theológiai tanulmányok, 17). 

 8 zoványi jenő, A Tiszántúli Református Egyházkerület története, I, Debrecen, Nagy Károly 
Grafikai Műintézete, 1939, 190.

 9 Hatvani István levele az Egyházkerületi Bizottsághoz, 1781. december 6., ford. szABó András 
= g. szABó, i. m., 392.
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A három RMK-tétel tipikus alkalmi kiadvány, amelyek méretükből és terjedel-
mükből adódóan könnyen elkallódtak a századok során, így nem csoda, hogy nem 
tudtunk róluk. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai is régóta igyekeznek 
ezeket az aprónyomtatványokat regisztrálni, de a nyomdatermékek jellegéből adó-
dóan ez nagyon nehéz feladat.10 Mindhárom mű Mogyorósy Sámuel nevéhez köt-
hető, aki nem ismeretlen a hazai egyháztörténetben, hiszen Szinnyei és zoványi is 
megemlíti 1755-ben Heidelbergben és Hannoverben kiadott téziseit, és tudunk arról 
is, milyen gyülekezetekben szolgált élete során.11 A legújabb egyetemjárással foglal-
kozó kutatások szerint Heidelbergben licenciátusi fokozatot is szerzett.12 A szentesi 
kolligátumban egy-egy Heidelbergben és Hannoverben megjelent alkalmi kiadvá-
nya található, amelyeket ugyanazok a nyomdászok készítettek, mint a tézisfüzeteit. 
A heidelbergi kiadványban latin nyelvű versekkel köszönti a Wittelsbach-ház tagját, 
Karl Theodor bajor herceget, a két hannoveriben a helybeli gimnázium professzorát, 
Hermann Alphent, valamint Benjamin Schaelt. Sajnos Magyarországra visszatérve 
egyre súlyosbodó alkoholizmusa nem tette lehetővé további műveinek kiadását, de 
elképzelhető, hogy a szentesi esethez hasonlóan később még újabb művei kerülnek 
majd elő. Mogyorósi bajor kapcsolatainak tisztázása egy későbbi kutatás feladata 
lehet, térjünk most rá Komáromi prédikációjára.

A kolligátumban található kézirat nem önálló bibliográfiai tétel, mert a hátsó 
előzékeken maradt fenn, feltételezhetően az eredetiről másolták be ebbe a kötetbe. 
A kézirat leírója ismeretlen, de pontosan rögzítette, hogy a Komáromi H. Mihály 
debreceni lelkész által 1743. július 1-jén Mária Terézia cseh királynővé való koroná-
zása alkalmából elmondott prédikációt másolta le. (Azt nem tartom valószínűnek, 
hogy akkor jegyezték volna le, amikor a templomban elhangzott, noha id. Köleséri 
Sámuel prédikációi közül sok így maradt fenn, viszont egy fóliókötet nem alkalmas 
a gyors jegyzetelésre.)13 A kötetben olvasható nagyszámú marginália között másutt 
is megtalálható a másoló kézírása, de ezekben csak bibliai locusokra, illetve Fried-
rich Adolph lampéra hivatkozik, magáról nem árul el semmit.

Néhány egyéb adat segít annak tisztázásában, hogyan került a Komáromi pré-
dikációját őrző kötet Szentesre. Az első kötéstáblán Erdélyi Sámuel tulajdonosi 

 10 dörNyEi Sándor, Egy kis hungarika-csokor = Fata libelli: A nyolcvanéves Borsa Gedeon kö-
szöntésére írták barátai és tanítványai, szerk. P. vásáRheLyi judit, Bp., OSzK, 2003, 321, 323.

 11 szinnyei józsef, Magyar írók élete és munkái, Bp., 1980–1981, I–XIV. [elektronikus dokumen-
tum] http://www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/; zoványi jenő, Magyarországi protestáns 
egyháztörténeti…, i. m., 411; mogyoRosy Sámuel, Dissertatiuncula theologico-philologica…, 
Heidelberg, typis joannis jacobi Haener, 1755. (RmK iii/Xviii. 1080.) mogyoRosy Sámuel, 
Hancce suam de praestantia humilitatis et foeditate superbiae in locum I. Petri vers. 5. trac-
tatiunculam. Humilitatis verae totidem speculis … senatus … Debretzinensis membris … gra-
tiam, pacem… esse vult auctor Samuel Mogyorosy, Hanoviae, typis Filippi Casimiri Mülleri, 
1755. (RMK III/XVIII. 1081.)

 12 tAr Attila, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694–1789, Bp., 
ElTE Könyvtára, 2004 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 11), nr. 1407.

 13 csoRBA Dávid, „A’ sovány lelket meg-szépíteni”, Debreceni prédikátorok (1657–1711), Debrecen, 
Hernád, 2008 (Nemzet, egyház, művelődés, 5) 101; lásd még: csoRBA Dávid, Debreceni Ember 
Pál kéziratos naplója a puritán Debrecenből, Könyv és Könyvtár, 22/23(2001), 175–188.
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bejegyzése olvasható „liber Samuelis Erdélyi A(nno) 1780”, amely szerint 1780-
ban került a tulajdonába. A szentesi református egyház krónikájából tudjuk, hogy 
1768–1776 között szolgált egy Erdélyi Sámuel nevű lelkész a városban, aki onnan 
Nagyzeréndre távozott.14 Elképzelhető, hogy a kötetben szereplő Erdélyi azonos a 
lelkésszel, mert az egyházi krónika szerint tollforgató ember volt, aki annyira ma-
gáénak érezte gyülekezete krónikáját, hogy „ugy irta belé a nevét, mint a magáé-
ba.”15 Mivel 1780-ban Erdélyi nem tartózkodott Szentesen, nem egyértelmű, ho-
gyan került a kötet a gimnázium könyvtárába, viszont további adatokból kiderül, 
hogy Komáromi debreceni működését Szentesen nyomon követték.

A mezővárosi írásbeliség fejlődésének köszönhetően Szentesen a 18. század kö-
zepén egymással párhuzamosan két helytörténeti krónikát is vezettek. Az egyik az 
úgynevezett Petrák-krónika, a másik A Szentesi Református Ekklésia Históriája 
címen ismert. A Petrák-krónikát egészen a 20. század elejéig másolták a város la-
kosai, de a 18. századból egyetlen példánya sem maradt fenn. A református egyház 
– témánk szempontjából fontos – mindennapi életével kapcsolatban ez a munka 
nem tartalmaz adatokat.16 A helyi lelkészek által vezetett egyháztörténeti feljegyzé-
sekben viszont 1747–1800 között évente elkészítették az egyházat érintő események 
összefoglalását, és különböző tematikus részekben mutatták be a gyülekezetet, mint 
például az egyház „élet-beli mivóltáról” címmel. A Petrák-krónikával szemben az 
eklézsiatörténet a 18. századi változásokat sokkal hitelesebben mutatja be, mert írói 
mindannyian kortársak voltak.17

A szentesi egyháztörténetben feljegyezték Komáromi halálát,18 de ezzel nem ért 
véget Szentes és Komáromi kapcsolata, mert Nagy Mihály szentesi lelkipásztor 
nyomtatott prédikációkat köttetett össze 1761-ben, amelyek között megtalálható 
volt Komáromi egyetlen nyomtatásban megjelent műve, Köleséri Sára felett mon-
dott halotti prédikációja. A kolligátumot Nagy 1767-ben a Debreceni Református 
Kollégiumnak ajándékozta:

 14 A szentesi református ekklézsia története 1700–1825, közread. tAKács Edit, Szentes, 2001, I–
II, [elektronikus dokumentum], http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/start.htm ; Vö.: simA 
lászló, Szentes város története, I, Szentes, Vajda, 1914, 296, 333–334.

 15 tAKács, 14. jegyzetben, i. m., II. 15.
 16 tAKács Edit, A Petrák-krónika keletkezése, fennmaradása és tartalma = A XVIII–XX. századi 

polgári írásbeliség produktumai a Dél-Alföldön, összeáll. tAKács Edit, Szentes, Csongrád Megyei 
levéltár, 1998 (Szentesi műhely füzetek, 2), 43–58; Petrák-krónika, közread. tAKács Edit, Szen-
tes, Szeged, Csongrád Megyei levéltár, 1997 (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, 25).

 17 tAKács, 14. jegyzetben, i. m. bAGi zoltán, Szentes város református közössége a 18. században a 
Béládi István, Gál István és a Kiss Bálint által írt eklézsiatörténet alapján = Mezőváros, reformá-
ció és irodalom, szerk. szABó András, Bp., Universitas, 2005 (Historia litteraria, 18), 185–186; 
Kis Bálint, A szentesi reformáta ekklésia állapotja, nevezetesebb tagjainak élete, emlékezetet ér-
demlő dolgaik, változásaik = uő, A Békés-Bánáti Református Egyházmegye története, közread. 
giLicze lászló, KoRmos lászló, Békéscsaba, Szeged, Csongrád Megyei levéltár, 1992 (Dél-alföldi 
évszázadok), 293–387; filEP Antal, Szokásleírások a 18. és a 19. századból = Népi kultúra – népi 
társadalom, Folclorica et ethnographica, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócso-
portjának évkönyve, V–VI, 1971, 115–134.

 18 tAKács, 14. jegyzetben, i. m., I. 187; bAGi, i. m., 200–201.
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„Michaelis Nagy A. 1761. die 14 januar.
liber Collegii Ref. Debrecinensis ex dono Rev. ac Cl. D. Michaelis 
Nagy Ecclesiae Ref. Szentesiensis Pastoris. Signat die 24 junii 1767 
p(er) Nicol Sinai Prof et Bibl. Praef. mpr.”19

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium könyvtárában mintegy 600 kötet 1850 
előtti nyomtatvány található, amelyeket volt szerencsém egytől egyig kézbe venni.  
A possessorok alapján megállapítható volt, hogy a gyűjtemény nyolcvan százaléka 
Kis Bálint és Szalay Pál tulajdonából származik, és a kötetek többsége 1786 és 1803 
között került Kis vagy Szalay tulajdonába. Mindketten szentesi lelkészek voltak, de 
most témánk szempontjából Szalay érdekes, mivel anyja Komáromi Krisztina volt, 
aki Komáromi H. Mihály debreceni lelkész lánya volt.20 Ráadásul Szalay Pál 1786-
ban összeköttette a tulajdonába került Mária Terézia halálára készült református 
prédikációkat, amely azt mutatja, hogy az uralkodóval kapcsolatos hivatalos kálvi-
nista véleményekre volt kíváncsi.21

Sajnos a kötetben sem Szalay, sem Kis tulajdonosi bejegyzése nem szerepel, így 
nem bizonyítható, hogy általuk került a könyv Szentesre. Mind Szalay, mind Kis 
kézírását ismerem, mivel az utóbbi években a Békési Református Egyházmegye teljes 
1781–1821 közötti anyagát átnéztem, amelyben Szalaynak és Kisnek is több autog-
ráf kézirata maradt fenn.22 Ezek alapján kijelenthető, hogy Komáromi prédikációjá-
nak másolója biztosan nem Szalay vagy Kis volt. Elképzelhető viszont, hogy Nagy 
vagy Erdélyi másolták be azt az Újszövetség lapjaira, de egyértelmű bizonyíték ezzel 
kapcsolatban nem került elő. Azt viszont ki lehet jelenteni, hogy a szentesi egyház-
községben többen is kapcsolatba hozhatóak Komáromival, akik közül valaki lemá-
solhatta a prédikációt.

Komáromi H. Mihály debreceni lelkészként nehéz helyzetben volt, amikor el kel-
lett mondania az említett a prédikációt, hiszen a protestánsok helyzete bizonytalan 
volt ebben az időszakban. A kora újkori Magyarországon bevett szokás volt, hogy 
az uralkodó megkoronázásakor a gyülekezetekben a protestánsok is ünnepi isten-
tiszteleteket tartottak.23 A korabeli református homiletikák is külön kitértek arra, 
hogyan kell a koronázások alkalmával az igehirdetést megszerkeszteni.24 Sőt! A ki-
rálynőt érintő gondok-bajok orvoslására is rendszeresen tartottak istentiszteleteket, 
így például 1767. június 15-én Debrecenben a királynő felgyógyulása alkalmából 
szólt a prédikáció.25 A királyhoz való hűség bizonyítását a Tiszántúli Református 

 19 KomáRomi H., i. m., TtREK RMK 665–670, koll. 14.
 20 tAKács, 14. jegyzetben, i. m., II. 320.
 21 [Mária Terézia halálára kinyomtatott református prédikációk gyűjteménye] HMG I. 109.2743.109.
 22 Kis Bálint, Békés-bánáti egyházvidék története TtREl I.27.b.43.; szALAy Pál magyaráza-

ta a püspök felé, könyve megjelentetésével kapcsolatban, Szentes, 1793. április 3. TtREL 
I.1.b.32.520. nr. 1.

 23 Régi magyar prédikációk 16–18. század, összeáll. szeLestei nAgy lászló, Bp., Szent István 
Társulat, 2005, 8.

 24 tóth Ferentz, Homilétika, Komárom, özv. Weinmüllerné, 1802, 93–94.
 25 BARcsA jános, Debreceni egyházi élet Mária Terézia és II. József alatt, Protestáns Szemle, 

17(1905), 41.
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Egyházkerületben is nagyon komolyan vették, hiszen az egyházkerület 1762-es vi-
zitációs szabályzata külön figyelmet fordított arra, hogy a lelkészek rendszeresen 
könyörögnek-e az uralkodóért.26 II. lipót koronázási előkészületeinek alkalmával 
Hunyadi Ferenc püspök saját kézzel írt körlevélben utasította az espereseket az ün-
nepi istentiszteletek megtartására.27 Mindezek alapján Komáromi nem azért volt 
szorult helyzetben, mert kötelező volt ünnepi prédikációt mondania, hanem azért, 
mert a templom mint kommunikációs tér volt az egyik kulcsszereplője a közvéle-
mény formálásának.

A kora újkori Magyarországon a nyilvános politikai közvélemény gyakorlásának 
színterei a templom, az iskola, a vásár és a városi köztér voltak. A lelkésznek így 
lehetősége nyílt a közgondolkodás irányítására, viszont óvatosnak is kellett lennie, 
nehogy valamelyik kijelentése egyházi vagy világi érdekeket sértsen.28 Talán nem 
véletlen, hogy Debrecenben a városi vezetők gyakran nemcsak a textust jelölték ki 
a prédikátornak, hanem tartalmi elvárásokat is megfogalmaztak az igehirdetéssel 
kapcsolatban.29 

Mária Terézia uralkodása alatt egyértelműen kimutatható, hogy a királynő-
vel kapcsolatban megjelent nyomtatott prédikációk mindegyike feltétlenül lojális 
az uralkodóhoz. Ez a lojalitás felekezetektől teljesen független, még akkor is, ha a 
protestánsok jóval kevesebb nyomdaterméket tudtak ekkor kiadni. legismertebb 
közülük Padányi Bíró Márton veszprémi püspök műve, amelyben a püspök Mária 
Terézia magyar királynővé való koronázása alkalmából köszönti a Habsburg-há-
zat.30 A jezsuita Székhelyi Majláth Antal annak ellenére, hogy a királynő feloszlatta 
a jezsuita rendet, több prédikációt is kinyomtatott az uralkodónő tiszteletére. Mária 
Terézia halálakor protestáns prédikációk is elhagyták a sajtót, és ezek is ideális ké-
pet festettek az 1780 előtti negyven évről, noha a reformátusokat és evangélikuso-
kat komoly sérelmek érték ebben az időszakban.31

A Carolina Resolutio nem hagyott kétséget afelől, a Habsburg uralkodók a ka-
tolicizmust tekintik államvallásnak, mégis az osztrák örökösödési háború egyfajta 
reménysugarat adott a debreceni reformátusoknak, hiszen politikai esélyük kelet-
kezett arra, hogy javítsanak helyzetükön. Komoly politikai érdeke volt a városnak, 
hogy a háborús terhek viseléséből derekasan kivegye a részét, amelyet meg is tett, 

 26 tóth Endre, A tiszántúli egyházkerület igazgatásának és az esperesi egyházlátogatásnak rend-
je 1762-ből, Debrecen, Debreceni Református Theológiai Akadémia, 1964, 30.

 27 Hunyadi Ferenc levele Szőnyi Benjaminnak, Debrecen, 1792. március 27. TtREl I.29.c.12.
 28 bENE Sándor, Theatrum politicum: Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, 

Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999 (Csokonai könyvtár, 19), 330; tAsi Réka, Az iste-
ni szó barokk sáfárai, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009 (Csokonai könyvtár, 45), 
25–40.

 29 Révész Imre, A debreceni egyház multjának némely tanulságai, Debrecen, Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület, 1925, 14.

 30 KosáRy Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., Akadémiai K., 1996, 
193.

 31 Bánhegyi B. Miksa, Maria Theresias Bild in den Leichenpredigten ungarischer Provenienz = 
Maria Theresia als Königin von Ungarn, hrsg. Gerda mrAZ, Eisenstadt, Institut für Österrei-
chische Kulturgeschichte, 1984 (jahrbuch für österrische Kulturgeschichte, 10), 389, 391, 401.
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és 1743-ban már azt fontolgatták, hogy követséget menesztenek az uralkodóhoz 
sérelmeik orvoslása érdekében.32 A helyzet azért nem volt ennyire rózsás, mert a 
kormányzat folyamatosan beavatkozott Debrecen vallási ügyeibe, és a színtiszta 
református városba visszatelepítette a katolikus egyházat. 1752-ig viszont a város 
zavartalanul gondoskodott a lelkészeiről, miközben 1739-től kezdve megindult a 
városi és egyházi igazgatás szétválása. A Habsburg uralkodók legfőbb célja az volt, 
hogy a városi magisztrátusba katolikusokat is bejuttassanak, és minél több katolikus 
intézményt (iskola, ispotály) működtessenek, amellyel megteremthetik az alapjait a 
rekatolizációnak.33 A védekezésbe kényszerülő református egyház helyzetét mutatja, 
hogy pont Debrecenben jelent meg az első magyar nyelvű református katekizmusi 
ágenda, amely nemcsak a hitoktatás szempontjából volt fontos, hanem a kálviniz-
mus magyarországi helyzetét igyekezett a lehetőségekhez képest megszilárdítani.34

Tudjuk, hogy Mária Teréziát viszonylag gyorsan magyar királynővé koronázták 
(1741. június 25.), viszont a birodalom többi országában hatalma nem volt ennyire 
stabil. 1741 decemberében Prága az ellenség kezére került, amelyet csak 1743. január 
2-án tudtak a Habsburg-csapatok visszafoglalni. A cseh koronázóváros megszerzése 
megteremtette az alkalmat, hogy a cseh trónt is magáénak tudhassa a királynő, ezért 
1743. május 12-én sort kerítettek az ünnepélyes koronázásra. A birodalmi propa-
gandagépezet elég jól működött, mert sok olyan aprónyomtatvány jelent meg ekkor, 
amelyek a Habsburgok trónigénye mellett álltak ki, míg – nem meglepő módon – a 
Wittelsbachok fővárosában, Münchenben megjelenő híradások mélyen hallgattak 
Mária Terézia megkoronázásáról.35

Debrecenben ezek szerint viszonylag gyorsan értesültek az eseményekről, mert 
július elsején Komáromi már elmondta beszédét. Kérdés, hogyan tudott Komáromi 
olyan beszédet tartani, amely kiszolgálta az uralkodó elvárásait, de a református 
egyház érdekeit is támogatta, és a közvéleményt meggyőzte arról, hogy a debreceni 
egyház királyhű és egyben hitsorosainak védelmezője is. Véleményem szerint mind-
egyik kihívást sikerült megoldania.

A prédikáció alapigéje a Bírák könyvének 5.12 verse, amelynek segítségével Ko-
máromi találóan Debóra katonai és politikai tevékenységét ismerteti, utalva a De-

 32 KomoRóczy György, A városigazgatás = Debrecen története öt kötetben, főszerk. RánKi 
György, II, Debrecen, Debrecen Megyei Város, 1981, 229; ZoltAi lajos, Domokos Márton 
debreceni főbíró és kora, Debreceni Képes Kalendáriom, 9(1909), 57, 60.

 33 Rácz István, Protestáns patronátus, Debrecen város kegyurasága, Debrecen, Kossuth Egye-
temi Kiadó, 1997, 90, 92; bAloGH István, A rendi állam várospolitikája = RánKi, i. m., II, 
142–145; HErPAy Gábor, A debreceni református ispotály története, Debrecen, Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület, 1929, 81, 86; julow Viktor, A debreceni felvilágosodás problémái 
= uő, Árkádia körül, Bp., Szépirodalmi, 1976, 103; VArGA zoltán, A debreceni református 
egyház önálló igazgatásának kialakulása, Debreceni Képes Kalendáriom, 35(1935), 109–113.

 34 Első konfirmációs Ágendánk (1751) Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája, sajtó alá 
rend. fEkEtE Csaba, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2007 
(Nyelvi és művelődéstörténeti adattár, Kiadványok, 10), 18. 

 35 bArtoNiEk Emma, A magyar királykoronázások története, Bp., Akadémiai K., 1987, 160; Beni-
ta bErNiNG, „Nach alltem löblichen Gebrauch”, die böhmischen Königskrönungen der frühen 
Neuzeit (1526–1743), Köln, Böhlau, 2008 (Stuttgarter historische Forschungen, 6), 179–183.
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bóra és Mária Terézia közötti hasonlatosságokra. Ennek során alapvetően a női 
vezetők szerepének hangsúlyozására építi fel szövegét, magyar politikatörténeti pár-
huzamot csak kettőt említ: a királynőhöz való hűségét hangsúlyozva az első magyar 
trónt megszerző Habsburgot, Albertet dicséri, akiről olyan képet alakított ki, amely 
szerint Hunyadi jános 1441-es nándorfehérvári diadalát az akkor már rég halott 
Habsburg Albertnek köszönhettük. Ezek után rátér a korabeli eseményekre, amely-
nek során Prága visszafoglalását és Mária Terézia cseh királynővé való megkoroná-
zását részletezi. Az uralkodói propaganda igényeinek teljesen megfelelően építi fel 
prédikációját, mert dicséri és élteti az uralkodónőt, de a református egyház érdekeit 
szem előtt tartva reményét fejezi ki, hogy a királynő törődni fog alattvalóival is, 
vagyis a debreceni közvéleményt úgy igyekszik alakítani, hogy egy Habsburg-párti 
gondolkodást összekapcsol a hitelvek megőrzésének igényével.

Az alábbiakban közlöm a szentesi gimnáziumban található kolligátum biblio-
gráfiai leírását, valamint a prédikáció teljes szövegét. Sajnos a kézirat a lapok sérü-
lése miatt részben hiányos, de a szöveg így is értékes adatokat szolgáltat a politika-
történet, az egyháztörténet és a teológia kutatói számára. A szöveg átírásánál a mai 
magyar helyesírási szabályokat alkalmaztam a szókezdő nagybetűk írásmódjánál.  
A magánhangzók hosszúságának vagy rövidségének megadásánál az adott kézirat 
helyesírását követtem. A szövegek központozásában a mai mondatszerkesztési elve-
ket vettem figyelembe, vagyis a mondatrészeket elválasztó vesszőket, pontosvesz-
szőket kitettem függetlenül attól, hogy az eredeti szövegben megtalálható volt-e 
vagy sem. A szöveg értelmezését zavaró rövidítéseket feloldottam, a sérült, hiányzó 
részeket […] jelzi. A feloldásra ()-lel hívom fel a figyelmet. A latin nyelvű szavaknál 
az u-, v-, i-, j- betűket a kiejtésnek megfelelően írtam át.

koll. 1.
Tēs kainēs diathēkēs hapanta, Novum Iesu Christi domini nostri testamentum 
Latine iam olim a veteri interprete nunc denuo à Theodoro Beza versum: cum 
eiusdem, annotationibus […] additi sunt indices tres, quorum primus res et 
sententias precipuas Novi Testamenti complectitur. Secundus res et sententias quae 
in annotationibus explicantur: Tertius verba et phrases Graecas. Tiguri, 1559, […] 
[Andreas Gessner d. j.], [4], [8] fol., [864] p., [24] fol. – 2°36

lelőhely: Horváth Mihály Gimnázium (Szentes) I.148.2850.148

 36 Manfred vischeR, Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. und 16. Jahrhunderts, 
Baden-Baden, Koemer, 1991 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 124), K 19.

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban található 
kolligátum leírása
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koll. 2.
mogyoRosy Sámuel: Carmen gratulatorium, quo … Domino Carolo Theodoro… 
humiliter gratulari volvit, ac officiose debuit Samuel Mogyorosy… Heidelbergae, 
typis johan. jacobi Haener, [1755?] [2] fol. – 2°

koll. 3.
mogyoRosy Sámuel: Elegia gratulatorio salvatoria, qua… Domino Hermanno von 
Alphen… pietatem suam officiose testari voluit Samuel Mogyorosy… Hanoviae, 
typis Philippi Casimiri Mülleri, [1755?][2] fol. – 2°

koll. 4.
mogyoRosy Sámuel: Clara pii cordis desideria … cum diem natalem celebraret 
quinquagesimum nonum viro celeberrimo, ampl. consistorii evang. Hannoviensis 
membro D. S. S. theol. doctori pio, Go. Beniamini Schael… ac optimae coniugis, 
D. D. Mariae Susannae natae Ostringeriae… in coelo his merces debita grata piis 
haecce dat en Samuel Mogyoros de ac corpore Leva… Hannoviae, typis Philippi 
Casimiri Mvlleri, [1755?]. [1] fol. – 2°

Mogyorosy Sámuel Heidelbergben 
megjelent műve

Mogyorosy Sámuel Hannoverben
megjelent munkája
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koll. 5.
Debreczenben actualis Predikátor T(iszteletes) Komáromi Mihály által 1. Julii 
1743-ben Országunk Királynéjának, Mária Therésiának Cseh Királynéságra koro-
náztatásáért tétetett Prédikátzió, Debrecen, 1743.

Mogyorosy Sámuel 
Benjamin Schaelt
köszöntő kiadványa
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Komáromi H. Mihály prédikációja

DeBReczenBen ActuALis PReDiKátoR t(iszteLetes) KomáRomi miháLy áLtAL  
1. JuLii 1743-Ben oRszágunK KiRáLynéJánAK, máRiA theRésiánAK  

cseh KiRáLynéságRA KoRonáztAtásáéRt tétetett PRéDiKátzió.

jud. 5.12.

Kelly fel, kelly fel, Debora, serkeny fel, serkeny fel, mondj éneket. Kelly fel Bárák és 
fogva vigyed át foglyaid(na)k sokaságát Abinoámnak fia.

Exordium

Csudálkozva való panaszát említi az I(st)e(n)nek lelke Izrael ellen. jer. 2.21. én 
plántáltalak s. at. Ugyanis bé vezérlette I(ste)n e népet a Canahán földében, és meg 
telepítette azon a jó földön: hogy az ő jó Istenét igazán tisztelné, félné szeretné, és 
annak parancsolatit meg őrizné, de cselekedének az Izrael fiai gonoszt az Ur szemei 
előtt, el hagyák az Urat, menének más idegen Istenek eránt és szolgálának Baálnak 
és Astarótnak. Ps. 2.11. et seqv. Mi következzék? Felgerjede s. at. v. t. Mindazonáltal 
a könyörülő I(ste)n, haragjának közepette is meg emlékezék irgalmasságárul: meg 
tekintette e népnek sanyarúságát, meg halgatta könyörgését és támasztott i(ste)n- 
félő fejedelmeket, és fejedelmi asszonyokat, kiknek kezek által e nép(ne)k szabadu-
lást szerzett. Ezek közül valának Debora és Bárak, kik illy jóért egymás nogatásával 
fel inditattak az Istennek ditsőítésére: Kelly fel etc.

hoLott vAgy(nA)K

1. A személyek. 2. azok(na)k kegyes cselekedetek. lassuk rendel.
Az I. első Debora. 2. Asszonyokrúl emlékezik az Irás kikre nével neveztettek. 1. Re-
bechának Isák feleségének dajkája, ki a mint látszik jacobnak szoptatós dajkája vólt, 
errül mondatik Gen. 35.8. Ezen az ő[?] dajkáján keseregvén jákób temetésének he-
lyét is nevezte allon bachut(na)k az az siralom(na)k halmának. 2. lapidótnak felesé-
ge, ki P. jövendő mondó aszony vólt, lakozott Ráma és Béthel között a Debora pálma 
fája alatt, holott szolgáltatott törvényt az Izráel fiainak, mivel ez időben birája vólt 
az I(ste)n népének Bir. 4. 1,5. Ez vólt anya Izráelben. Bir. 5.7. Ez vagyon a mi lecz-
kénkben, kinek hogy nevének magyarázattyát érthessük. Debora annyit tészen mint 
méh. Igy neveztettettek más Asszonyok is, mint Periander(ne)k a Corinthusiak feje-
delmének felesége neveztetett Melissának görögül, melly annyit tészen mint Debora 
Sidóul. jeles nevezet. s. a méh amint szemeinkel láttyuk kicsiny, de nagy és jeles mun-
kájú állatotska, errül ugyan nintsen emlékezet az Sz(ent) irásban, de midőn a bölcs 
javaslaná a szorgalmatosságot Peld. 6.6., azt mondja meny el te rest az hangyához, 
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mivel az hangya és méh között neminemü egyenlőség vagyon a görög forditók utána 
tették: akar meny el a méhhez. Nézd meg melly igen munkás, melly drága munkát 
cselekszik: ollyat hogy azzal mind a köz rendek, mind a királyok egésségessen élnek. 
2. a Sz(ent) Irásban méhek hasonlatossága alatt jelentetnek az hadakozásban hatal-
mas emberek. Esa. 7.18. Süvőlt az Ur az assiriai ország(o)k méhei(ne)k (darásinak) 
az az: az Assiriai vitézek(ne)k vagy seregek(ne)k méltán is hasonlitat(na)k a vitézek 
méhekhez: mert mint a méhek az ő órszágokat[!] őrizik és az ellenséget el kergetik. 
Deut. 1.44. olvastatik a I-lett[?] dolgok(na)k irásiban is: Albert király(na)k idejében 
1441. midőn Amurates török császár Nándor fejérvárat meg szállotta, és mikor már 
az ő népe ostrom(na)k menvén a’ város kőfalán be akart vólna hágni, a városbéliek a 
méheket hányák nyakokban, és ezekkel verék vissza a vár alól. Meg vóltak a hason-
latosságok a személyben helyessen neveztetett azért Deborának s at.

Bárak vólt az időben az I(ste)n népének fő hadi vezére, generalissa: kinek idejében 
Bir. 4. adá I(ste)n az Izrael fiait jabinnak a Kánahán királyának kezében, kinek 
seregének hadnagya vala ama nagy méltóságú hatalmas ember Sisera, és az I(ste)n 
népe nagy nyomorúságot latott; de a meg nevezett személyek által I(ste)n azt meg 
szabaditotta, melly csudalatosszabadúlást látván éneklettének az I(ste)n dicsőségé-
re, és abban e szókat egyelitették. Kelly fel s’ at.

A II. magát szóllittya meg ez hatalmas és Sz(ent) As(s)zony serkengetvén David 
Psal. 57.9[?] serkeny fel s’ at. Fel kelni, fel serkenni mondatik az: aki aluszik vagy 
alutt, láttatik ezzel jelentetni, hogy az I(ste)n népe akkor ollyan vólt mint aki alutt, az 
az: sem(m)it nem tudott a környülötte való dolgokrúl és olly csudálatos szabadúlá- 
sa lett, hogy alig hitethetett valóságúl úgy lenni a mint lattatott, mint a babiloniai 
 fogságbúl való szabadúlás Sólt. 126.1. Így iratik le: Mikor s’ at. 2. az I(ste)nt enek-
léssel dicserönek öröme vagyon. jac. 5.13., de a szomorú szív azt nem cselekedheti, 
mint a fogságban lévö levitákrúl meg iratott Solt. 137. hogy az öket énekelni kén-
sze(r)itök(ne)k azt felelték v. 4.[?] mimódon s’at. ezzel azért már jelenti: el múlt a 
siralom(na)k ideje, jelen vagyon pedig az örömnek és vigasság(na)k. Serkeny fel s’at.

Hogy pedig négyszer mondja Kely fel, k(elly) f(el) serk(eny) f(el) s. t. lattatik r(á) 
czélozni 4. Rendbeli gonoszokra mellyekben vóltanak v(ersek). 6, 7, 8, 9, 10. mely-
lyek jelentetnek: 1. nem járhattak szabadon az ország útyán is, hanem kerengö uta-
kon bújkáltanak, hogy az ellenség kezében ne akadjanak. 2. Az eröség nélkül való 
helyekben nem lakhatnak, hanem kénszeritettek keritett várasokban szaladni, és 
ezekben szorongani. 3. Azokban is olly félelemben vóltanak, hogy nagy sokáságban 
is még fegyvert sem bátorkodtanak fogni. 4. A kú(tra) sem mertenek víz meriteni ki 
menni, hanem lopva csendességgel hogy az ellenség(ne)k kezében ne esnének. Mind 
ezektül meg sz(a)badúltanak méltán mondja azért: kelly fel s’at. 2. Talán fel teszi e 
4. szóval ez ideig lett kiváltképpen való 4. rendbéli m(eg)szabadúlást is: 1. a K. R. 
M. K. kezébül 8 esztendeig tartó szolgálat után Othniel[?] által. 3. 8. 9. 2. Eglon(a)k 
a M. K. kezébül 18. es(z)t(endő) való szolgálat után v(agy) itt 15 Ehud által. 3. a Ph. 
k. Samgár által. v(agy) itt[?] 4. a K. K. kezébúl Debora és Barák által. 4. v(ers) 23. 
24. ezert mondja mar kelly fel s’at. Tészi beszédeiben:

Hozzá 1. mondj éneket nézvén az akkori időbéli szokasokat, melly ez vala: a győ-
zödelmesek gyözödelmi éneket szoktanak mondani Exod. 15.20. 2. Kelly fel Bárák 
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fogva vigyed a te foglyaidat, mivel ezt is szokás vala, hogy a kik meg fogattattak az 
harczban a gyözödelmesektül fogva vitettettek Bir. 8.12. 15. Így már mind magát ser-
kentvén mind Bárákot nógatván az I(ste)nnek dicsöitésére szól[…] a így: Kelly fel s’at.

4tum[?]

Az I(ste)nfélö királyok(na)k, s fejedelmek(ne)k, m(a)g(i)stratusnak tiszti, hogy el-
lenségeken vett gyözödelmekett, először ugyan magok adjanak dicsöséget I(ste)n- 
ne(k), annak utána pedig máskat is hasonló háláadásra serkengessenek. Igy csele-
kedett Debora.
Vetkeznek.

1. Az ollyan kir(ályi) fejed(elmek), kik a gyözödelmet nem I(ste)nnek, hanem ma-
gok(na)k tulajdonittyak, mint az I(ste)n esméretin kivül valók, minemü vólt k(irály)
[?] Dan. 4.27. 2. Kik a bálványok(na)k tulajdonityák mint a filisteusok jud. 16.23. 
Külömben parancsolta az I(ste)n az ő nepének Deut. 4.16. Külömben is cselekedte-
nek az igaz I(ste)nt esmérő kegyes lelküek: meg esmérvén ezt I(ste)n saját múnkájá-
nak lenni Solt. 60.14. Ö Fel(sé)gét dicsöitették másokat is arra nogattanak lasd. 2. 
Cron. 20.26. as(tb?). Vétkeznek a kik külömben cselekeznek[?]. Ugy akik magok 
nem annak hálákat hanem másokat kénszeritenek az hálaadásra. Az csak ollyan 
mint mikor el megyen valaki a betegért könyörögtetni, a templomban könyörög a 
gyülekezet; de ö maga el mulattya a könyörgést, az illyen sem(m)it nem használ ren-
deletlen cselekedetivel, mert a kegyes lélek maga kiván elsö lenni, ’s azután serkenget 
másokat mint Debora. ’s at. 

Az illyen gyözödelmi pompára tartozott a királyok(na)k megkoronáztatása, hogy 
azzal meg erösitetnék az ö birodalmuk, melly alkalmatosság(g)al szoktak lenni ven-
dégségek is I(ste)n dicsöitesere 1. Cron. 29.22. 

APPLicA(ti)o

Ha fordúlunk a mostani idökre, szabad légyen nékem a mi F(elséges) K(irály) Asz-
szonyunkat Deborának mondanom. Debora: méh, Anya méh, az Anya méhnek sok 
méhei vannak, vannak ennek is, az az sok vitézi, kiket elővett és azok által I(ste)n 
segedelmébül vissza verte ellenségit: a mint hallyuk Pünkösd havának 9. napján 
gyözödelmeskedett, rész szerint ellenségit el vesztvén, rész szerént fogságra vivén, 
rész szerént meg futamtatván, melly után 12. napján azon hólnap(na)k Pragában 
cseh királynésagra meg is koronáztatott. El mondhattya azért: Kelly fel Debora ’s 
at. De mondhattya az ö fö generalissának is Kelly fel Tiszti az egész ország népének, 
hogy igy szóllyanak: Kelly fel, az az adjatok dicsöséget I(ste)nnek.

Minnyájunk(na)k tisztünk kellyünk fel a mi vitezeink(ne)k álmábúl Ezek. 5.14. 
Nógassunk másokat is: Kelly fel Bárák vigyed fogva s’ at. Vigyük fogva minnyájan 
a mi gondolatinkat, minden indúlatinkal edjütt a K(risz)tus(na)k való engedelmes-
ségre. 2. Cor. 10.5. 



{Hegyi ÁdÁm: Komáromi H. Mihály (1690?–1748) debreceni lelkész prédikációja…}

91

Krisztus intése szerént 1. Tim. 2.1,2. kötelességünket is vigyük végben, Debora 
profeta as(s)zony vólt, kivánnyuk: adjad Uram légyen enni K. A. és[?] Pr. A. az az 
minden beszédi végezési parancsolati I(ste)n akarattya szerént I(ste)n dicsöségére 
czélozók. Anya vólt. legyen an(n)ya ami magyar hazánkban lévö igyefogyott Iz-
raelnek[?] is. Esa. 49.23. D(ebóra) vólt lapidótnak felesége. lapidót annyit tészen 
mint: lámpás szövétnek vagy fáklya. Adja I(ste)n, e mi F(elséges) K(irály) A(sszo-
nyunk) férje légyen lapidót, az az lá(m)pás s. at. légyen bátor lampás a mostani 
férje is; de én tzélzok az a(sszony)[?] tanítására Rom. 7.1. etc. Holott a törvény úgy 
adattatik elő mint férfiú; lapidótnak felesége kihalgat az I(ste)n törvényéhez, mint 
az as(s)zony a ö férjéhez, és szereti azt, mint az assz(ony) az férjét. Sz(ent?) légyen 
etc. Továbbá szerette Debora a pálma fát ’s az alatt lakozott, kérjuk az Ur I(ste)ntül 
szeresse e mi Deboránk is az I(ste)n népét e mi nemzetségünket, városunkat mint 
maga pálmafáját, a mint czímerén is egyebek között ott vagyon a pálmafa is. Kérjük 
Sólt. 20.5. hogy csendes etc. 2. Tim. 2.2. Amen.

LevéLtáRi FoRRásoK

Tiszántúli Református Egyházkerület levéltára (TtREl)
TtREl I.27.b.43. Oklevelek, ajándékok, letétek gyűjteménye. Kéziratok, tanulmányok, 

jegyzetek 19–20. század. Kis Bálint: Békés-Bánáti egyházvidék története.
TtREl I.1.b.32.520. Püspöki Hivatal iratai. Egyházkerületi közgyűlési iratok 1743–1980. 

Szalay Pál, szentesi prédikátor előzetes cenzúra nélkül kiad egy könyvet.
TtREl I.29.c.12. Békés-Bánáti Egyházmegye iratai. Esperes által külön kezelt iratok 

1691–1979. Uralkodóház, nemzetiségek 1792–1900.
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A helytörténeti és a 19. századi egyháztörténeti irodalom szerzői1 után Bán Imre 
foglalkozott elsőként Polgári Mihály személyével és perének körülményeivel: is-
mertette felségsértéssel vádolt prédikációját, letartóztatását, szökését az ellenséges 
Poroszországba, majd Svájcba és Németalföldre menekülését. Felhívta a figyelmet 
Itineráriumára és önálló kéziratos munkáira: magyar nyelvű Aritmetikájára, bib-
liai-történeti művére és főként Magyar Históriájára.2 Történetének számos vonat-
kozása ismert a letartóztatásával ok-okozati összefüggésben lévő 1753-as alföldi 
parasztfelkelés irodalmából is.3 Önéletrajzát és Itineráriumát részletesen bemutatta 
Tóth Béla.4 Az alábbi részletek egy Polgári Mihály kéziratait és tárgyalásának for-
rásait közreadó kötet5 előmunkálatai során debreceni vonatkozásaik révén rende-
ződtek esettanulmánnyá, a per anyagában ugyanis igen gyakoriak a város szerepére 
történő utalások. A feltárt adatok eredeti összefüggéseik között mutatják Debrecen 
jelentőségét az ország protestáns népessége körében.

Polgári Mihály rövid önéletrajza a Debreceni Református Kollégium Nagykönyv-
tárában található,6 de a kézirat 1742-ben keletkezett, így életútjáról csupán a lelkész 

 1 BoRovszKy Samu, Egy múlt századi prédikáció, Protestáns Szemle, 1892, 76–82; tóth Dezső, 
A Hevesnagykunsági Református Egyházmegye múltja, II, Debrecen, Nagy Károly, 1942, 
229–230; szeRemLei Samu, Hód-Mező-Vásárhely története, III, Hódmezővásárhely, a város 
közönsége, 1907, 292–297; FARAgó Bálint, A mezőtúri református egyház története 1530–
1917, Mezőtúr, Török, 1927, 53–59; bodoki fodor zoltán, bodoki fodor zsigmond, Mezőtúr 
város története, Mezőtúr, [s. n.], 1978, 35–39.

 2 Bán Imre, Polgári Mihály és Magyar történelme, It, 1950, 76–79.
 3 wEllmANN Imre, Az 1753-i alföldi parasztfelkelés = Tanulmányok a parasztság történetéhez 

Magyarországon: 1711–1790, szerk. sPiRA György, Bp., Akadémiai K., 1952, 162–169.
 4 tóth Béla, Polgári Mihály önéletrajza és Itineráriuma = A Debreceni Déri Múzeum 1971. évi 

évkönyve, Debrecen, Déri Múzeum, 1973, 78–87.
 5 A kiadvány szintén a Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadásában jelenhet 

meg, a tervek szerint 2016-ban. A kötet a lelkész három levéltárban őrzött prédikációinak, 
leveleinek, könyvjegyzékének, legszebb imádságainak, továbbá a Bujdosó–Pethő–Törő-féle al-
földi parasztfelkelés tanúkihallgatási jegyzőkönyveinek több száz oldal terjedelmű válogatását 
foglalja magába.

 6 TtREN R 550. A forrás teljes szövege és annak Szabó András által készített magyar fordítása 
megjelent g. szABó Botond, A Debreceni Református Kollégium a „pedagógia századában”, 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemény, 1996, 107–122.

Gáborjáni Szabó Botond

POlGÁRI MIHÁly éS DEBRECEN

A város szerepe egy 1752-ben felségsértési perbe fogott 
református lelkész ügyében
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debreceni tanulmányainak befejezéséig tájékoztat. Ősei váradiak voltak, majd 1660-
ban, a vár elfoglalása után a bihari Gáborjánba menekültek, ahonnan a gyakran 
fosztogató török várőrség miatt Polgár hajdúvárosba költöztek. 1713-ban született, 
leírása szerint szülei tisztességes, dolgos, vendégszerető és a nevelésre gondot fordító 
emberek voltak. Megélhetésük forrásairól keveset tudunk, de nem voltak sem gazda-
gok, sem szegények, tizenegy gyermeküket tisztességesen táplálták és öltöztették, sőt 
még a segítségüket kérőket is képesek voltak támogatni. Az 1717. évi tatár betörés 
idején a Tisza egyik szigetén húzták meg magukat, társaikkal fegyveres őrséget szer-
vezve, sáncot építve. A Polgárt sújtó elviselhetetlen adók miatt a család Tiszacsegét 
választotta új lakóhelyül. 

Iskoláit ötéves korában kezdte, önéletrajzában név szerint sorolta fel minden ta-
nítóját, tüzetesen ismertetve erényeiket és hibáikat. 1725-ben került a Debreceni 
Kollégiumba, amelynek híres tanárairól és gazdag könyvtáráról is megemlékezett. 
1727-ben egy gyújtogatást követő tűzvész és éhínség miatt elhagyni kényszerült a 
várost, így 1731-ig Nagykőrösön volt tógátus deák, majd kontraskriba. 1732-ben 
Kunszentmiklóson rektorkodott, majd 1733-ban ismét Debrecenben folytatta ta-
nulmányait. Neveléstörténeti szempontból rendkívüli jelentőségű, hogy már 1737-
ben, Maróthi György hazaérkezése előtt magyar nyelvű arithmetikát állított össze. 
Átlagosnál jobb képességeiről nem csupán ránk maradt prédikációi tanúskodnak: 
1739-ben az a megtiszteltetés érte, hogy harminc diáktársa felkérte a görög nyelv 
praesesi tisztére – azaz a professzort helyettesítő, általában valamelyik segédtudo-
mányt előadó praeceptor lett. Ez év tavaszától már a kuruc hagyományairól ismert 
Vári gimnáziumának rektora, majd 1742 augusztusában indult németalföldi egyete-
mekre. Távozása előtt Debrecentől is búcsút vett.

Egyetemjárása kezdetén feljegyzett önéletrajzában kuruc nosztalgiáknak vagy 
politikai indulatoknak nyomát sem találjuk, de ez az írás is kritikus szellemű, ön-
álló véleményt formáló, az igazság kimondására nevelt embernek mutatja, aki a 
tizenhárom lap terjedelmű szövegben is fontosnak vélte megörökíteni, hogy szü-
lei „gyűlölték a hazugságot”. Ez a jellemvonás szinte rögeszme következetességével 
bukkan elő a különböző forrásokból. Egyetemes történeti munkája például – me-
lyet a hatósági vizsgálat során lefoglaltak – az alábbi sorokkal kezdődik: „Cicero 
azoknak, akik Historiát akarnak írni, illyen regulákat vagy törvényeket szabott:  
1. Hogy semmi hamisságot ne írjanak. 2. Hogy semmi igazságot el ne hallgassanak. 
3. Hogy kedvezésből, vadászván a hatalmasságok kegyelmét, vagy gyűlölségből 
semmit ne írjanak.”7 A peregrinus Polgári Mihály az országlakók békességre vágyó 
nagy többségéhez hasonlóan kifejezetten elítélte a Péró-féle lázadást.8 Utazása során 
nyolc napot időzött Bécsben, és igen vonzó asszonynak írta le a templomba menetele 
közben megpillantott Mária Teréziát, és feljegyzése szerint a szertartás idején barát-
ságosan megpaskolta a felség lovát. Néhány évvel németalföldi tanulmányútja után 
(1747-ben Hajdúhadházon) arra is volt példa, hogy „Könyörögjenek a’ Királynak 

 7 szinnyei józsef, Magyar írók élete és munkái, 10, Bp., Hornyánszky Viktor, 1905, 1394 (A Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése utánnyomat-sorozata).

 8 g. szABó, i. m., 119.
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életéért és az ő fiáért” textus alapján prédikált, kiemelve, hogy Cyrus azért engedte 
a zsidókat templomot építeni, sőt kincstárából azért támogatta építkezésüket, mert 
(mintegy államérdekből) azt kívánta, hogy könyörögjenek életéért. Igehirdetését 
azonban a negyvenes években sem a kényes kérdések diplomatikus kerülgetése jel-
lemzi, sőt ebben a beszédében is igen élesen szólaltatta meg felekezetének sérelmeit: 
„Könyörögném én jó szívvel az én Királyomért ha az én nemzetemből való, és ha 
vallásomat követő volna, de ha vallásomon nem volna is, csak én hozzám olyan 
kegyelmes volna mint Cyrus, Darius, ha az én vallásomon való népnek Templomit 
nem épittetné is a’ ,maga kölcségivel, csak azokat hagyná megépíttetni, és nem 
engedné mások által elvetetni.” Esdrás 6.v.10.9 Konklúziója szerint azonban még 
a bálványimádó Nabukodonozor királyért is tartoztak a zsidók könyörögni, sőt 
amint a pásztor sem őrizheti a nyájat az emberek anyagi hozzájárulása nélkül, az 
uralkodó sem teljesítheti feladatát adók nélkül a köz javára. Azt szinte mellékesen, 
de egyértelműen tudatta híveivel, hogy a helytartótanács írásbeli utasítására emlé-
kezett meg Mária Terézia fiúgyermekének születéséről.

 9 Heves Megyei levéltár IV–1e.10. 994.

Részlet Polgári Mihály Önéletrajzából és Itineráriumából (TtREK R 550)
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Az érintettek felháborodása ismeretében elgondolkodtató viszont, hogy Polgári, 
aki peregrinációs albumában az általa látott európai városok nevezetességeit olykor 
apró részleteiben is megörökítette, egyetlen szó kommentár nélkül, szó szerint be-
másolta a tanulmányútját derékba törő és karrierjét is befolyásoló helytartótanácsi 
rendeletet. A rendelkezés szerint minden külföldön tartózkodó diáknak haladék-
talanul haza kellett utaznia. Az utrechti professzorok a városi tanács elé tárták a 
magyar diákok diplomáciai beavatkozás iránti kérelmét is.10 Polgári hét hónap egye-
temjárás után csendben összecsomagolt és néhány társával együtt hazatért. Említést 
érdemel, hogy a rendelkezésére álló bő fél évet jól kihasználta, a legkiválóbb utrechti 
professzorok előadásait látogatta.11 Természettudományos, botanikai és orvostudo-
mányi előadásokat is hallgatott, sőt részt vett Christian Bernhard Albin professzor 
egyik bonctani bemutatóján. A külföldön töltött idő rövidsége miatt azonban az élő 
nyugat-európai nyelvek terén nem sokra jutott, és ez a tény bizonyára hozzájárult 
ahhoz, hogy olyan iskolai katedrára került, ahol a tanítói hivatal nem kapott a lel-
készivel azonos megbecsülést. 

Bár Szatmárnémetiben tógátus diákjai is voltak, anyagi okból felhagyott a taní-
tással, 1746-tól 1751-ig hajdúhadházi, majd mezőtúri lelkészként folytatta pályáját. 
Első saját kezű bejegyzései 1751 áprilisából származnak a túri eklézsia archívumá-
ban.12 Textusát igen gyakran választotta próféták könyveiből. Mezőtúri beiktató 
prédikációjának alapigéje ézsaiás 21, 11–12. verse volt: „Ó agyoncsépelt és megti-
port népem! Amit a Seregek Urától, Izrael Istenétől hallottam, azt jelentem nektek 
… Kiáltást hallok Széírből: Őrálló, meddig tart még az éjszaka, őrálló, meddig tart 
még az éjjel? Közeleg a reggel, de még éjjel van – felelt az őrálló.” A letartóztatá-
sáig eltelt viszonylag rövid idő alatt is közel kerülhetett híveihez, gyakran szolgált 
közöttük, minden hétköznap reggel és este istentiszteletet tartott. Feljegyzései sze-
rint harmincegy temetésen vigasztalta a gyászoló túri családokat, köztük a felesé-
gét elveszítő Sombok jános főbírót. Igehirdetését egész pályája során meghatározta 
a református vallás helyzete miatti keserűség. Gyakran hangoztatta, hogy „a’ Te 
nevedről neveztetett Ekklésiáknak felettébb való nyomorgattatását, vagy tellyes-
séggel való el-nyomattatását … az Evangéliomnak’ meg-tiltatását” végső soron a 
református közösségek hitének erőtlensége idézi elő.13

 10 tóth Béla, i. m., 83.
 11 A lelkésztől elkobzott kéziratok között David Millius, jacobus Odé, Petrus Wesseling, Conrad 

Ikenius és Albertus Voget professzorok előadásai szerepelnek, sőt könyvtárába került a zürichi 
johann jacob Breitinger egyik diktátuma és Horatius Tursellinus egyik művének másolata is. 

 12 Archivum Ecclesiae Turiensis, Egyházközségi levéltár 7. 115.
 13 Heves Megyei levéltár IV– 1e.10. Új Esztendőbe mondandó hálaadás és könyörgés. Várini 31-a 

December 1740. A lelkész egyik imádságában a sasok említése is felbukkan a vallásüldözéssel 
összefüggésben: „…jól hallod a’ te Galambocskádnak az Anyaszentegyháznak segedelmet váró 
nyögését, jól látod annak a’ kegyetlen sasoktól való üldöztetését, annak okáért … kelly ki te 
magad, mencs meg alkalmatos időben, ne adjad a fene vadnak a te gerliczédnek lelkét, és a te 
szegényeidnek gyülekezetéről ne felejtkezzél meg mindenestől … Régtől fogva üldöztetik immár 
egy hegyről más hegyre, egy barlangból más barlangba, és oly nagy félelemben vagyon, hogy az ő 
lelkét szüntelen kényteleníttetik hordozni az ő markába. De fenyitsd meg annak minden üldözőit 
… és mondjad ő nékiek mitsodák vagytok ti sok nagy hegyek a Sion hegye ellen.” 
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A történeti irodalom joggal tekinti a 18. századot a békés növekedés időszakának, 
mert az élet minden területén látványos változás történt. A török kiűzését követő 
évszázadban a lakosság a nagy áldozatokkal járó pestisjárványok ellenére kétszere-
sére növekedett, miközben megszűntek az éhínségek. A felnőttkort megérők életideje 
megkétszereződött, az írni-olvasni tudók aránya növekedett. A jellemző adalékok 
a legkülönbözőbb területekről sorolhatóak: e század folyamán megtízszereződött 
Pest városának lakossága, vagy számos hazai könyvtár könyvállománya. Ezzel az 
általánosan növekvő tendenciával éles ellentétben áll a protestánsok arányszámának 
csökkenése. A 16. században megközelítették a kilencven százalékot, 1700 táján még 
körülbelül az összlakosság felét képviselhették, három generáció múltán, a II. józsef 
korabeli adatok szerint már alig érték el a húsz százalékot.14 A Rákóczi-szabadság-
harc utáni békés gyarapodás idején tehát közel ugyanannyit változtak a felekezeti 
arányok, mint a korábbi idők véres intézkedései következtében. A helyzeten a fe-
lekezeti és nemzetiségi szempontból átgondolt betelepítés is változtatott. A század 
első évtizedében még azokban a nyugati és északi vármegyékben sem korlátozódott 
a protestáns vallásgyakorlat az úgynevezett artikuláris helyekre,15 ahol ezt a törvény 
megkövetelte volna. Egyes dunántúli katolikus esperesi körzetekben az artikuláris 
helyeken kívül ekkoriban még húsz-harminc faluban működött protestáns lelkész 
vagy tanító.16 Következésképpen a Rákóczi-szabadságharc idején feléledt vallásgya-
korlat 1681-es szintre szorítása III. Károly uralkodása alatt önmagában is elnémítot-
ta a nem katolikus népesség közel harmadát.17 1745-ben, Padányi Bíró Márton püs-
pöksége kezdetén a veszprémi egyházmegyében még 141 helyen szolgált protestáns 
lelkész. A püspök haláláig, 1762-ig negyven településen szűnt meg a vallásgyakorlat 
lehetősége18 annak ellenére, hogy a megye köznemességének hatvankilenc százaléka 
még 1797-ben is protestáns volt.19

A kor Európájában egy-egy uralkodó vallási hovatartozásától függetlenül bár-
hol előfordulhatott – tehát a katolikus kisebbséggel is megtörténhetett –, hogy csu-
pán az államvallás nyilvános működését engedélyezték, miközben más felekezetek 
számára a hivatalviselést és a birtokszerzést is tilalmazták. Akik mindezt átélték, 
sorsuk fordulatait nem a nemzetközi összefüggések között vizsgálták, így Polgári 
Mihály hangjának radikalizálódásához is hozzájárultak az 1750-es évek első fe-
lének magyarországi történései. Ez az évtized volt a némi eufemizmussal „vértelen 
ellenreformációnak” nevezett korszak egyik legkeményebb időszaka. Erdődy Gábor 

 14 szeKFŰ Gyula, A tizennyolcadik század = Magyar történet, VI, Bp., Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, 1932, 297.; bENdA Kálmán, Kálvin és a magyar rendi ellenállás, História 1983/5, 54; 
Rácz István, Az ország iskolája, Debrecen, Debreceni Református Kollégium, 1995, 98.

 15 Magyar Törvénytár 1657–1740, Bp., Franklin, 1900, 287. Az 1681. évi törvény XXVI. arti-
culusa sorolja fel az érintett tizenegy vármegye (Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars, zólyom, 
Turócz, liptó, Árva, Trencsén és Szepes) megyénként két-két artikuláris helyét. 

 16 szeKFŰ, i. m., 297–298.
 17 KosáRy Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., Akadémiai K., 1980, 79.
 18 tüsKés Gábor, kNAPP éva, Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus, Történelmi 

Szemle 1990/3–4, 265.
 19 Hudi józsef, Könyv és társadalom, Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszp-

rém megyében, Bp., OSzK, Gondolat, 2009 (Nemzeti téka), 74, 102.
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fellépése után 1750-ben Padányi Bíró Márton a testi fenyítést, Damiani jános váci 
főesperes a halálbüntetést is indokoltnak látta a térítés érdekében.20 Az alkalmazott 
eszközök között szerepeltek a hivatalviselésből és céhekből való kizárás, városi pol-
gárjogtól megfosztás, egész jobbágyfalvak népességének földönfutóvá tétele, a kon-
vertiták jutalmazása, de a kortársak gyakran sérelmezték a vegyes házasságokkal és 
az árvákkal kapcsolatos visszaéléseket is. jobbágyfalvak népének vallási okból tör-
ténő elüldözésére még 1770 után is volt példa.21 1751-ben „verte ki” Erdődi György 
országbíró tiszttartója Algyő református lakosságát, akik Hódmezővásárhelyen ta-
láltak menedéket.22 A világosság századának derekán archaikus mélységeket idéz 
a jelenet, melynek során az új hazát kereső „gyeviek” kevés holmijukat mentve, 
zsoltárok éneklése közben kötöttek ki csónakjaikkal a Hód tava partján.23 1752-
ben vették el a pápai, ceglédi, paksi és szalacsi gyülekezetek templomát, zaklatták a 
gyöngyösi gyülekezetet,24 ekkor kényszerítették a város elhagyására az alacsonyabb 
szintre szorított Pápai Kollégiumot, és tiltották meg a Debreceni Kollégium városi 
támogatását. Az utóbbi lépés minden józan számítás szerint azt jelentette, hogy a 
Dunántúl után a Tiszántúlon is megszűnik a református felsőoktatás. A kortársak  
a protestantizmus lassú, fokozatos felszámolásának „szelíd eszközei” közé sorolták 
a felsőoktatás leépítését. 1740-től kezdődően négy intézményt megszüntetett, nyol-
cat pedig „grammatikai szintre” fokozott le a kormányzat.25 Ugyanekkor, 1752-ben 
bénították meg a debreceni nyomda működését, de folytonos bizonytalanságban 
tartották a Sárospataki Kollégiumot is, alapítási engedélyeit hiányolva.

Polgári Mihály a reformátusok sérelmeiről, az egyház végső veszedelméről prédi-
kált 1752. június 11-én. Alapigéül a 83. zsoltár 2. és 3. versét választotta: „Istenem 
ne maradj csendben, ne hallgass és ne légy tétlen, Istenem! Hiszen háborognak 
ellenségeid, gyűlölőid fenn hordják fejüket.”26 Arról is beszélt, hogy amiképpen 
az Úristen egy szerény grófi család fejére koronát helyezett, ugyanúgy el is veheti 
azt, sőt az alábbi feljelentés szerint arra intette hallgatóit, hogy a „felső országi 

 20 szeKFŰ, i. m., 298.
 21 Az egyeki reformátusoknak falujukból történt kiveretéséről lásd: TtREl I.1.b. 219/13. 
 22 szeRemLei Sámuel, A hódmezővásárhelyi református egyház története, Tekintettel az ország és a 

vidék egyházi állapotára és főbb eseményeire, Hódmezővásárhely, Roth Antal Ny., 1927, 150.
 23 A helyi feszültségeket jellemzi, hogy a vásárhelyiek csaknem meglincseltek egy szerzetest, aki 

erőszakosan próbált utolsó útjára kísérni és eközben megtéríteni egy halálraítélt református 
rabot. szeRemLei 1927, i. m., 152; szeRemLei Sámuel, Szőnyi Benjámin és a Hódmezővásárhe-
lyiek 1717–1794, Hódmezővásárhely, [s. n.], 1890 (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
kiadványai), 28.

 24 Bán Imre, A gyöngyösi református egyházközség levéltára, Egyháztörténet 1943/4, 392–393, 
396.

 25 zsiLinszKy Mihály, A magyarhoni protestáns egyház története, Bp., Athenaeum, 1907, 473.
 26 A textus közvetlen folytatása (a 4. és 5. vers) így hangzik: „Néped ellen titkon ármányt szőnek, 

tanácskoznak védenceid ellen. jertek – mondják – irtsuk ki e népet, ne is emlékezzenek töb-
bé Izráel nevére!” Prédikációjában Izráel fiait hitük elhagyására kényszerítő Nabukodonozor 
büntetéséről is beszélt Dániel 4. 28. alapján: „Egy hang hallatszott a menyből… Elvesztetted 
királyságodat! Száműznek az emberek közül, a mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint 
az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a Felséges uralkodik az 
emberek királysága fölött, és annak adja akinek akarja!”
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hatalmakhoz” folyamodjanak. Ezt az utalást némi rosszindulattal az ellenséges po-
roszokra is lehetett érteni. Egy bizonyos Mackdermoth nevű, toborzó körúton lévő 
zászlótartó alábbi vallomása nyomán a bíróság igazolva látta a felségsértés tényét: 
Anno 1752. die 11-a Junii, Midőn a’ Túri Templomban bé mentem, hallottam a’ 
Túri Praedikátortúl, a’ Népnek hirdetni, a’ tőbbi kőzöt bé hozta az Israeliták rom-
lásokot: Emlitette Nabuchodonozor Királyt is, miképen bűntettetett az ő fellfu-
valkodásáért, mind ezeket el végezvén tudtára adta az egyben gyűlt Népnek, mi 
légyen az ő eddig lévő Praedikátiojának tudománnya: Úgymint; Mivel már sok 
rendbéli helyeken Ecclesiájoktúl megh fosztattattak, naponkint azon ügyekeznek 
hogy a’ kővetkezendő Ecclesiájoktúl is megh fosztattassanak, és az ő Vallásokbúl 
ki irtassanak: Arra való nézve folyamodgyunk a’ felső Országi Potentassainkhoz, 
kérjük a’ mi Istenűnköt egy szivel, lélekkel, hogy azokon valakik a’ mi Eccle-
siánktúl igyekeznek megh fosztani, és Vallásunkot el akarják tőrleni azok ellen 
állhassanak. Nem kűlőmben egy ember vólt a’ki azon űdőben midőn az Ecclesiak 
ell vétettenek, maga saját házában Kőnyőrgést tartott, azon okbúl elsőben megh 
fogattatott, annak utánna kemény rabságra vettettetvén, minden jószágátúl megh 
fosztattatott, most utólsó sorsra úgymint Koldúlásra jutott, mellyet a’ Praedikátor 
vallot, hogy jól üsmért, és jó Gazda vólt, azért hogy ily alatomban való kőnyőrgé-
sért házánal igy Szegénységre jutott, Segítsék alamisnával az eö Halgatói, a’mint is 
kevés ember találkozot, a’ki szánakodásbúl nem segitette volna. Ezzel eö Felségét 
megh nem sérti tudni illik a’ Praedikátor, mert emlékezzék eö Felsége maga Elejé-
rűl, a’kik csak Habspurgi Gróffok voltanak, és oly nagy Méltóságra jutottak, mégh 
is minket megh szenvedtek, most pedig úgy űldőz, és minden Vallásunkbúl ki akar 
tőrleni, ezzel eö Felsége el ne hidgye magát, hogy a’ Korona feiben helyheztetett, és 
a’ Pálcza kezében adatott, mert találkozik ollyan, a’ki fejébűl a’ Koronát le végye, 
és a’ Pálczát kezébűl ki végye. Ezt el végezvén újjobban a’ fell tett Punctumokra 
Kőnyőrgéseket tartván, vége lett. Machdermoth Josef Zászló Tartó.27

A lelkészt július 8-án tartóztatták le. Perének vádirata korábbi prédikációinak 
árgus szemekkel kivesézett részleteit is tartalmazta, közöttük több olyan beszédet, 
amelyek az idegenek magyarok fölötti kíméletlen uralmát feszegették.28 A kérdé-
sekből arra következtethetünk, hogy már az is vétségnek számított, ha a nyilvános-
ság előtt szó esett a templomok elvételéről, azaz tulajdonképpen tilos volt veszély-
ben látni a református egyház jövőjét. A kihallgatások során a harminckilenc éves 
vádlott kertelés nélkül vállalta, hogy beszédében az iskolák, templomok elvételéről 
szólt, a lelkiismereti szabadságot nem sértő korábbi uralkodók példáját hozta a ki-
rálynő elé, akit valóban emlékeztetett a Habsburgok grófi származására, és arra is, 

 27 Heves Megyei levéltár IV–1b. 67 1750:250. 
 28 Heves Megyei levéltár IV–1b. 67 1750:250. Ex Fasciculo concionum sub No 4-to Varini 27. 

Novembris Anno 1740, „Az isten idegen Nemzetséget ültetett a mi fejünkre, a mely megh 
szoritotta a mi derekainkot hevederrel, az az mindenféle adózással és szolgálattal terhel … 
Sok ideje, hogy a mi dicsőségünköt a porba vetetted, az idegeneket mi rajtunk Királyokká, fe-
jedelmekké és főkké tetted, a’ mi nyakunkot azoknak jármába vetetted, a’ mi fő rendeinket az 
porba ültetted … Mert vétkeztek a mi fejedelmeink, ugyan is gyűlölik a jót, szeretik a gonoszt, 
kik az alattok lévő Népnek bőrököt le vonnyák.”
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hogy „Isten tészi a’ Királyok fejiben a koronát, és ha törvénytelenül uralkodnak el 
is veheti.”29 A leghatározottabban tagadta viszont a külső hatalmakhoz folyamodás 
vádját. Kihallgatása során az alábbi vallomást tette:

 1. Mi a Neved?
  Polgári Mihály.
 2. Hány esztendős vagy?
  Harminczkilenczedikben járok.
 3. Hol szűlettél e’ világra?
  Polgár nevű helységben, de mégh Anno 1713 onnan Atyaimmal el szakattam.
 4. Hol jártál oskolában?
  A Syntaxissig tanúltam Csegén, az után az oratoriáigh Debreczenben, az után a’ 

Theologianak Principiumit tanúltam Kőrősőn. Mentem megint Debreczenben, 
onnand kűlső Országokra menvén, az Rhenus mellett Ultrajectumban tanúltam. 
Onnand is Anno 1743. viszsza hivattatván a’ Felséges Consilium Parancsolattya 
által, úgy Szatmár-Németiben Professorrá lettem, az után Hathazon Praedikator, 
Hatházrúl most szintén esztendeje, hogy Túr Varosaba jőttem.

 5. Most folyó esztendöben Junius havának 11. napján az Praedikátióban, mikép-
pen adtad az Nép eleiben Religiotok dolgát, és annak veszedelmét?

  Annyiban adtam elől, hogy feddettem az Népét maga vétkeirűl, s-az Isteni 
szolgálatban való rőstségérűl, ki hozván hogy Isten mind azokért bűnteti ököt 
Templomjok(nak) naponkint ellszedésével, és oskolainak ell vételével.

 6. Hoztad é elé hogy tőb templomoktúl is megh akarják ököt fosztani, és valláso-
kot egészen el tőrűlni?

  Mondottam azt: hogy naponkint oskolájokot, és Templomjokot el vészik, és 
aztat is: hogy tőbbektűl is megh akarják fosztaní.

 7. Mondottad é: hogy egyenlő szivel, lélekkel folyamodván a’mi kűlső Potentás-
sainkhoz, kérjűk Istenűnköt, hogy azok(nak) lelkeket megh áldván, azokon 
erőt véhessenek, kik vallásunkot elltőrűlni akarják?

  Nem hogy mondottam volna de arra az lelkemre, melyre űdvőzűlni akarok, 
vallom, hogy gondolatomban sem vólt asztat nyelvemre venni, és külső Poten-
tásokot emlegetni.

 8. Mondottad é aztis: Én ugyan eö Felségét megh nem sértem, mindazáltal, elé-
gedne meg azzal hogy Isten eő Szent Felsége feiben a’ Koronát helyheztette, és 
emlékezne megh Elejérül az kik Vallástokot manuteneálták, mert találkozhatik 
nálánal erősseb a’ki a’ Koronát feirül le végye?

  Igy semmit nem mondottam, hanem a’mint a’ Praedikátiomban, mellyet bé 
attam, megh irva vagyon, úgy igen is mondottam.

 29 Prédikációjában megemlékezett a világbíró Nagy Sándor atyjáról, Fülöpről is, aki hatalma csú-
csán elrendelte, hogy naponta többször azt kiáltsák a jelenlétében: „Philippe! Memento te esse 
hominem!” Azaz: „Ne feledd, Fülöp, hogy te is csak halandó ember vagy!”
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 9. Mondottad é aztat is: hogy eö Felsége emlékezzen árrúl, hogy igaz Istent tisz-
telő Embereken uralkodik, és tegye szeme eleiben azokot a’ Sz(ent) Irásbéli he-
lyeket, mellyek a’ Királyokrúl tanítonak, tudni illik: Az Isten tészi a’ Királyok 
feiben az koronát, és ha tőrvéntelenűl uralkodnak ell is veheti. 

  Igen is a’mint fel vagyon téve mondottam. 
 10. Mondottad é azt is: Hogy kővesse dűcsősséges, és áldott emlékezetű Eleit, kik 

lelki szabadságtokot el nem vették. 
  Mondottam ezeket is, de modo optativo ohajtván Népünknek eö Felsége által 

Vallásunkban való megh tartását.
 11. Mondottad é ezt is: Gondollya megh az Istennek ezen dücsösséges Házhoz való 

megh kőszönhetetlen Kegyelmét, úgy s-ennek előtte 300. esztendökkel azon 
Felséges Ház Fundáloját Rudolphust, hogy az Habspurgiai Gróffi vérbül csá-
szári méltóságra emelte?

  Mondottam ezt is, de eö Felségének dicsiretire, a’ mennyi(ben) Isten nagyon 
megh dücsőitette.

 12. Kinek, micsoda féle Praedikátornak, avagy más Embernek azon Praedikatio 
után Collectát szedtek, és mi végre, ki kezénel szokot lenni azon Collecta?

  Egy szeginy Ember Notarius Számára, a’ki Vácz elein való vólt, maga oda jőtt 
kéregetni, maga is percipiálta mingyárt.30

A kihallgatott túriak többsége igen kevés dologra akart emlékezni a prédikáció-
val kapcsolatban, amire pedig emlékezett, az ritkán volt a prédikátor ártalmára. 
A lelkész által beismertek ellenére is akadt, aki mindössze abban volt egészen bizo-
nyos, hogy Polgári a királynő hosszú életéért imádkozott. Elmondták azt is, hogy 
prédikátoruk tanítása szerint a templomok elvétele Isten büntetése a nép hitetlen-
ségéért. Nem nagyon akartak tudni arról a váci nótáriusról sem, akinek a sok bajt 
hozó vasárnapon pénzadományt gyűjtöttek.31 A per irataiból, a börtönőrök későbbi 
vallomásaiból azonban az is kiderül, hogy a lelkész a túriak kisebb ajándékainak 
(juhsajtoknak és borravalónak) köszönhetően már a kihallgatások előtt többször 
egyeztetett a város elöljáróival (szóban és írásban), tehát a leglényegesebb, legkri-
tikusabb kérdésekre felhívhatta a tanúk figyelmét. Arra is volt példa, hogy hajdúk 
jelenlétében latinul beszélt a mezőtúri küldöttséggel.

július 18-án a kancellária bevonásával miniszteri konferencia ült össze Bécsben 
Polgári Mihály ügyében. A tanácskozás részletesen meghatározta a teendőket, me-
lyek értelmében a birodalom politikai vezetősége és a királynő huzamos időn ke-

 30 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. 
 31 „Ugyan azon Praedicationak végén, kinek micsoda féle Praedicatornak, a’vagy más Ember-

nek collectát szedtek, mi végre, és az Tanú mennyit adott? és ki kezénél vagyon, vagy szokot 
lenni, az ollyan őszve szedett pénz? A praedicatio után egy szeginységre jutott bizonyos ember 
és nem Praedicatort, hirdetett ki a’ Túri Praedikátor, maga a fatens egy graiczárt adott. Az 
collecta Derekas Mihály névü Templom szolgájánal szokot lenni, és vagyon.” Az egykor jó-
módú kedvezményezett a váci templom elvétele után börtönbüntetést szenvedett és koldusbotra 
jutott, mert a házában református istentiszteletet tartottak. Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 
1753:250. 
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resztül figyelt a Mezőtúrral kapcsolatos eseményekre. Az egri tömlöcbe zárt lelkész 
azonban augusztus 16-án megszökött. (Még Egerbe szállíttatása előtt, szintén hitsor-
sosai segítségével szökött meg kassai börtönéből Huszár Gál lelkész két századdal 
korábban, egészen más történelmi körülmények között.32) Polgári egyik levelében 
azzal magyarázta tettét, hogy „Biráimat nem esmérhettem ollyanoknak lenni, kik-
re ártatlan ügyemet magam meg-nyugtathatásával bizhattam volna.”33 Szökésekor 
a járt utat, azaz peregrinációja útvonalát követte, melyet diákkori Itineráriuma is 
rögzített: Poroszországba, majd Svájcba, végül Hollandiába menekült. Barkóczy 
püspök ekkor kínvallatásnak vetette alá a szökés után elfogott túri elöljárókat. Az 
ő fogva tartásuk és a velük szemben alkalmazott kegyetlen bánásmód adta a dön-
tő lökést a Bujdosó–Pető–Törő-féle parasztfelkeléshez. A felkeléssel kapcsolatban 
kihallgatott Horváth zsigmond diák az alábbi kérdésre (Midőn Turrul el jöttél, 
nem volt akkor ott valamelly zenebonás hír vagy tumultus, melly miatt el kelletett 
jönnöd?) így válaszolt: „Nem volt egyéb zenebona, hanem a’ Turi tanácsbeliek vol-
tak fogva azon Polgári Mihály nevű prédikátor miatt, ki a’ [katolikus] religió ellen 
prédikállván Méltóságos Egri Püspök úr ő Excellenciája által meg fogattatott, de 
aztán a’ Püspöki fogságbul el szabadulván Berlinben szökött.”34 Hasonló szellem-
ben szólt a túri Törő Pál üzenete Pető Ferenchez, a hódmezővásárhelyiek fejéhez: 
„Oda a praedikátorunk, oda Bíránk, már tartunk, hogy egyenként el hordanak 
minket.”35 Törő Pál a környék leggazdagabb emberei közé tartozott, nagyapja a vá-
ros főbírája, ő maga a református egyház gondnoka volt. Az események protestáns 
indítéka annyira nyilvánvaló volt a kortársak szemében, hogy a közel azonos idő-
ben játszódó „mindszenti zenebonáról” a vármegye illetékese a helytartótanácshoz 
írott levelében bátran kijelenthette, hogy „ezen mindszenti Casusnak az subsequalt 
Vásárhelyi tumultussal éppen semmi legh kisebb connexioja nem volt, mindazért, 
hogy az egész helységh csupa Papistaságbull áll… noha valóban szerencsétlen azon 
átkozott Vásárhelyi támadásra nézve.”36

Debrecen mint az igazság kútfeje és a tudomány fészke

A történet indokolja Debrecen városának és a debreceniek említésének alapos szám-
bavételét a perrel kapcsolatos iratokban. jóllehet a hatósági vizsgálatok szerint a por-
kolábot Mezőtúr elöljárói vesztegették meg, a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek arra 
utalnak, hogy Domokos Márton debreceni főbíró is többször kelt át a csegei réven a 
lelkész érdekében. Az alföldi parasztfelkelés történetének máig legalaposabb összeg-
zője különböző forrásokra hivatkozva tucatnyi alkalommal említette a cívisváros 
szerepét, mert „bizonyos szálak a prédikátor szabadulása ügyében valóban Debrecen 

 32 bENdA Kálmán, iriNyi Károly, A négyszáz éves debreceni nyomda, Bp., Akadémiai K., 1961, 18.
 33 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. Odera Frankfurt, 1752. október 14. 
 34 MOl, Acta Particularia A 93. 50. csomó 475. 
 35 MOl, Acta Particularia A 93. 50. csomó 525, 698.
 36 lábady István jelentése, Szeged, 1753. július 25. MOl A93 50 39.
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felé vezettek,” de a szerző úgy véli, „a debrecenieket elsősorban Mezőtúr indította 
beavatkozásra.”37 Azt már a feljelentő Mackdermoth is hangsúlyozta vallomásában, 
hogy a két város az ügy kirobbanásától kezdve hétről hétre folyamatosan kapcsolat-
ban állt.38 Amikor a zászlótartó szállásadójának panaszolta Polgári prédikációját, 
házigazdája így válaszolt: „Uram, a debreceni bíró igen gyakran jár Bécsben, s alig 
tér vissza, máris újra odaidézik; nem tudjuk, mit jelentsen ez s mi lesz még belőle.  
E szavakból nemcsak az tűnik ki, milyen jelentőséget tulajdonított az egyszerű nép 
a kálvinista Rómának, mely mint kotlóstyúk terjesztette ki szárnyait a csibéi, az al-
földi református gyülekezetek fölé, hanem kiviláglik az is, hogy az adott külpolitikai 
helyzetben, s a reformátusság belső, tárgyalásra késztető súlyánál fogva (…) rég várt 
fordulat eljövetelét neszelte az egyszerű nép fia.”39 A prédikátor híveinek Debrecenről 
alkotott véleményét is tükrözi az a bíróság előtt elhangzott vallomás, melyben a túri 
gyülekezet tagja, egy Kemecsei Ferenc nevű ötvenöt éves tanú a maga sajátos módján 
összegezte a feljelentett prédikációt: „a Debreczeni Templomot, és Collegiumot el 
akarják venni, és azt a’ kút fejet, melybül az igasság jőn, bé akarják zárni.40 Ez az ér-
tékítélet az ország legtávolabbi pontjain is gyakran felbukkan 18. századi református 
gyülekezeti forrásokban. Hasonlóan vélekedtek a dunántúli reformátusok, köztük 
Révkomárom elöljárói is, akik 330 kilométer távolságból hívtak iskolamestereket a 
Debreceni Kollégiumból, „holott vagyon a’ tudománynak fészke”.41

Mint életútjának részleteiből már láttuk, Polgári Mihály összesen tíz éven át tanult 
Debrecenben. Ez az idő elég volt ahhoz, hogy megismerje a bő húszezres népes-
ségű város és református egyháza minden fontos személyiségét, vezető tisztség-
viselőjét. Egyes forrásokból arra következtethetünk, hogy képzéséért hálás volt 
és jól érezte itt magát: peregrinációjából hazatérve néhány könyvet ajándékozott 
a Kollégiumnak, a könyvtári katalógusbejegyzés szerint iskolája iránti kivételes 
szeretetének bizonyságául.42 Egyes debreceniekkel, köztük Gönczi István lelkész 
családjával könyvészeti kapcsolatban is állt, az egyik nála maradt kötetet a lelkész 
öccsétől kölcsönözte.43 Debrecenből nősült, diák korában megismerte majdani fe-
lesége családját, már ekkor találkozhatott Bányai zsuzsannával. Apósa „Tölcsé-

 37 wEllmANN, i. m., 166.
 38 Uo.
 39 Uo., 168.
 40 Heves Megyei levéltár IV-1b. 67.1750:250. Kihallgatási jegyzőkönyv, Anno 1753. die 11-a 

Mensis january.
 41 A Révkomáromi Református Egyházközség Irattára. „Registrum mellyben az Komáromi Re-

formata Valláson lévő Szent Ecclésiának némelly Observatiora való dolgai jegyeztettnek. 
1728. die 11. Martii” (jelzet és lapszámozás nélkül).

 42 TtREK R 71/8 189. „Clarissimus ac Doctissimus Dominus Michael Polgári redux ex oris 
Hollan dicis singularem suum erga Scholam hanc, affectum demonstrare volans, libros sequen-
tes donavit.”

 43 Mint feleségének írta idézett levelében, 1752. okt. 14-én: „Vagyon még egy Magyar Könyv, 
kinek Titulussa ez: Tálentom, ez a’ Debreczeni Tiszt. Prédikátor Gönczi István Uram Eötséjé, 
ezt is, ha kerestetik, viszsza kell adni.”
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res” Bányai István, a Nagytanács („választott hites közönség” – azaz „electa jurata 
communitas”) tagja volt. A letartóztatott Mészáros András mezőtúri jegyző szerint 
a prédikátor elfogatása után hamarosan úgy rendelkezett, hogy felesége költöz-
zön Debrecenbe, azaz „gyermekeivel együtt magát az édes Attyához Debreczen-
be recipiállya.”44 Polgári Mihály a börtönből a mezőtúri tanács tagjaihoz címzett 
levelében – amelyben a prédikációival kapcsolatos kérdésekre adandó egységes 
és ártalmatlan válaszokra próbálta kitanítani híveit – Debrecenbe irányítja őket: 
„Mivel pedig senki kegyelmeteket senki is (sic!) úgy nem tudja segíteni, mint a 
Debreczeni Szent Ekklésia, Tekintetes Vay Ábrahám és más Fő Curator Uraink, és 
azért is ezen levelem párját sietve küldje el kegyelmetek, hogy pro 7-ma Augusti, 
Generalis Gyűlés alkalmatosságával valamit ügyemben segíthessenek.”45 Borosz-
lóból írott levelében szintén azt javasolja, hogy forduljanak bizalommal a debrece-
ni Konzisztóriumhoz: „Miképpen lehessen és kik előtt dolgaimat munkálódni, a 
Tekintetes és Tiszteletes Debreczeni Consistorium kegyelmeteket el igazíttya.”46 
Tényleges debreceni kapcsolatairól és realitásérzékéről egyaránt tanúskodik, hogy 
szökése utáni leveleit nem feleségéhez vagy más családtagjaihoz, hanem közismert 
és gyakori levelezésben álló személyekhez, például Szeremley Sámuel szenátorhoz 
címezte, a három ízben is főbírónak választott gazdag kereskedőhöz, a Kollégium 
gazdasági ügyeinek intézőjéhez. A Szeremleyhez címzett gót betűs, német feliratú 
borítékon belül az alábbi sorok olvashatóak: „Tekintetes Jó Uram! Ezenn Levelei-
met nem merészelvén n. Bányai Tölcséres Atyám Uramnak datálni, az Urnak ki-
vántam intitulálni: azért is ne legyen terhére kézhez szolgáltatni. Alázatos szolgája 
Polgári Mihály mk.”47 

Menekültként abban a hitben élt, hogy számíthat mindkét város vezetőire: főmű-
vének tekintette azokat a kéziratokat (magyar nyelvű történeti munkáit), amelyek 
miatt arra kérte a hozzá közel állókat, hogy szerezzék vissza az egri püspöktől, ha 
máshogy nem megy, a debreceni és a túri tanácsok közbenjárásával.48 Kéréseiből 
kitűnik, hogy nem mérte föl teljességgel, mekkora bajba sodorta beszédeivel a me-
zőtúri elöljárókat. Emlékeiben csupán az élt, hogy az őt Gyöngyösre kísérő vezetők 
sírva búcsúztatták, amikor a kihallgatása után átszállították egri tömlöcébe.49 A foly-
ton pengeélen egyensúlyozó, a kimondhatóság határait feszegető prédikátor nem is 
gyanította, hogy a szökése miatt milyen kegyetlen kínzásokat (3–5 fokozatú tortúrát) 

 44 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. Mezőtúr jegyzője 1753. február 28-án írásban egé-
szítette ki korábbi vallomását az idézett részlettel.

 45 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. A levél (egy vélhetőleg szándékosan levágott rész 
miatt) datálatlan.

 46 1752. szeptember 11-én kelt levele. Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. 
 47 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. 
 48 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. Bányai Istvánhoz 1752. október 14-én, Francofurti 

ad Viadrum sive Oderam: „Avagy csak azt az Historiát és Krónikát, mellyet nemzetem szá-
mára, ki-beszélhetetlen lelkem ‘s testem törődésével irogattam vala Méltóságos Egri Püspök 
Uramtól ki installya, és ha külömben nem lehetne, avagy csak a’ Tekintetes Debreczeni v. Túri 
Tanácsok Interpositiója által nyerettesse ki, mivel Joszágaim közzül semmit is annyira nem 
sajnállok.”

 49 Kovács Mihály vallomása, 1753. február 26. Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. 
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alkalmaztak a mezőtúri vezetők ellen, a készülődő parasztfelkelésről – a helyzetnek 
az ő hazai megítélését (visszatérésének esélyeit is) érintő radikális változásáról ezek-
ben a hónapokban – nyilván sejtelme sem lehetett. Apósát több levelében biztatta, 
hogy mindkét város elöljáróinál buzgólkodjon ügyének folytatása érdekében: „Mind 
a’ Tekintetes Debreczeni mind a’ Túri Tanácsokat, mind pedig a’ Tekintetes Curato-
rokat szorgalmaztassa, hogy Űgyemet kivánnyák fojtatni…” Egyik levelének záró 
sorai, professzoroknak, egyházi és világi vezetőknek szóló üzenetei szintén bizalomra 
és személyes ismeretségre utalnak: „A’ Tekintetes Debreczeni a’ nemes Hadházi és 
Túri Communitásokat, hogy illy ügyetlenségem fel-segéllésére szokott kegyessége-
ket, Atyaiképpen mutassák meg, serkengetni, illetlen dolognak ne itéllye… Többe-
ket a‘ keserűség miatt nem irhatvánn, gyászos levelemet bé rekesztem, és érettem 
sokat bánkódó kedves Anyám Aszszonyt, Tiszt. Prédikátor Professor Uraimékat, sőt 
kit is elsőbe kellett vólna köszöntenem Tekintetes Debreczeni Biró Domokos Márton 
Uramat, Tekintetes Szeremlei Sámuel Urral együtt, hasonlóképpen N. Gönyei Bara-
nyi Sógor Uraimékat szerelmeseikkel, ugy Mária Aszszonyt is, kiben több örömet 
tapasztallyon kegyelmed mint mi bennünk, szivesenn köszöntvénn …”50 

A szökés híre és Debrecen

A lelkész szökése (és nyilván nagy erőkkel történő keresése is) hatalmas port vert 
föl, az esetről országszerte beszéltek. A per iratainak több részletéből feltárulnak a 
hírek terjedésének hagyományos módjai: elsősorban utazó emberek, adománygyűj-
tő vagy legációban járó diákok, vásári sokadalmak, vásározó kereskedők és a velük 
kapcsolatba kerülő személyek, például révészek és csárdák útján. Nyomtatott ma-
gyar nyelvű sajtó hiányában az írásbeliség terén kizárólag a levelezésnek volt némi 
szerepe. A hazai közvélemény formálásának lassú változásaira utal, hogy még száz 
évvel később, az 1848/49-es szabadságharc jóval fejlettebb sajtóviszonyai között is 
érdemes volt – Tinódi lantos Sebestyén 16. századi módszerével – versbe foglalva 
terjeszteni a híreket a sokadalmak és csárdák közönsége között.51

A tiszacsegei Simon jános révész ismeretlen utazó jövevényektől, Pikó Pál a deb-
receni vásár idején görög kereskedőktől, Tóth Mihály erdélyi kereskedőktől, Varga 
Péter, a csegei reformátusok kurátora egy Kristóf nevű görögtől, Pikó István csó-
nakos szintén utasemberektől értesült a szökésről.52 Egy Antal józsef nevű tanú 

 50 Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. Bányai Istvánhoz 1752. október 14-én, Francofur-
ti ad Viadrum sive Oderam.

 51 sáRosy Gyula, Ponyvára került Arany trombita, Debrecen, Városi Ny., 1849; lásd: BenDA, 
iriNyi, i. m., 403.

 52 Heves Megyei levéltár IV-1/b 63. Kihallgatásuk alkalmával az alábbiakat rögzítették: 
 1. Ell szőkése felől mit hallottál, mikor, és kitűl?
  Ell szőkése felől hallottam a Révben egytűl is mástúl is Jövevény és Utas Emberektűl, de 

kitűl nem jutt eszembe.
 2. Ell szőkését kitűl, és mikor hallottad? – Debreczeni szabadsághkor az egri Gőrőgőktűl hal-

lottam, de az Gőrőgőknek ell menetelekoré, vagy viszsza jővetelekor, arra nem emlékezem.
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Polgári Mihály nővérétől, Sándor Györgynétől hallotta a nagy esemény hírét, aki 
viszont egy sárospataki diáktól53 értesült: „Ezelött Circiter hét héttel ezen Tanú 
Sándor Györgynétül legh elöször is hallotta, hogy a Turi Praedikator Egerbül ell 
szökött volna, mert úgy mond Sándor Györgyné, hogy szintén azon üdöben bizo-
nyos Deák nála lett volna, a kitül tudakozta, hogy tudnáé Bátyának ell szökését, 
kiért sok kincset adnának, csak elöl vehetnék, azon Deáktúl hallotta ell szökésének 
hirét; Továbbá szintén azon űdö tájba emlitett Praedikatornak Báttya (a ki hová 
való lehetett, és kinek neveztetik, nem tudgya) itten lévén olly szándékkal Sándor 
Györgynénél, hogy Egerbe bé mennyen, mindazáltal mivel itten a Báttya ell szö-
kését megh hallotta, Egerbe bé menni nem bátorkodott. Ezeket onnan tudgya a 
Tanú, hogy … Sándor Györgynél lenni látta, söt maga Sándor Györgyné mondotta 
a Tanúnak, hogy a Báttya itt légyen, a kit úgy hallott hogy Mester volt, most pedig 
Notarius, de hová való nem tudgya.”54

Sándor Györgyné, a Polgáron született Rácz Erzsébet vallomásából kiderül, hogy 
testvérük (Polgári Gergely gáborjáni jegyző, korábban iskolamester), amikor lelkész 
bátyja látogatására indult, már Debrecenben értesült a szökésről. Arra a kérdésre, 
hogy Polgári Gergely miért csak a bátyja szökése után ment a fogoly látogatására, 
azt válaszolta, hogy azért, mert korábban a debreceni bíróhoz járt több ízben a rab 
érdekében, azaz Polgári Mihály ügye egy nála érdemesebb emberre, Domokos Már-
ton főbíróra volt bízva. 

 
Kinek hivnak?

Rácz Ersébethnek
Üsmértede Polgáry Mihály Turi volt Praedikátort

Űsmértem, mert egy Testvér vagyok véle.
Mikor voltál szembe véle?

Miólta ez előtt két Esztendővel Hatházrúl itten lett volna, azólta nem 
láttam.

Hallottade hirét, hogy Egerbűl a fogságbúl ell szökőtt, és kitül?
Legh elöszőr Simon Révésztűl a ki az Egri Emberektül hallotta.

 3. Kitől hallottad leg először el szökését, a sokszor emlitett Praedikátornak? – Erdéllyi Em-
berektűl hallottam, akik Egerben lévén kereskedésnek okáért, viszsza jövet itt a Révben 
beszélleték. 

 4. Ell szőkőtt Turi Praedikator a Tanuk vallása szerint okvetetlen ezen a Réven által jővén 
micsoda, és hová való Emberekkel jőtt ezen helységbe, és innen kicsodák, és meddig szálli-
tották? vald megh. Debreczeni szabadságkor bizonyos Egri Gőrőgőktűl hallottam, Egerbűl 
való ell szőkését, úgy mint Kristóff Gőrőghtűl – most Sz. Mihályi szabadságkor, de kik 
hozták ide és hozták e vagy sem, sem nem tudom, sem nem hallottam.

 5. Honnand tudhattad meg azon nap mindgyárt az el szökését a mellyen történyt?
  Útas Emberektűl hallottam, de kitűl nem tudom nevezni, és azon nap eshetetté vagy máskor 

hallomásom, azt sem tudhatom.
 53 A diákról más forrásból kiderül, hogy korábban Polgári Mihály növendéke volt Szatmárnéme-

tiben.
 54 Heves Megyei levéltár IV–1b.63. Anno 1752, No. 109. die 30. Octobris. 
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Micsoda Deák volt nálad ez előtt mint egy 8. héttel?
Calvinista Deák volt Sáros Pataki lehetett, Alamisnát kéregetvén az Hely-
ségbe és Szabó István ide való Lakostúl tudakozódván az ell szőkött Praedi-
kator Attyafiairúl hozzám igazittatott, s. hozzám jövén tudakozodott a 
Bátyám felől is, hogyhol volna, és ha ki kerithetnék úgymond: sok pénzt 
adnának érette, de én feleltem nékie: hogy nem tudnám hollétét.

Vane más Bátyád, kinek hiják és hol lakik?
Vagyon igenis Polgáry Gergelynek hiják Gáborjánba N. Bihar Vár(me)gyé-
be Notarius.

Volt-e itten nálad, és mikor?
Igen is a Bátyámnak ell szőkése után mint egy egy héttel ell jővén Egerbe 
látogatására igyekezett, de Debreczen felé jővén, megh hallotta ell szőkését, 
úgy az után csak az én látogatásomra ide Csegére jött.

Mit beszéllett a Bátyád veled ell szőkőtt Praedikátor felől?
Ell menetele felől, és hová mehetett sem én, sem Bátyám semmit sem beszél-
hettünk, mivel nem tudgyuk hova ment.

Honnan vagyon az: hogy a Bátyád nem hamarébb, hanem midőn már ell szőkőtt a 
Praedikator ügyekezett annak látogatásába?

Az az oka: hogy Debreczeni Biró Uramra lévén a Dologh bizattattva, ottan 
gyakorta megh fordúlt a Bátyám, és midőn Debreczeni Biró Úr viszsza jőtt 
Egerbűl, kérdeztem a Praedikator Bátyám szabadulása felől, de azt vála-
szolta, hogy nem tudgya, mások jobban foghják tudni. Továbbá az eránt is 
kérdeztem a Bátyámot: miért hamarébb nem űgyekezett szabadúlásába? fe-
lelte a Bátya hogy voltak eö nála érdemessebbek, úgy mint Debreczeni Biró 
Ur, eö Kgyelmére bizta a Dolgot, amint is azért ment eö k(egyel)me Egerbe.
[Kiemelés – G. Sz. B.]

Merre ment a Tiszán által Egerbe Debreczeni Biró Ur, és merre jött viszsza? Szól-
lott e az Urad eö kglmével? 

Erre Csege fele ment, és itten viszsza jövet Patay Urnál hált, a mikor, midön 
az Hidasbúl ki jött volna szóllottam eö kglmével, tudakozván a Bátyám fe-
lől, mindazokat válaszolta, a mellyek fent irva vannak, de az Uram akkoron 
ide haza nem lévén, nevezett Biró Urammal nem beszéllett. 

Midőn Gergely Bátyád itten volt hol volt az Urad?
Eö is ide haza volt.

Kitül hallottad mégh, hogy Debreczeni Biró Ur Egerbe a Bátyád Dolga felől ment 
volna bé?

Hallottam Simon Révésztűlis akkoron, midőn a Révész Biró Ur által ment 
volna.55 

 55 Heves Megyei levéltár IV-1/b 63. Eger Anno 1752. No 109. 
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Sándor György vallomása – amely minden részletében megerősítette a felesége ál-
tal mondottakat – Domokos Márton óvatosságát is mutatja, aki a szűkebb család 
tagjainak sem mondott a lelkésszel kapcsolatban semmi bizonyosat vagy említést 
érdemlő újdonságot:

Szóllottál e a Debreczeni Biróval midőn Egerbe ment volna, - vagy viszsza jőtt vol-
na, s. a feleséged beszéllett e vele?

Én nem szóllottam, mert ide haza sem voltam, de a feleségem Biró Ur visz-
szajővetelével szóllott eö kegyelmével, a ki tudakozodván a’ Báttya felől s 
Vállát vonitván mondotta: mit tudok mondani felőle.56

Debreceni vonatkozásban értékes adalékokat hordoznak azok a jegyzőkönyvek is, 
melyek az egri tömlöcben maradt rabok kihallgatása alkalmával készültek a szökés 
részleteiről. A börtönőr felesége révén a női raboknak is bőven volt mondanivalójuk. 
Pelyhe Ilona apátfalusi rab „Furtini Mária Tömlöcztartónénak nékie barátságosan 
jelentett szavairól ilyen relátiót tett: … maga a Tömnlöcztartó Tóth Mihály Strásá-
ló Hajduval együtt késérték a’ Prédikátort az Oroszlán Vendégfogadóhoz, holott 
a’ Prédikátort három Debreczenyi szekerek várták, de a Tömlözctartó a’ Vendégfo-
gadónál a’ Prédikátortól el maradott illyen szókkal: Én tovább nem mégyek, mert 
az ottan lehető Egri emberek reám esmérnek; adott pedig előre a Prédikátor 200 
Rhforintot a Tömlöcztartónak.”57 Karmenti Boris circiter 36 esztendős, házas és 
Pápista rab azt vallotta, hogy a tömlöctartóné szerint a prédikátort „a’ Debrecze-
nyiek vitték vólna ell.”58 Egy Turai Mária nevű harmincesztendős, házas katolikus 
rab szerint a „tömlöcz tartóné beszéllette vólna előtte, hogy a’ férje küldötte vólne 
eőtet czédulával az Orosz Leány [sic!] nevű vendégfogadóba szálva vólt Debrecze-
nyiekhez… Sőt a’ Debreczenyiekről, kikhez a’ czédulát vitte, eképpen emlékezett 
a tömlöcz tartóné, hogy az egyik veresbe vólt a’ másik hamú színbe.” A férje ellen 
fordult Furtini Mária szintén azt vallotta, hogy háromszor vitt a debrecenieknek le-
velet. lecsukatása után egy másik rab asszonynak elmondta, hogy „Nem gondol eő 
vele immár, ha a férjét a’ kutyától születettet négyé vágják is, csak eő szabadullyon 
meg, mert eő elunta már gyermekével együtt a’ rabságot, adgyon számot az Ura, 
mert az volt mindennek az oka. Nem mentem volna én úgymond a Vendégfoga-
dóba, ha eő nem küldött volna, hogy hijjam a’ Debreczenieket, eleget mondottam, 
hogy külgyön Hajdut, de csak engemet kényszerétett menni. Ekkor vitt ki levelet a 
debreczenieknek és onnat ismét mást hozott bé a’ Predikátornak” 1753. szeptem-
ber 5.59 Vertén Ilona (máskor Heléna) kürti lakos, huszonhárom éves fogoly 1753. 
március 21-én tett vallomása szerint „őtet az Ördögh vigye el, ha az Túriak vitték el 
a prédicatort, és abban a Túriak ártatlanok, hanem úgy véli inkább, hogy az Deb-
reczenyi Bíró … az Praedicatorral a’ Temlecz Udvaron való ablakon beszéllettis, 

 56 Uo.
 57 Heves Megyei levéltár IV-1b (1753:250) 101.
 58 Uo. 1753. szeptember 10-i vallomás. 102.
 59 Heves Megyei levéltár IV-1b (1753:250) 101. verzo.
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eshetett inkább megh szabadulása, mert az praedicator néki, úgymint a Bírónak 
levelet is írt és általa a Temlecz tartóné által az Praedicator az Debreczenyieknek 
küldötte is el, mellyre választ is hozván a Praedicatornak az Debreczenyiektül, 
Ujobban a Praedicator más levelet is küldött az Debreczenyieknek és azok sokáigh 
Egerben várakozván, csak hamar esett az Praedicatornak el szökése…”60

A letartóztatott mezőtúriaknak természetesen érdekükben állt a felelősség megosz-
tása, a gyanúsítottak körének tágítása, hasonlóképpen a prédikátornak is érdekében 
állt megtévesztő információk terjesztése, olyan szándékos elszólások, amelyekből 
később arra lehetett következtetni, hogy Mezőtúr és Debrecen felé fog menekülni. 
Ezen a téren tudatosan vezethette félre Kirchmajer Sámuel börtönőrt és azt a meg-
vesztegetett hajdút is, aki szökésében tevékenyen közreműködött.61 zsombok jános 
mezőtúri bíró vallomásában szerepelt egy olyan történet – amely életszerűen hang-
zott, ráadásul könnyen ellenőrizhető volt, azaz valótlansága esetén a többször meg-
kínzott vallomástevőre nézve nagy kockázatot hordozott – mely szerint egy „Bécsi 
Benedekné nevű öreg Asszony egy ízben Debreczenben lévén azon üdő tájban, a 
melyben az el szökött prédikátor az Egri Temlötzben mégh raboskodott, kinek né-
mely Debreczenyi lakos ember bort vitetett és eszerént köszönte reája, mondván: 
az Isten marassza ott a kegyelmetek papját, ahol most vagyon; melly köszöntés-
re az asszony meg szomorodván mondotta az Debreczenyi embernek, ugyan mért 
mongya kegyelmed azt, mert a’ nékünk jó papunk volt, kire ismét a’ Debreczenyi 
ember felelte, azért mondom, hogy ő már jó helyen vagyon, nem rab.” A vallomás 
azt kívánta alátámasztani, hogy a debreceniek hamarabb tudtak a szökésről, mint 
ahogyan arról a mezőtúriak értesülhettek volna.

Lojalitás vagy „ellenzékiség”?

A közvélekedés szerint az elmúlt századokban vastagnyakú, kurucos ellenzékiség 
jellemezte Debrecent. A szakirodalom ezzel szemben gyakran ítélt aulikusnak egyes 
egyházi vezetőket, vagy kétkulacsosnak némely világiakat. A valóság történeti 
okokból is lényegesen árnyaltabb mindkét megközelítésnél. Bár országos viszony-
latban az uralkodó iránti hűséges ragaszkodás és odaadás több egyéni példáját is-
merjük – akár a tábornoki karból is –, tulajdonképpen már az is kérdéses, hogy az 
adott egyházpolitikai helyzetben lehetett-e az uralkodóháznak minden fenntartás 
nélküli őszinte híve egy elkötelezett református közösség. Nem elhanyagolható kö-
rülmény az sem, hogy a Habsburgok és a környezetükhöz tartozó személyek a pro-
testantizmust általában is a politikai szeparatizmus jelének vagy éppen indítékának 
tekintették, és számtalanszor sorolták a várost a megbízhatatlan ellenzéki táborba. 
Domokos lajos főbíró hiába próbálta nemegyszer bizonygatni hűségét, szintén a 

 60 Heves Megyei levéltár IV-1b (1753:250) 74–75.
 61 Kirchmajer Sámuel vallomása, 1752. szeptember 25. Heves Megyei levéltár IV-1b (1753:250) 91.
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megbízhatatlan személyek feketelistájára került.62 Arra is volt példa, hogy Mária 
Terézia rendkívül ingerülten tudatta a két protestáns egyház küldöttségével, hogy 
rossz néven veszi a külföldi hatalmakkal, elsősorban a poroszokkal ápolt kapcsola-
taikat, sőt arról is tudomása van, hogy Debrecenben „motus és tumultus” készül.63 
Az 1749-ben történt kirohanás – amelyről a Bécsben tartózkodó debreceni szenáto-
rok haladéktalanul levelet írtak főbírájuknak – önmagában is évtizedeken át befo-
lyásolhatta volna a debreceniek magatartását, ha máshogy nem, akkor a gyanakvás 
enyhítését célzó gesztusokra, kompenzációra késztetve. 

Témánk szempontjából az is nyilvánvaló, hogy Polgári Mihályt nem sorolhatjuk 
a Debreceni Kollégium átlagos vagy tipikus növendékei közé. Kéziratos prédiká ciói 
egészen más jellegű vizsgálatot igényelnek, mint a nyomtatásban megjelent egyhá-
zi beszédek, ráadásul bizonyos tekintetben minden vizsgálat nélkül egyértel műek.  
A viszonylag kevés 18. századi nyomtatott prédikáció egyébként terjedelmileg ele-
nyésző, jóval kevesebb, mint ezreléknyi töredéke lehet a ténylegesen elhangzott 
egyházi beszédeknek, melyeknek szintén szerény töredéke maradt ránk kéziratban. 
(Debreceni Ember Pál összeírása szerint a 18. század elején 763 református egy-
házközség volt csak a Tiszántúlon, olyan gyülekezetek, amelyek naponként talál-
kozhattak lelkészükkel, a hétköznaponkénti reggeli és esti áhítat vagy a délutáni 
bibliamagyarázatok alkalmával.) A már ismert kéziratok között természetesen igen 
ritkán fordulnak elő olyan egyházi beszédek, amelyek szerzői mérlegelés nélkül 
mondták ki mindazt, amit szívük vagy indulataik diktáltak, mert ilyen beszédek 
előfordulásáról jellemzően inkább forradalmi időkből tudunk. 1848/49-ben szép 
számmal ismerünk lelkészeket, akik (Polgári Mihály hajdani szerepéhez hasonló-
an) az események formálóivá váltak, de a nagy többség ekkoriban is csupán arra 
vállalkozott, hogy az ország és hívei helyzetének alapos ismeretében hirdette Isten 
aktuális üzenetét. Ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy egy lelkésznek békeidő-
ben is megvoltak az eszközei ahhoz, hogy mondandóját, sőt érzelmi viszonyulásait 
is hívei tudomására hozza, méghozzá annak legcsekélyebb veszélye nélkül, hogy 
szavaiban egy odatévedt idegen kivetnivalót találhatott volna. (Nem csupán meta-
kommunikációs eszközök révén, de azon természetes kódolási technikák segítségé-
vel is, amelyekről a debreceniek írásbeli megnyilvánulásai kapcsán még szó lesz.) 
jóllehet a nyomtatott országgyűlési prédikációirodalom témánk szempontjából 
szintén kiemelkedő forrásértékű, azaz lényeges következetésekre jogosít, az előze-
tes és utólagos cenzúra működési mechanizmusának ismeretében azonban ez a for-
rástípus csak rendkívül áttételesen alkalmas arra, hogy az adott beszédek szerzői-
nek „hovatartozását” megítéljük. Voltak olyan korszakaink, melyekben bizonyos 
politikai kérdésekben való nyílt lelkészi állásfoglalásból – ha ebben a műfajban 
kritikus vélemény egyáltalán nyomdafestékhez juthatott volna – sokkal inkább az 
adott prédikátor halált megvető bátorságára vagy naivitására következtethetnénk, 
mint tényleges véleményére. Ez a tény azért is említést érdemel, mert a kutatás – egy 

 62 ecKhARDt Sándor, A francia forradalom eszméi Magyarországon, Bp., Franklin, 1924, 144.
 63 Révész Imre, Bécs Debrecen ellen, Vázlatok Domokos Lajos (1728–1803) életéből és működésé-

ből, Bp., Akadémiai K., 1966 (értekezések a történeti tudományok köréből, Új sorozat, 38), 41.
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későbbi időszakra vonatkozóan – határozott következtetésekre jutott e forráscso-
port alapján.64 

Debrecen esete azért sem egyszerű képlet, mert ez a város már a 16. században 
megtanult ellenségei fejével gondolkodni: az 1538-as váradi béke értelmében köz-
jogilag Erdélyhez tartozott, mégis arra kényszerült, hogy lakói életét mindhárom 
környező hatalomtól megvásárolja. Ahogyan források és krónikák sora elmondja, 
a megmaradás záloga „mindenik félnek kedvit keresése”: 1555-től adót fizetett a 
töröknek, 1567-től titokban, „örök hűséget esküdve” vásárolt békességet I. Ferdi-
nándtól, de teljesítette Erdély elvárásait is.65 E költséges műveletek forrása minde-
nekelőtt a kereskedelem és ipar volt, melyek segítségével minden reális követelést 
teljesíthetett, így bajaiban volt hová fordulnia. járhattak „a török által elkövetett 
insolentiáknak meg panaszlására” a fényes portára,66 máskor Bécsbe. Nehéz idők-
ben előfordult, hogy egyetlen év során 60 szenátor járt diplomáciai küldetésben 
(főként a két fővárosban) összesen 163 ízben.67 Időnként sikerrel kértek védelmet 
túlkapások ellenében, kisebb elöljárók mohóságát jelentve, jogtalan vámok miatt 
vagy kereskedőik zaklatása esetén. Természeti csapások, tüzek, járványok, sáskajá-
rás idején olykor elérték az adóterhek enyhítését is, hiszen mindenki tudta, hogy a 
Tiszántúl nagy része „csak ezzel a várossal áll.”68

A városvezetés képviselői – függetlenül attól, hogy egy-egy politikai kérdésben 
hogyan vélekedtek – több generáció során maradandó tapasztalatokat szereztek 
a túlélés művészetének gyakorlása közben, így természetes hajlamaikat az éppen 
megkövetelt mértékben tudták mederben tartani. Viselkedésüket megkönnyítette, 
elvileg is alátámasztotta a hivatalos egyházi tanítás a felsőbbség iránti engedelmes-

 64 VArGA zoltán Debreceni lelkipásztorok, mint híveik politikai és társadalmi vezetői (1790–
1848) című munkájában (Debrecen, Bertók lajos, 1936 [A Debreceni Református Kollégium 
Tanárképző Intézetének dolgozatai, 13], 3–28) arra a megállapításra jut, hogy a nyomtatott 
országgyűlési prédikációk a köztársasági államforma helyett a monarchia mellett állnak, a 
fejedelmeket Isten helytartóiként kezelik, konzervativizmus, óvatosság és tartózkodás jellemzi 
a beszédeket, továbbá a belső és a külső (országon belüli és nemzetek közötti) békesség ma-
gasztalása. A szerző egy másik művében (Református lelkipásztorok és professzorok hatása 
a magyarság állam- és társadalomszemléletére a reformkorban = értekezések az 1942. évről, 
Debrecen, Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete, 1943 [A Debreceni Refor-
mátus Kollégium Tanárképző-Intézetének dolgozatai, 25], 202–206) e különös jelenség okait 
keresve Szoboszlai Pap Istvánt idézi, aki „megbizonyítani” kívánta, hogy „a mi principiumunk 
békességnek principiuma” és a református országgyűlési ellenzékkel kapcsolatban azon aggo-
dalmaskodott, hogy a „Pápista ember akármit beszél, kihúzzák a sárból. A miénket beletapos-
sák s egyről az egész felekezetre is fecskendezik a sárt.”

 65 bAloGH István, Debreceniség, Studia litteraria, VII (1969), 12–13. – A debreceni elöljárók 
Buda, majd főként Szolnok elfoglalása után gyorsan felismerhették a háromfelé hódolás kény-
szerét. A lakosoknak „valahon miök, marhájok volt, pénz, ruha és egyéb marha, az mind elkelt. 
Az magunk házában pedig mennél nagyobb pusztaságot tettenek” – írta ekkor a város földesura, 
Enyingi Török Ferenc az ország nádorához. lásd: Debrecen története, 1, i. m., 318; sáPi lajos, 
Debrecen település és építéstörténete, Debrecen, [s. n.], 1972 (A Déri Múzeum Baráti Köre 
kiadványai, 10), 19; tAKáts Sándor, Duskás Ferenc Debreceni főbíró, DKK, 1930, 54. 

 66 Debreceni Diarium, Történelmi Tár 1910/3, 239.
 67 szABó István, Debrecen a történelemben, élet és Tudomány, 1954. dec. 29., 1636.
 68 Debrecen története, 1, i. m., 145.
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ségről. A reformátorok és követőik Istentől eredeztették a világi hatalmat, hang-
súlyozták az alattvalói kötelességeket, az uralkodók Isten kegyelméből gyakorolt 
feladatának tekintették a társadalom működtetését, a közfeladatok ellátását, töb-
bek között a közbiztonság fenntartását és a bíráskodást. A Debreceni Kollégium 
elöljáróinak a Helytartótanácshoz eljuttatott 1763-as jelentése szerint az intézmény 
legfőbb célja az egyháznak jó keresztyének, a hazának hasznos polgárok, a király-
nak hűséges és alkalmas alattvalók nevelése volt.69 Kálvin még a gonosz uralkodót 
is bűneink ostorának mondta, akinek engedelmességgel tartozunk, de úgy véleke-
dett, hogy amikor a kormányzás zsarnokságba hanyatlik, Isten megelégelheti az 
elnyomást. Kálvin szerint ilyenkor két megoldás lehetséges: a Mindenható szaba-
dítót küld, vagy egy testületre (magisztrátusra) bízza a nép sorsának enyhítését.70 
Aligha független ettől a tanítástól, hogy a református egyház képviselői és hívei a 
rendi-függetlenségi harcok idején újból és újból, szinte menetrendszerűen tértek le 
a kötelező engedelmesség útjáról, szabadítót látva a protestáns vallásszabadságért 
küzdő erdélyi fejedelmekben. Debrecen azonban az események kedvezőtlen fordu-
latai alkalmával ilyen helyzetekben is próbálkozott a „mindenfelé való adommal.” 
Amikor komoly császári haderő nem volt a környéken, csatlakoztak a Rákóczi-sza-
badságharchoz – annak hadfelszerelési központjává lettek – de a vezetés szüntelenül 
mérlegelt: „Az is meglehet, hogy a német boldogulván (kit Isten ne adjon) jármában 
maradunk, neki mezítelen testtel eleget nem teszünk.”71 Nem véletlen, hogy a sza-
badságharc utolsó szakaszában a városvezetés biztosította a felkelők és a hatalom 
közötti diplomáciai összeköttetést.72 A város a békés 18. század folyamán a passzív 
ellenállás hihetetlenül körmönfont és elnyűhetetlenül szívós gyakorlása közben tu-
lajdonképpen egyszer vállalt egészen nyílt konfrontációt. A Konzisztórium 1767-
ben lelkiismereti okokra hivatkozva hosszas tanácskozás után szabadon engedett 
egy református vallásra áttért, majd a városvezetés által néhány nappal korábban 
(a törvények értelmében) bebörtönzött szerzetest, mert vallási megfontolásból való-
ban nem tehetett mást. Az eset leírhatatlan botrányt kavart, és igen súlyos politikai 
következményekkel járt.73

A politikai véleménynyilvánítás kritikus pontjai szempontjából figyelmet érdemel, 
hogyan merül fel történetünkben a Habsburg-külpolitika két neuralgikus témája: a 
porosz protestáns kapcsolatok, illetve a Török Birodalom aktivitásával is össze-
függő Rákóczi-kérdés. Az osztrák örökösödési háború és a hétéves háború során 
ugyanis II. Frigyes elfoglalta és megtartotta Sziléziát, a legértékesebb Habsburg-tar-
tományt. A magyar reformátusok Poroszország iránti (forrásokban is gyakran tet-

 69 g. szABó, i. m., 307.
 70 KáLvin jános, Tanítás a keresztyén vallásra, 1559, Bp., Református Sajtóosztály, 1991, 286–

304; tőKés István, A Második Helvét Hitvallás magyarázata, 2, Kolozsvár, Romániai Refor-
mátus Egyház, 1968, 215–226. 

 71 Debrecen története, 2, i. m., 114.
 72 bAloGH, i. m., 13.
 73 A Debrecen története és Révész Imre a világi elöljáróknak tulajdonítja a döntést, azonban több 

adat arra vall, hogy az ügyben Szilágyi Sámuel püspök vezető szerepet játszott. (Debrecen tör-
ténete, 2, i. m., 165; TtREK R 607/80.; Révész, i. m., 44–45.)
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ten érhető) rokonszenve többek között azért váltott ki ingerültséget Bécsben, mert a 
Habsburgok fő ellensége gyakran lépett föl számonkérőleg vallássérelmi ügyekben. 
A század közepén még némi aktualitása lehetett annak a ténynek is, hogy Mehmed 
nagyvezér 1738-ban Erdélyi Fejedelemségről szóló athnamét (írásbeli szerződést) 
adott át Rákóczi józsefnek, így tizenöt évvel később, az alföldi parasztfelkelés elő-
készítőinek a Rákóczi-emigrációval való kapcsolatkeresése nagyon súlyos körül-
ménynek számított. Ekkoriban egy teljesen alaptalannak bizonyuló feljelentés nyo-
mán az erdélyi református egyház püspökét és egész vezetőségét egy éven keresztül 
börtönben tartották feltételezett Rákóczi-kapcsolatok miatt, a legcsekélyebb elégté-
tel szolgáltatása nélkül.74 Az 1753-as alföldi kihallgatások során számos résztvevő 
vallott a Bánátból remélt támogatásról, Vértesi egykori békésszentandrási bíróhoz 
(aki az 1735-ös felkelés leverése óta emigrációban élt) és a porosz seregben szolgáló 
Halász zsigmond ezredeshez fűzött reményekről. Az egy-két kivétellel református 
felkelők deklarálták, hogy hitükért és vallásukért kurucokká lesznek („pro Fide, 
Confessione, et Religione sua Kuruczones futuri sint”).75 A vásárhelyi Pető Ferenc 
a Ki hívei avagy kuruczai lettetek volna? kérdésre az alábbi választ adta: „Halász 
Sigmondhoz szándékoztunk, a Prussushoz…” Demők István tógátus diák szintén 
porosz vonzalmakról vallott: „Én egyebet nem hallottam, hanemhogy Prussushoz 
fognak menni…”76

életkori és egyéb sajátosságaik, illetve tömeges debreceni jelenlétük miatt is in-
dokolt lehet mérlegelni a diákság szerepét és beállítottságát. Ez a réteg igehirdető 
és adománygyűjtő országjárása folytán jelentős információközvetítő szerepet ját-
szott, útjaik során nyugati irányban Debrecenből a Csallóközbe és Dél-Baranyába is 
rendszeresen eljutottak. Kihallgatási iratok arról is tanúskodnak, hogy a résztvevők 
elfogása és a szigorú nyomozások után a szokásos adománygyűjtés is megnehezült 
egyes vidékeken, mert a lakosság a diákokat is okolta a történtekért. Annyiban jog-
gal, hogy az 1753-as szervezkedésben nem csupán részt vett, de valóban közpon-
ti szerepet játszott a Debrecennel folytonos kapcsolatban lévő túri iskola tógátus 
ifjúsága, köztük lelkészek és kántorok gyermekei, iskolamesterek, akik a források 
szerint legalább száz debreceni diáktársuk csatlakozásában bíztak. Az utóbbi tényt, 
és egyáltalán azt a vélekedést, hogy Debrecenben támogatókra fognak találni, 
több vallomástevő hangoztatta, köztük jeney István és Tót jános is. Talán az sem 
véletlen, hogy Debrecenbe menekült, majd itt is fogták el Bujdosó Györgyöt, aki 
korábban évekig katonáskodott porosz szolgálatban. A vallomások értelmében a 
szervezők azért szándékoztak Mezőtúrról a Kunságba, majd a hajdúvárosok felé és 
innen Debrecenbe vonulni, „hogy nyilván többen lehettünk volna…”77 A résztvevő 

 74 zsiLinszKy, i. m., 401.
 75 Amikor a kihallgatások során a vallatók firtatták, hogy a résztvevők egyáltalán tisztában van-

nak-e a kuruc fogalmának jelentésével, az egyik megkérdezett parasztlegény megerősítette, 
hogy tudomása szerint a kurucok egyáltalán nem barátai őfelségének. A fent idézett esküszöveg 
szinte betű szerint azonos a szintén vallási hátterű 1735-ös felkelés esküformájával. MOl, Acta 
Particularia A 93. 50. csomó. 525. 696. verzo, 698. és 671. verzo.

 76 MOl, Acta Particularia 525. A93 50. 516.
 77 MOl, Acta Particularia 525. A93 50. 263.
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mezőtúriakon kívül azonban legfeljebb az eseményekről beszámoló levelei miatt 
került néhány diák a bíróság elé.78

A debreceni vezetők igen hamar felismerhették a felkelés halva született voltát – a 
Kollégiumban minden bizonnyal a teljes diáksággal gyorsan megértették a helyzet 
lényegét –, majd előzékenyen működtek együtt a kormányszervekkel. 1753. jú nius 
19-én haladéktalanul a helytartótanácshoz juttattak egy hetivásár alkalmával a vá-
sárbírák ajtajára kitűzött németellenes szöveget, majd a vele kapcsolatban ötven 
példányban kinyomtatott városi falragasz egyik példányát is. Abban a városban, 
amelynek főbírája tevékeny szerepet játszott a szatmári békekötés előkészítésében, 
az alábbi üres fenyegetést aligha találták meggyőzőnek: „Nimetek Magyar Ország-
ról el takarodgyatok, mert mink kuruczok vagyunk egy hejet 80. ezeren, másik he-
jet 70 ezeren, harmadik hejen 90 ezeren, negyedik helyen 58 ezeren, ha pedig nem 
hiszitek és még vártok bennünket it leszünk minden bizonnyal Lőrincz napjára. 
Mink vótunk Magyar Országon 49. kimleni. Bécs felé mentek kimleni 8. százan. 
Anno Domini 1753.”79 Debrecen városa a kancellár kérésére azt is kivizsgálta, hogy 
a város által elfogott Nagy Gyurka azonos-e a felkelésben szerepet játszó Bujdosó 
Györggyel. Egy dévaványai tanúval történt szembesítés után a főbíró írásban jelen-
tette, hogy a kérdezett személy saját bevallása szerint is azonos Bujdosóval. jelentet-
ték továbbá a kancellárnak, hogy „ezen folyó Julius Havának tizenkettődik napján 
a Város körül lévő szőlős kertek közzül egynek az ajtaján belől illyen fejér Cretával 
való írás találtatott: Én Rákoczi ma itt voltam eben a kertben, mellyet mi mihelyt 
megértettünk, egyik Con-Senator Atyánkfiával meg nézettünk, és úgy találván a 
dolgot … hogy valami nyughatatlan és ezen Magistrátusnak gonosz akarója vólt, 
hogy az illyen képtelen hazugsággal bennünket vexallyon vagy Felséges Koronás 
Királyné példás Kegyelmességű Asszonyunkhoz tartozó hűségünket, ha lehetne 
kétségben hozhatná … Mi a mint eddig, Felséges Koronás Király Asszonyunkhoz 
való alázatos és hűséges Jobbágyi kötelességünket mindenkor szemünk előtt tar-
tottuk, úgy ennek utána is ezen örökös kötelességünknek minden szerénységgel 
készek leszünk megfelelni. Továbbra is munkálódunk, hogy az illyen botránkoztató 
írások authori eránt szoros investigatiot tegyünk, a minthogy a melly irást a Vásár 
Bírák Boltyára ragasztottak és Copiáját tizenkilenczedik July Anni currentis Excel-
lenciádnak meg kűldöttük, az eránt minémű patenst a Város Közönséges házaira, 
Csapszékeire, Kapuira és egyén nevezetes szegeletekre ragasztottunk ki, mint egy 
ötvenig, azokbúl egyet Excellenciádnak praesentibus alázatosan accludálunk… 
Debreczen, 21ma Julii 1753”80

A város által középületekre kiragasztott ötven nyomtatvány így szólt: „EZEN 
PATENS LEVÉL ÁLTAL HIRDETTETIK és tudtokra adattatik mindeneknek, 
a’kiknek illik, itt valóknak és idegeneknek: Mimódon a’ közelebb el-múlt Sz. Iván 
Havának 19. Napja előtt való étszakán, szinte Heti Vásár alkalmatoságával, valami 
gonosz ember a’ Váras Piatzán a’ Vásár-Birák Bóltjának ajtajára bizonyos vakmerő 

 78 Balog jános levelét és kihallgatását lásd: MOl, C Szekció C 42 1753/52: 263, 103. 104.129.
 79 MOl, C szekció AM C 42. 1753/52: 263.
 80 MOl, Acta Particularia 525. A93 50 63.
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és gonoszra tzélozó Irást ragasztott vala fel, meg-nem nevezvén magát benne, mellyet 
a’ Vásár-Birák a’ meg-mondott Napon jó-reggel ugyan ott meg-látván, onnan le-sza-
kasztották, és a Magyistrátusnak azonnal resignálták. Minthogy pedig a ‘ Magyistrá-
tusnak tisztiben áll, sőt már parantsolatja-is vagyon reá a’ FEL:KIRÁLYI Hely-tartó 
Tanátstól, hogy annak Iróját és Dictálóját ki-keresse és ki-tanúlja, mivel úgy lát-
szik, hogy más vólt a’ ki-gondolója, nem az a’ ki le-irta. Arra nézve szorossan és ke-
mény büntetés alatt parantsoltatik, hogy a’ ki tudná, vagy ki-tanúlhatná, a’ Levélnek 
Autho rát avagy le-iróját a’ Magyistrátusnak minden haladék nélkül bé-jelenteni el-ne 
múlassa. A’ ki vagy egyikét, vagy mind a’ kettőt bé tudja jelenteni, úgyhogy az Author 
kézre kerittethetik, a’ Magyistrátustól Száz Magyar Forint lészen jutalma, ha pedig 
kézre nem kerittethetik mindazonáltal bé-jelenti és hitelesen tudja bizonyítani, ötven 
Magyar Forintot vészen jutalmúl; mindazonáltal ha szinte bizonyosan nem tudná-is 
felőle, hanem gyanúsága vólna hozzá, azt-is a’ Magyistrátusnak haladék nélkül bé-je-
lentse. DEBRECZINI ex Senatu Die 4. Mensis Julii Anno 1753. Per Ludovicum 
Domokos, Juratum praeFatae Civitatis Notarium. m.p.”

Debrecen a felkelés kirobbanása előtt kereste a kapcsolatot a bajba került Polgári 
Mihállyal és Mezőtúr városával, tanúvallomások szerint szerepet játszott a lelkész 
szöktetésében, majd gyermekeinek a Kenessey Alapítvány segítségével tanulmá nyaik 
befejezéséig biztosította taníttatásuk költségeit. Bár 1752 őszén a debreceni refor-
mátus püspök irattárában volt a mezőtúri egyházközség tagjainak tanúkihallgatási 
jegyzőkönyve,81 a zürichi egyháztanácsot úgy tájékoztatták, hogy nem ismerik pon-
tosan az ügy részleteit. Válaszlevelükben kérték a prédikátor anyagi támogatását 
Svájcban – azonban nem a peregrinus diákoknak szánt rendszeres támogatás rová-
sára – bár illetéktelen kézbe kerülve sem szolgáltathatott volna terhelő bizonyítékot 
a város ellen.82 Ugyanakkor Polgári Mihály külföldről Debrecenbe küldött leveleit, 
köztük a már említett Szeremley Sámuelhez címzettet is továbbították a hatóságok-
hoz, de másolatok készíttetése és azoknak a címzettekhez való eljuttatása után. Ez 
a lépés azért is elkerülhetetlen lehetett, mert nem tudták, hogy a leveleket korábban 
nem olvasták-e már a hatóság képviselői, akik éppen az ő jelentési kötelezettségüket 
kívánták volna próbára tenni. Miközben szigorúan eljártak a Rákóczit emlegető, 
kuruc világot idéző feliratok terjesztőivel szemben, a város egyházi és világi elitjé-
ből álló Konzisztórium tagjainak bizalmas levelezésében tíz évvel később általános 
lelkesedést keltett, hogy Dobai Székely Sámuel másolásra kölcsönözte számukra egy 
Rákóczi-mű francia változatát: „A Rakoczianum Protocollum igen nagy raritás, s 
azon csodálkozom, hogy Francziává írta, más illyenekre nem akad, hanem minden-
nek csak Uram Bátyám kezébe kell akadni, igazán, hogy a vizek is mind a tengerbe 
folynak” – írta Domokos lajos főbíró.83 Ezzel szemben amikor egy Kraudy nevű 
gyógyszerész a Debreceni Kollégiumnak adományozott egy II. Rákóczi Ferencről 
készített olajfestményt, a könyvtárosdiák (bibliothecarius ordinarius) már a leltárba 

 81 TtREl PH 6/1752. 
 82 TtREK R 8260
 83 Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez, sajtó alá rend., jegyz. illik Péter, 

szeLestei n. lászló, mAczáK Ibolya, Bp., PPKE BTK, 2007 (Pázmány irodalmi műhely, 5), 84.



{Gáborjáni Szabó botond: Polgári Mihály és Debrecen}

115

vétel során is óvatoskodott: az ajándékozás után lehúzta a Felséges („Serenissimus”) 
jelzőt a fejedelem neve mellől. 1766-ban viszont – vélhetőleg  figyelmetlenségből 
– ugyanez a festmény már Rákóczi György képeként található a leltárban.84 A ha-
talomnak a Rákóczi névvel általában is komoly gondjai lehettek, mert éppen egy 
Rákóczi Györgyre vonatkozó nyelvtankönyvbeli latin példamondat miatt vették el 
1752-ben a debreceni nyomda könyvvizsgálati jogát, évekre megnehezítve a helyi 
könyvkiadást.85

A lakosságon belül határozott véleménykülönbség a „politikai” kérdésekben és 
tárgyalásuk módját illetően elsősorban az ösztönösebb, érzelmi alapokon álló réte-
gek és a tájékozottabb, műveltebb személyek között lehetett. Két ember okfejtése és 
párbeszéde azonban mindig karakterisztikus különbségeket mutat abban a három 
eltérő esetben, ha a felek közül egyik sem, csupán egyikük, vagy pedig mindketten 
tudják azt, hogy beszélgetésüket rossz szándékú illetéktelenek hallgatják. Debrecen 
városára bőségesen jutott a névtelen feljelentők, spiclik, kémek, „delátorok” figyel-
méből. Domokos lajosnak még azt is tudomására hozták jóakarói, hogy a debre-
ceni Konzisztórium tárgyalásairól folyamatosan értesülnek Bécsben és Egerben a 
„religiosumokban dolgozó” urak.86

A városvezetés mentalitására és óvatosságára nagyon jellemző az a „követi utasí-
tás,”87 melyet a Konzisztórium adott néhány diáknak nyugat-európai segélyek gyűj-
tése érdekében – éppen a tárgyalt időszakban, 1752-ben – amikor a szepesi kamara 
eltiltotta a várost attól, hogy a Kollégiumot anyagilag támogassa, azaz gyakorla-
tilag halára ítélte a tiszántúli református felsőoktatást. A hivatalos pénzforrások 
elzárásával egyidejűleg az adománygyűjtést is tilalmazta és akadályozta a helytar-
tótanács. Amint Sinai professzor egyik leveléből ismert, egy tanári engedéllyel gyűj-
tögető máramarosszigeti diákot elfogtak Miskolcon, bebörtönözték, majd minden 
alázatos kérelmezés ellenére besorozták katonának.88 A debreceniek tapasztalatai-
nak következménye volt már az is, hogy a nemzetközi segélygyűjtő akció során 
egyik legtehetősebb külső kapcsolatuktól egyáltalán nem kértek segítséget, mert 
a porosz–Habsburg ellentétek folytán ezt Bécsben eleve ellenséges lépésnek ítélték 
volna. A helyzet komolyságát jelzi, hogy Polgári Mihály, amikor még reménykedett 
ügyének kedvező fordulatában és hazatérésében, 1752. szeptember 11-én írott le-
velében poroszországi tartózkodásának eltitkolására kérte a mezőtúri elöljárókat: 
„hogy Boroszlóban [sic!] vagyok igen el titkoltassék, mert ne talám az által vissza 
menetelemnek akadály szereztethetik.”89 A viharos politikai fordulatok következté-

 84 Az ajándékozásról lásd: TtREK R 71/8. 186 verzo. A festmény szerepel minden könyvtári leltár-
ban. lásd: TtREl II.12. i. Rationes Bibliothecariorum ab anno 1749.

 85 Molnár Gergely korábban számtalanszor kiadott grammatikájának ügyét lásd BenDA, iRinyi,  
i. m., 75.

 86 Révész, i. m., 34, 41, 52–54, 60.
 87 Rácz István, Debreceni deákok, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégiumi 

levéltár, 1997 (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, 6), 97–102.
 88 „tömlöczöztetvén egy darab ideig, végtére katonának tevék. A felséges udvarnál nem ért any-

nyit esekedésünk, hogy el botsáthatódott volna.” Debreceni értelmiségiek levelei…, i. m., 35.
 89 1752. szeptember 11-én kelt levele. Heves Megyei levéltár IV-1b.67. 1753:250. 
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ben azonban a lelkész soha többé nem térhetett haza, németalföldi száműzetésében 
halt meg 1768 után.90

A segélygyűjtő diákok utasítása azt is rögzítette, hogy a követek csupán a név 
szerint megadott személyekhez menjenek az előírt sorrendben. Világiakkal ne ismer-
tessék a küldetés célját, de nagyobb gyülekezeteket (mint Amszterdam, Rotterdam, 
leiden) felkereshetnek. Akikkel beszélnek, azoktól titoktartást kérjenek, sőt a kér-
vény másolatát se adják át senkinek. A rájuk bízott dolgokon kívül semmit ne mond-
janak, az uralkodót ne vádolják, a bajokat ne nagyítsák és ne kisebbítsék, kemény 
vagy tiszteletlen állásfoglalásaikkal senkit meg ne botránkoztassanak. Számoljanak 
be az iskola jelentőségéről: a diákok létszámáról, kiváltképpen a szegények és árvák 
nagy tömegéről, táplálásukról, ruháztatásukról, könyvekkel való ellátásukról, az 
adománygyűjtés tilalmáról, arról, hogy nemcsak lelkészek, tanárok, de falusi nótá-
riusok is tanulnak itt, olyan személyek, akik titkon felolvasnak a nép előtt imádsá-
gos és prédikációs könyveket olyan helyeken, ahol a vallásgyakorlást betiltották.91  
A professzorok felkérték „követeiket,” hogy ismertessék a külföldjárás megnehezí-
tését, mivel ez önmagában is indokolja a debreceni képzés folytatását, sőt jelentő-
ségét fokozza. Okosan, megfontoltan beszéljenek, szelíd józansággal. Maguknak 
ne kérjenek, és akkor se fogadjanak el semmit, ha ezt erőltetnék. Mielőtt Angliába 
mennének, az utrechti angol prédikátortól tanulják meg a latin nyelv Angliában 
szokásos kiejtését, és a kor divatos angol teológusainak könyveit alaposan tanulmá-
nyozzák. Időről időre küldjenek haza tudósítást „de igen homályosan, hogy más, 
rajtunk kívül meg ne értse.” A leveleket ne a város vezetőinek címezzék, hanem egy 
Gesztenfeld Albert nevű kalmárnak „francia titulus alatt” írott levélhez csatolják. 
A tudatosan homályos szövegezésre jó példa az a néhány levél is, amelyben debre-
ceni értelmiségiek a betiltott és megégetett Komáromi Csipkés György-féle biblia-
fordítást emlegették: „varsaviai” könyvekről, máskor „instrumentumokról” szól-
tak. Az egyik levélben Domokos lajos familiáris szálakra is utalt, mert a címzett 
jól tudta, hogy Komáromi Csipkés György az ő anyai nagyatyja volt. Az üzenetek 
kódolása 1765-ben is aligha lehetett véletlen.92 A jelenség arról árulkodik, hogy a 
város vezetői tudták, Bécsben vagy Egerben mit gondolnak róluk, azzal is tisztában 
voltak, hogy figyelik minden lépésüket, és azt is pontosan látták, hogy a tőlük elvárt 
gondolkodásmód nincs összhangban saját belső értékrendjükkel.

 90 Felesége és két gyermeke végül követte Hollandiába, orvosdoktor fia, akinek 1768-ban még Ut-
rechtben jelent meg egy munkája, csak apja halála után térhetett haza Magyarországra, ahol a 
hajdúvárosok főorvosa lett. lásd Bán Imre, Polgári Mihály és Magyar történelme, It 1950, 77; 
hARsányi István, Bod Péter Athenasának eddig ismeretlen toldaléka 1786-ból, ItK, 1928, 89.

 91 Mint láttuk, Polgári Mihály perének egyik vádpontja volt a hajdan jómódú váci nótárius anyagi 
támogatása, akit börtönnel és teljes vagyonelkobzással büntettek, mert házánál hasonló célból 
gyülekeztek a reformátusok. Többek között Hatvani István debreceni professzor is a lelkész és 
tanító nélkül maradt dunántúli „árva eklézsiáknak” szánta nyomtatott vallási munkáit: „mert 
sok Falukonn, Városokonn, Vasárnap és más innepi napokonn is, joltudom, hogy tsak valami 
olvasni tudó ember szokott közöttük Háznál Könyvet olvasni”. HAtVANi István, Az Úri Szent 
Vatsorára meg tanító, könyvetske… A’ Jésus Kristusnak egy Rendes Egyházi Szolgája által, 
Basel, Im-Hóf Rodolf jános, 1760, 11, 277.

 92 lásd: Debreceni értelmiségiek levelei…, i. m., 78, 79, 82, 83.
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Az egész ügy végső tanulságaként összegezhető egyrészt, hogy Polgári Mihály 
elfogatása, szökése, majd az 1753-as alföldi szervezkedés ténye gondolkodásra kész-
tette a hatalom képviselőit. Több vallomásból kiderül, hogy az érintettek egyér-
telműen a protestánsok üldözésében (leegyszerűsítve a „templomok elvételében”) 
látták a „kurucság” újraéledésének okát. Több európai ország diplomáciai közben-
járása mellett a parasztfelkelés és Polgári Mihály ügye is az államérdek felismeré-
sére, majd 1753. augusztus 30-i rendeletének kiadására késztette Mária Teréziát, 
amely szerint a megyéspüspökök igehirdetéssel, oktatással és ne erőszakkal térít-
senek. Másrészt az ügy bemutatása érdekében feltárt dokumentumok megerősítik 
azokat a véleményeket, amelyek szerint Debrecen (a magyarországi reformátusok 
legnépesebb központja) egészen a szekularizáció kiteljesedéséig, azaz mindaddig, 
amíg a vallási kérdés döntő módon befolyásolta a politikát és az emberek közérze-
tét – országosan is, de főként a Tiszántúlon – jóval nagyobb szerepet játszott annál, 
mint amit napjainkból visszatekintve hajdani tekintélyes gazdasági és kulturális sú-
lya alapján is feltételezhetnénk. Iskolája és nyomdája révén egyrészt az értelmiségre 
hatott kivételes erővel, lelkészek, iskolamesterek és jegyzők sokaságához kötötte élő 
kapcsolat, másrészt a döntően szóbeliség alapján tájékozódó társadalmi rétegek kö-
zött is gyakorolhatta véleményformáló szerepét – nem csupán az általa képzett helyi 
értelmiség közvetítésével – de mozgékony polgárai (kereskedelemmel és szállítással 
foglalkozók százai), céhei és azok vidéki filiái, ezenkívül országos vásárai alkalmá-
val és az évente négy-öt alkalommal útra kelő debreceni diákságnak köszönhetően. 
A város ezt a szerepet kifejezetten ellenséges légkörben töltötte be, a helyzet által 
megkövetelt tisztánlátással. Polgári Mihály ügyének kezelésében is érett tapasztalat, 
a segítségre szorulók segítése és ezzel egyidejűleg a közösséget fenyegető veszélyek 
kerülgetése jellemezte.
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Kovács Ábrahám

A TEljESÍTMéNyORIENTÁlT 
NéMET OKTATÁSON TÚl

Egy volt edinburghi diák, Felméri lajos 
pedagógiai programja1

Áttekintés: Egy elkötelezett székely református élete 
és pedagógiai munkássága

A skóciai peregrináció, amely a magyar diákok számára lehetővé tette a Free Church 
of Scotland által 1865-ben létrehozott egyetemi oktatásban való részvételt, számos 
diákon keresztül gazdagította a hazai protestantizmust.2 Nemcsak az evangéliumi, 
angolszász kegyességi hatások érintették mélyen és maradandóan, mintegy gazda-
gítva elsősorban a református egyházat a Kárpát-medencében, hanem a kortárs, 
angolszász szellemi és tudományos irányzatok is.3 Ez utóbbiakra példa a debreceni 
Dapsy lászló munkássága, aki Darwin híres könyvének első magyar fordítója volt.4 
Egy másik kiváló diák, a Budapesten tanult Baráth Ferenc az angolszász irodalom 
egyik lelkes és befolyásos hirdetője volt, aki olyan neves íróra volt hatással, mint 
Molnár Ferenc.5 Sárospatak, illetve Kolozsvár sem maradhatott ki a döntő szellemi 
forrássá váló skóciai hatás alól. Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy röviden 
bemutasson egy részletet a Skóciában útnak indult hatásokról. A brit nemzeti libe-
ralizmus angol és skót eszméi meghatározóan formálták egy később igen befolyá-
sossá váló kollégiumi diák, Felméri lajos életét, aki szegény sorsú székely szülők 
gyermekeként született Székelyudvarhelyen és 1894. május 22-én halt meg Kolozs-

 1 Ez a tanulmány a Neveléstörténet c. folyóiratban megjelent munka frissített, átdolgozott és 
rövidebb változata.

 2 Richárd höRcsiK, The History of Hungarian Peregrination at Edinburgh New College, 
New College, Edinburgh, Theses, HOR I, fol. 1-54.

 3 Ábrahám Kovács, The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews in Bu-
dapest and its impact on the Reformed Church of Hungary 1841-1914, Frankfurt am Main, 
Berlin, Bern, Oxford, Wien, Peter lang, 2006. (Studien zur interkulturellen Geschichte des 
Christentums, 140).

 4 Kovács Ábrahám, Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fo-
gadtatása, Theológiai Szemle, 50(2007) 3, 151–155.

 5 bAloGH Mihály, „Tiszteletpéldány”: Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a Budapesti 
Református Főgimnáziumban, Kunszentmiklós, Önkormányzat, 2008.
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várott.6 A gimnáziumot a szülővárosában végezte el, ahol nevelő volt gróf Haller 
józsef családjánál, egyidejűleg kétéves bölcseleti tanfolyamot végzett.7 Teológiai ta-
nulmányait a Sárospataki Református Kollégiumban kezdte meg 1862-ben, egyút-
tal a főiskola bölcsészettudományi karára is beiratkozott, ahol többek közt Erdélyi 
jánost hallgatta. Felméri 1863 után Pestre került, ahol a Török Pál és Székács józsef 
által alapított Akadémia hallgatója volt. Ott a „philosophiát Molnár Aladártól és 
Ballagi Mórtól hallgatta”.8 1866 őszén külföldi egyetemekre peregrinált,9 beutazta 
Angliát és Skóciát, hogy ismereteit gyarapítsa. Az edinburghi New College teoló-
giai fakultása mellett az egyetemen Alexander Campbell Fraser10 filozófiai és David 
Masson11 irodalmi előadásait hallgatta.12

Felméri az egyházi liberalizmus követője lett. A skót puritán gyökerű evange-
likalizmus rá nem hatott, viszont roppant nyitottsággal fordult az angol és a skót 
liberalizmus társadalmi, közoktatási és nevelési elvei felé, ahogy ez egyik legkorábbi 
művéből kiderül.13 zoványi szerint 1867 tavaszától a jénai egyetemen is tanult egy 
szemesztert,14 ahol Kuno Fischertől és Karl Fortlagétól filozófiát hallgatott.15 1867 
nyarán beutazta Franciaország egy részét, Svájcot és észak-Olaszországot.16 Német-
országi tanulmányait tovább folytatva mint érdeklődő peregrinus diák a heidelbergi 
és tübingeni egyetemeken tanult főként bölcsészetet.17 A heidelbergi egyetemen zel-
lert, Tübingenben pedig Vischer és Köstlin esztétikai előadásait hallgatta.18

 6 moLDován György, Felméri Lajos: Emlékbeszéd, Erdélyi Múzeum 12(1895), 66–67.
 7 Magyar írók élete és munkái, szerk. szinnyei józsef, Bp., Hornyánszky, 1891, III, 349.
 8 cseKey Sándor, Az alapítás kora (1855–1870) = A Budapesti Református Theológiai Akadémia 

története 1855–1955, szerk. BucsAy Mihály, PAP lászló, Bp., Református Egyetemes Konvent 
Sajtóosztálya, 1955, 28–29; vö. szinnyei, i. m., 349–350. – Molnár Aladár később a kultusz-
minisztériumban működött mint titkár, majd osztálytanácsos, feltehetően sokat segített az ifjú 
Felméri karrierjében. Ez természetesen további kutatásokra vár.

 9 szinnyei, i. m., 350.
 10 Scottish Philosophical Theology 1700-2000, ed. David FeRgusson, Exeter, Imprint Academic, 

2007. – Fraser a Free Church of Scotlandhoz tartozott és Thomas Chalmers tanítványa volt, az 
1843-ban alapított New College-ban kezdett oktatni. Azonban a Sir William Hamilton helyét 
megpályázva lett az Edinburghi Egyetem logika- és metafizika-oktatója, majd professzora. 

 11 Fraserhez hasonlóan David Masson is Thomas Chalmersnek, a híres presbiteriánus szabad 
egyházi vezetőnek közeli barátja volt. Masson az Edinburghi Egyetemen a retorika és angol 
irodalom professzora lett. lásd: http://www.rse.org.uk/cms/files/fellows/biographical_index/
fells_indexp2.pdf (letöltve: 2012. május 20.)

 12 További kutatásokra vár, hogy a New College-ban milyen tantárgyakat tanult, vagy csak ki-
használta a skót kálvinista vendégszeretetet, és az ottani kurzusokat nem látogatta. Ismerve a 
skót kálvinista ajándékozók szigorúságát, meglepő lenne, ha ott nem hallgatott volna egyetlen 
előadást sem.

 13 fElméri lajos, Úti levelek Skóciából, Sárospatak, [s. n.], 1870.
 14 zoványi jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav., bőv. kiad., szerk. 

LADányi Sándor, Bp., Magyarországi Református Egyház zsinatának Sajtóosztálya, 1977, 193.
 15 szinnyei, i. m., 350.
 16 Uo.
 17 zoványi, i. m., 193.
 18 szinnyei, i. m., 350.
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1868-ban a sárospataki főiskola bölcseleti tanszékére hívták meg rendkívüli ta-
nárnak, az elhunyt Erdélyi jános utóda lett.19 1869-től vált az akadémia rendes 
tanárává és a nevelés oktatójaként logikát, vallásbölcsészetet és lélektant adott elő 
egészen 1872-ig.20 1871-ben megnyitotta a főiskola esztétikai múzeumát, melynek 
megszervezése végett 1869 nyarán Bécsben a képtárakat tanulmányozta. Egy év-
vel később Rómába és Nápolyba utazott hasonló céllal három hónapra, amelyet 
a főiskola finanszírozott.21 Felméri is támogatta a Ballagi Mór, Kovács Albert és 
Fördős lajos által alapított Protestáns Egyletet. A teológiai liberalizmus lelkes hí-
veként vallotta, hogy a megújuló teológiai tudománynak nem a dogmatika marad 
az alapja, melynek konfesszionalizmusa rányomja a bélyegét az egyházi tudomány-
ra. Szerinte a fenomenológia kell, hogy a modern teológia fő iránya legyen, „mivel 
[…] megfigyelésen alapuló tudomány”.22 Patakon mindössze három évig munkál-
kodott.

1872-ben az újonnan alapított kolozsvári egyetem felállításakor őt hívták meg a 
neveléstudomány katedrájára. Az 1879–80. tanévben a vallás- és közoktatásügyi 
magyar királyi miniszter megbízásából Angliába látogatott a közoktatásügy ta-
nulmányozására, szakmai körútjáról könyvet is írt.23 Az egyetem filozófiai kara 
„1880-ban tiszteleti doktori oklevéllel tüntette ki”.24 Az oktatásszervezésben és az 
intézményi életben is jelentős részt vállalt, 1882–83-ban a bölcsészet-, nyelv- és tör-
ténettudományi kar dékánjává választották.25 „1882-ben az országos középiskolai 
tanárvizsgáló bizottság elnökévé neveztetett ki öt évre.”26 Neveléstudományi mun-
kássága mellett az egyházi életbe is nagy lendülettel kapcsolódott be, „1885-ben a 
Tiszamelléki Református Tanár Egylet választotta tiszteletbeli tagjának. 1885-től az 
Erdélyi Múzeum Közművelődési Egylet megalkotásában tevékeny részt vett, elnöke 
volt az alapszabályt előkészítő bizottságnak, 1888-től a direktórium, majd annak 
1890-től tiszteleti tagja lett.”27 Kulturális tevékenysége is sok helyen tetten érhető. 
1886-ban az Erdélyi Múzeum bölcselet-, nyelv- és történettudományi szakosztálya 
alelnöknek választotta meg, az Erdélyi Irodalmi Társaságnak pedig egyik alelnöke 
volt. „1891-ben a német Comenius-társaság választotta rendes tagjának; a budapes-
ti népnevelők egyesülete, a Maros-Torda megyei és a háromszéki tanítótestületek 
pedig tiszteletbeli tagjuknak.”28

 19 Új magyar életrajzi lexikon, főszerk. mARKó lászló, szerk. BALázs-ARth Valéria és mások, Bp., 
Magyar Könyvklub, 2001–2007, II, 607–608.

 20 A Sárospataki Református Kollégium: Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, szerk. a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület elnöksége, Bp., Református zsinati Iroda Sajtóosztá-
lya, 1981, 211.

 21 Új magyar életrajzi lexikon, i. m., 607–608.
 22 A Sárospataki Református Kollégium…, i. m., 211.
 23 fElméri lajos, Az iskolázás jelene Angolországban, Bp., Egyetemi Nyomda, 1881.
 24 szinnyei, i. m., 350.
 25 Új magyar életrajzi lexikon, i. m. 607–608.
 26 szinnyei, i. m., 350.
 27 Uo. 
 28 Uo.
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Felméri nemcsak az angol és skót, hanem a francia oktatási rendszerek iránt is 
érdeklődött. A kormány megbízásából 1890-ben két hónapon keresztül tanulmá-
nyozta Párizsban a francia tanügyi rendszert, és ott volt a világkiállításon is.29 Mun-
kássága sok tekintetben eltért az uralkodó, divatos hazai pedagógiai irányzatoktól. 
Részben emiatt, másrészt pedig szókimondó, „sokat nem teketóriázó székelyter-
mészete miatt” nem érhette el az akadémiai tagságot. Barátai jellemrajza szerint 
„mindenütt ott volt azonban az önzetlenség, a lángoló szeretet az ifjúság, a nemzet 
szent ügyével szemben. Ő szigorú is volt, a szigor nála azonban mindig szereteten 
alapult.”30 Felméri személyében a humanizmus és a nevelés iránt mélységesen elkö-
telezett keresztyén ember arcképe rajzolódik elénk. Olyan pedagógus világa tárul 
elénk munkáiból, aki odaadó hazaszeretettel munkálkodott a nemzetért, és mindig 
a növendék szempontjait tartotta szem előtt.

Felméri sajátos magyar neveléstudományi felfogása 

Főiskolai katedrára kerülése előtt (1869) Felméri már komolyan érdeklődött az 
oktatás, nevelés iránt, sőt skóciai peregrinus diákként is reformokat sürgetett. Az 
ideális új iskola típusát egyetemista hallgatóként így álmodta meg: „lesz az új isko-
lában tanár, ki nem bizonyítványaiban hordozza tudományát, hanem tudományos-
sága lesz az ő bizonyítéka”.31 Ez az akkor még ki nem dolgozott, de megfogalmazott 
pedagógiai elv határozza meg munkásságát 1872-től az újonnan alapított kolozs-
vári egyetemen. Nem a teljesítményorientált német oktatás, hanem az angol-skót 
nevelve oktató irányzat mintája állt előtte példaként. Az ott töltött két évtized alatt 
igen tekintélyes pedagógiai irodalmi munkásságot fejtett ki, 1890-ben jelent meg  
A neveléstudomány kézikönyve című munkája, amely rövid idő alatt három kiadást 
ért meg. Írását elhunyt családtagjai: édesanyja, felesége és Miklós kisfia emlékének 
ajánlotta.32 A vaskos és szinte minden témára kiterjedő könyv negyvenegy fejezet-
ben tárgyalja a nevelés és az oktatás témaköreit, mint például a nevelés és az ember, 
erkölcsi érzet és felelősségérzet, nevelés és család, nevelés és a nemzeti társadalom, 
a táplálkozás, az idegrendszer szerepe a testgyakorlatokban, a káték, az atlétika, a 
pihenés és az alvás, érzékek és az értelem, gondolkodásra nevelés, olvasmányok, a 
lélek egészségtana. A művet négy nagyobb szakaszra osztotta: a nevelés általános 
bevezetése után a testi, az értelmi és az erkölcsi nevelést tárgyalja külön fejezetek-
ben. Pedagógiai elvét nagyon jól érzékelteti a magnum opusában írt előszava, mely 
szerint a „neveléstudomány feladata megtanítani az új nemzedék leendő nevelőjét, 
hogy működése sarkpontját ne elavult dogmákba, hanem az ifjú természetében és 
a nemzeti jellemben keresse”.33 Számára a nevelés tudománya nem egyéb, mint al-

 29 moLDován, i. m., 66–67.
 30 Uo., 74.
 31 fElméri, Úti levelek…, i. m., 182.
 32 moLDován, i. m., 70.
 33 fElméri lajos, Neveléstudomány kézikönyve, Kolozsvár, Ajtai K. Albert, 1890, V. 
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kalmazásban levő pszichológia.34 A gyermekek lélektanának megismeréséhez mély-
reható pszichológiai tájékozottság szükséges. A pszichológia „okát adja, hogy mért 
helyes ez a szabály s miért nem helyes amaz, s végre belátást enged a gyermeki élet 
bonyolult és finom szerkezetébe”.35 Aláhúzza, hogy a neveléstudomány sok tekin-
tetben alkalmazott pszichológia, de nem minden tekintetben, a két tudomány közti 
viszonyt a fizika és a matematika kapcsolatához hasonlítja. Nem a matematika veti 
fel a problémákat és a feladatokat a fizikus számára, de ha az utóbbi „megismer-
kedhetett a mathezissel, annak formuláit széltében használja a természettani problé-
mák megoldására”.36 A tanár sem várhatja a pszichológiától a nevelési feladatainak 
tisztázását, de „igenis átveheti tőle azokat az elveket, amelyek a nevelés feladati 
megoldását megkönnyítik, működésében biztosan tájékoztatják”.37 Felméri pedagó-
giájában a nevelésnek – mint ahogy láttuk eddig is – a gyermek önfejlődését segítő 
és irányító szerepe volt. A pszichológiai jártasság hiánya nélkül szerinte a nevelő 
csak „kuruzsló, a rutin embere”.38 A fő hangsúly az ifjú lélek és elme működésének 
a megfigyelésére kell, hogy essen. A tudósnak meg kell ismerkednie a neveléstudo-
mány minden eddigi elemével, „rá kell tennie a kezét a szeme előtt fejlődő nemzedé-
kek ütőerére, meg kell vizsgálni a nemzet belső alkotását, szervezetét; felbonczolnia 
a szívet, az érzést, a hajlamot, az erőt, a szellemet, amelynek pedagógusa akar len-
ni”.39 Erre pedig sok időre van szüksége a tanárnak. 

Felméri óva int attól, hogy a nyugati mintákat vegyük át: „nagyot hibázik az, aki 
idegen sablonok szerint akarja nevelni a magyart. […] Aki a német szervezetekre 
illő és a német természetből kifolyó neveléstudományi dogmák alapján akarja a 
magyar ifjút kinevelni, az megront egy őserőt, egy természetet, nem nevel belőle sem 
németet, sem magyart, hanem olyan valamit, amiből ismét nem lesz sem német sem 
magyar”.40 Hasonlóan, kissé humorosan írja, hogyha a francia nevelést kívánjuk az 
angolba beoltatni, akkor az olyan kívánság lenne, hogy az almafa körtéket terem-
jen. Felméri komolyan hisz az egyes nemzetekre jellemző néplélek fogalmában, és 
azt figyelembe véve kívánja végezni a pedagógiai, tanítói és nevelői munkát. Nevelé-
si elve szerint nagyon fontos a nyugati művelt népek neveléstudományi eredményeit 
tanulmányozni, amelyhez „annyi megfigyelés és kitartó munka után jutnak, de még 
nagyobb botorság a talajba olyan növényeket ültetni, oly magokat elvetni, a melyek 
abból a talajból nem táplálkozhatnak és ki nem fejlődhetnek”.41

A neveléstudomány tárgya a szorosabb értelemben vett nevelés, amelyet így ha-
tározott meg: „a nevelő céltudatos hatásai és azoknak a növendékek részéről való 
feldolgozása”.42 Figyelmeztet arra, hogy csak azok a céltudatos hatások tekinthetők 

 34 ágoston György, Felméri Lajos, Bp., OPMK, 1993 (Magyar pedagógusok), 34. 
 35 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 38–39.
 36 Uo. 
 37 Uo. 
 38 Uo., VI.
 39 moLDován, i. m., 71.
 40 Uo., Moldován itt az előszóból idéz. 
 41 Uo., 72.
 42 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 117.
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nevelőnek, amelyeket a növendékek feldolgoznak. Ágoston így összegzi Felméri pe-
dagógiájának a lényegét: „nem deduktív tételek kijelölte úton, hanem a növendékek 
természetét, sajátosságait tekintetbe véve lehet csak eredményesen nevelni”.43 Ágos-
ton szerint Felméri a nevelés célját is jacob Mill alapján fogalmazza meg: „a nevelés 
célja az egyént magára és másokra nézve, amennyire csak lehet a boldogság eszközé-
vé tenni”.44 Itt nincs kijátszva egymással szemben az egyén és a társadalom boldog-
sága. Az egyén erkölcsi nevelésének a célja a társadalmi jólét biztosítása. Ez nagyon 
világosan kitűnik, amikor a nemzeti nevelésről vallott elveit kicsit részletesebben 
bemutatjuk.45 A nevelés általános céljának megfogalmazásakor Felmérinél mindig 
elválaszthatatlanul egybeforr az egyéni és a társadalmi szempont. A nevelésnél arra 
kell törekedni, hogy a növendékeket a családban, az egyházban, az államban és a 
társadalom más területein megélt „társas életre” kell „megfelelő értelmi és erkölcsi 
szokások kialakításával felkészíteni, hogy a szabadságot okosan használni bírja, 
ekként önállóvá lenni tudjon”.46 Az önállóságot úgy fogja fel, hogy családi és iskolai 
nevelés után az ember el kell jusson az állandó önképzés igényéhez. „Ebben a szel-
lemben mondá Guizot, hogy a nevelés fő célja megtanítani az embert, hogy magát 
nevelje, mikor már mások nevelni megszűntek.”47

Bár a német és az angolszász hatások egyaránt külföldről érkeztek, Felméri lajos 
sokkal inkább sajátjának, magyarosíthatónak érezte a kálvinizmus társadalomszem-
léletétől átitatott brit társadalomban, Skóciában és Angliában látott és tapasztalt ne-
velést és oktatást. Főművében, A neveléstudomány kézikönyvében kora progresszív, 
liberális társadalmi eszméire, „a természettudományok új eredményeire támaszkod-
va utasítja el Herbart és a Herbart-követők spekulatív pszichológiáját és pedagógiá-
ját”.48 Ő inkább az angol, skót és francia, alkalomadtán német forrásokból merít, de 
azokat is kritikusan szemléli. Saját bevallása szerint a módszere szöges ellentétben áll 
a Budapestről elterjedt németesnek tartott irányzattal. Felméri eredetiségre töreke-
dett, mert úgy kezdett el rendszert alkotni, hogy a saját megfigyeléseit és meglátásait 
ötvözte az angol, francia és német irodalom eredményeivel. Szintézisre törekedett és 
olyan szisztémát próbált alkotni, amelyet egyesek nagyon kedveltek, mások pedig 
vehemensen elutasítottak. Sebesztha Károly recenziója kritikával illette a fél év alatt 
igen gyorsan elkelt első kiadást. Összesen csak kilenc utalást talált Felméri gyerme-

 43 ágoston, i. m., 29–30.
 44 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 118. 
 45 Uo., 85. 
 46 ágoston, i. m., 30.
 47 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 117.
 48 mészáRos István, NémEtH András, PuKánszKy Béla, Neveléstörténet, Bp., Osiris, 2005, 344.

Idegen német utilitarista vagy alkalmazott 
nemzeti liberális nevelés
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kéről, és a német forrásokat nagyrészt Perez, Taine és főként Preyer munkái után 
idézi.49 Felmérit tragikusan korai halála megakadályozta neveléselméleti koncepció-
ja részleteinek továbbgondolásában, és talán a kritikára is részletes választ adott 
volna. Tanulmányozta M. Edgeworth, Mrs. Ellis, Bryant, Isaac Taylor, Carpenter, 
Sully, Bain, Perez, leugové és Taine munkáit. A fentiek mellett még olasz (Rosmi-
ni) és német (Preyer) szerzők megfigyeléseit is beépítette munkáiba.50 Valójában a 
saját szemlélete szerint rendezett anyagokat egymás mellé. Pukánszky a lényeget jól 
megragadva így összegezte: „ismerve Felméri távolságtartását a német pedagógiá-
tól és fogékonyságát az angolszász szerzők munkássága iránt, azt hihetnénk, hogy  
»A neveléstudomány kézikönyvét« lapozva egy utilitariánus, pragmatista nevelés-
tant ismerünk meg, olyant, mint amilyen például a kortárs Alexander Bain könyve: 
Education as a Science. A locke-i és rousseau-i hatás valóban tetten érhető bizonyos 
pontokon, például a nevelési feladatok tág értelmezésében.”51 Felméri „könyve bő-
ségesen tartalmaz olyan, a helyes életvitel kialakítására vonatkozó praktikus-prag-
matikus tanácsokat, amelyek locke Gondolatok a nevelésről című könyvében ol-
vashatóak. Míg azonban az angolszász pragmatizmus tipikus képviselője, Bain – a 
klasszikus stúdiumok értékének hosszas fejtegetése után – végül is az első helyen az 
»exact« természettudományokat említi új tantervében, s csak ez után foglalkozik a 
humaniórák – immár igencsak megcsappant – szerepkörével,52 addig Felméri egyér-
telműen a humán ismeretköröket részesíti előnyben.”53 A kolozsvári tanár elítéli az 
általa utilitarista vagy éppen oktatásügyi materializmusnak is nevezhető irányzatot, 
mely a töménytelen ismeret rögzítésére teszi a hangsúlyt.54 locke-ra hivatkozva az-
zal érvel, hogy ha valakinek a hajója túlterhelés miatt süllyed el, bár tele van arany-
nyal, ezüsttel és drágakövekkel, az mégiscsak célt téveszt.55

A skóciai és angliai tapasztalatainak köszönhetően egy sajátosan értelmezett li-
berális közoktatás mellett teszi le a voksot, mely szerint a tanultság helyére a mű-
veltséget kell tenni Bacon elve szerint: „Favendum nonnihil ingeniorum libertati.”56 
Felméri munkájából is kiderül, hogy ő arra a modern liberális nevelésre teszi a hang-
súlyt, amelynek történeti előzménye „az a humanista vonal, amely a görög múzsai 
és gimnasztikai neveléstől, a kalokagathia eszményétől a reneszánsz perfecta huma-
nitason át a neohumanizmus embereszményéig húzódik”.57 A liberális nevelés célja 
nem az igazság közlése, hanem az egyén nevelése, az elme alakítása és finomítása. 

 49 seBeszthA Károly, Könyvismertetés, Felméri Lajos: Neveléstudomány, Magyar Philosophiai 
Szemle 9(1890)/5–6, 458–475.

 50 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., VII.
 51 Uo.
 52 Alexander bAiN, Neveléstudomány, [s. l.], [s. n.], 1912, II, 173–181. 
 53 PuKánszKy Béla, Magyar neveléstudomány: protestáns pedagógiai hatások = Hagyomány és meg-

újulás a magyar oktatásban: neveléstörténeti konferenciák, 2000, szerk. bAloGH lászló, Budapest, 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2002. (Neveléstörténeti Füzetek, 19), 99–100.

 54 Sebesztha itt helyesen értekezik arról, hogy Felméri sajátos jelentéstartalmat adott a liberális és 
utilitarista szavaknak, a neveléstudomány vonatkozásában pedig ez különösen igaz.

 55 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 112.
 56 Uo.
 57 ágoston, i. m., 31.
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Valójában arra törekszik, hogy az ismereteket megemészteni és használni megtanít-
sa, és így az ész a tanultakon „uralkodni bírjon, nem pedig hogy az elmét ismerettel 
megtöltse”.58 A nevelés alapvető feladata tehát az, hogy az embert műveltté tegye. 
Pukánszky Béla rámutatott, hogy Felméri lajos képes volt az újat ötvözni a régivel. 
Neveléstudományi gondolatai „egy sajátos kettősséget” mutatnak: „a századfordu-
ló újfajta, természettudományos gondolkodásmódjának meggyökerezését és a régi 
hagyományokhoz való kötődés igényének továbbélését”.59 A kolozsvári pedagógus 
professzor olyan „új paradigmán nyugvó neveléstan kimunkálására törekszik, amely 
már nem a filozófiai teleológiák erkölcstanára épít, s a módszerek meghatározásá-
nál nem az akkorra már túlhaladott deskriptív-spekulatív lélektani irányzatoktól 
vár segítséget. Eszménye nem az individuum, hanem a »társult ember«, akinek er-
kölcsi erényeit is elsősorban a közboldogság határozza meg”.60 Emiatt beszél arról, 
hogy az ember és a társadalom, az egyén és a nemzet egymáshoz szorosan tartozó, 
egymást kiegészítő elemek a nevelésben. Felméri pedagógiájának kiindulópontja, 
hogy az ember társas lény. „Társaságon”, vagyis társadalmon kívül nincs emberi lét.  
„A gyenge és tehetetlen egyes embernek támasza, nevelője és erőforrása lesz ember-
társai tapasztalata.”61 Az ember tehát tehetetlen a kollektív társadalmi tapasztalatok 
nélkül. Ezt a tapasztalatot pedig a nevelés közvetíti ez egyén felé. Az ember ugyanis 
nem képes közvetlen, biológiai alkalmazkodásra, mert nem születik kész „tehetsé-
gekkel”, „készségekkel, mint amilyenek az állat ösztönei. Az ember ezzel szemben 
csak »tehetségcsírákkal«, diszpozíciókkal születik, amelyeket nevelése során még 
ki kell fejleszteni”.62 A nevelés fáradságos alakító munka, s mint ilyen, egyben mű-
vészet is, ugyanakkor a társadalom részéről erkölcsi kötelesség. Itt játszik jelentős 
szerepet az iskolai nevelés. Arnold Matthew Mixed Essays63 című kötetét idézve 
amellett érvel, hogy mihelyst az iskola száműzi a „polymathiát és nevelő intézetté 
tud válni, azonnal az erkölcsiség termőföldévé és a nemzeti míveltség melegágyává 
lesz”.64 Az ideális liberális iskola olyan társaság kell, hogy legyen, „mely a család és 
a család között kapcsolatot alkot, hol a család egyoldalúsága kipótoltatik és az ifjú 
csirázó érzelmei tápszert találnak. Amely nemzetnél ily helyet foglal el az iskola, 
ott a tanuló ifjúság a közép-iskolát is alma maternek tekinti”.65 Felméri burkoltan 
az itthon divatos oktatási rendszert kritizálhatja itt, hiszen míg Magyarországon a 
„növendék kirepül az iskolából, mint madárfióka a fészekből s többé rá sem gondol, 
Angolországban a sír szélén levő 70–80 éves aggastyánok is szívesen képzelik ma-
gukat iskolásfiúknak (például az agg Gladstone középiskolájáról ma is »Eton boy«-
nak mondja magát), s a legmelegebb rokonszenvvel emlegetik a középiskolát, mint 
oly helyet, mely vérrendszeröket moralizálta, hajlamaikat humanizálta, akaratukat 

 58 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 112.
 59 PuKánszKy, Magyar neveléstudomány…, i. m. 344.
 60 Uo.
 61 mészáRos, NémEtH, PuKánszKy, i. m., 344. 
 62 Uo., 344.
 63 Arnold mAttHEw, Mixed essays, New York, Macmillan and co., 1879.
 64 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 113.
 65 Uo. 112.
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fegyelmezte”.66 Talán itt túlságosan is kritikus Felméri, hiszen a magyarországi pro-
testánsok közt is divatos volt alapítványokat tenni a kollégiumokért, egyre több 
és több volt diák, mecénás, sőt még katolikusok is adakoztak a haladónak tartott 
protestáns iskoláztatás javára.67 Azonban az önkéntes adakozásra való ösztönzésből 
valóban érezhető az angol és skót hatás, ahol szép példával járt elöl szinte minden 
társadalmi réteg.

Felméri társadalomképét az eszményinek tartott polgári demokrácia határozza 
meg.68 Az Úti levelekben párhuzamot von a skót és a magyar kálvinizmus függet-
lenségi és demokratikus törekvései között. A skótok jól tudják „mit tesz a vallásért 
és alkotmányért szenvedni és küzdeni s ebből magyarázhatjuk meg azt a valódi mély 
tiszteletet, mellyel legnagyobb politikai menekültünkről (Kossuth lajosról) beszél-
nek, kinek arcképét nem egy skót házban láthatni, legnagyobb emberik arcképei 
sorában”.69 Felfogása szerint a demokratikus társadalom létrejöttének feltétele „az 
ember egyéniségének, a személyiségnek a felszabadítása, az embernek, mint önálló, 
»a maga lábára állított« egyéniségnek a kiművelése, egyszóval a művelt egyéniség. 
A nevelés feladata tehát az, hogy az embert művelt személyiséggé fejlessze.”70 Stuart 
Mill St. Andrews-i rektori beszédét idézve vallja: „az a míveltség, melyet minden 
nemzet szántszándékkal ad az után következőknek abból a célból, hogy a haladás 
eddig elért fokát fenntartsa, sőt ha lehet, feljebb emelje”.71 Ezt az angolszász hatást, 
a nevelési cél társadalmi funkciójának hangsúlyozását Ágoston György is észreveszi 
elemző munkájában.72 A műveltséget pedig a közoktatásban nem a sokféle tudás 
sürgetésével, hanem a helyes szellem nemzésével lehet elérni, ez a valódi nemzeti 
munka. jacob Wattot idézve vallja: „Nem tantervek tesznek egy nemzetet míveltté, 
ha mindjárt oly bő keretűek is: nem is óratervek, legyenek bár a legjobban szer-
kesztve, nem a vizsgálatok, ha még egyszer oly behatóak is. A nemzetnek szintoly 
szüksége van a mozdonyt hajtó gőzre, mint a mozdonyra magára.”73 A kettőt Watt 
együtt szemléli, Felmérinél azonban a sajátos hazai helyzet és a kialakult polémia 
miatt polarizáció figyelhető meg, és úgy tűnik, mintha ő az adatok megtanulását, 
az ismeretek rögzítését egyáltalán nem tartaná fontosnak. Ez természetesen így nem 
áll meg. Még pontosabban szólva: Felméri is vallja a kettő együvé tartozását, de a 
sorrend rendkívül fontos számára. Amennyiben az iskola a tudományok vetemé-
nyeskertje, akkor bennük nem a hasznos ismeretek „tenyésztése a fő, hanem az 
hogy a gyermekember erkölcsi természete talajának (humusának) megalkotása és 
elméje szélesítése, s azzal az értelmi érdeklődéssel ellátása, mely ha egyszer megvan, 

 66 Uo. 112–113.
 67 bAloGH Ferenc, Alapítványok és ösztöndíjak a debreceni református főiskolán, 2. jav. kiad., 

Debrecen, Városi Nyomda, 1934.
 68 mészáRos, NémEtH, PuKánszKy, i. m., 344.
 69 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 69. 
 70 mészáRos, NémEtH, PuKánszKy, i. m., 344.
 71 Stuart Mill St. Andrews-i beszéde, ford. fElméri lajos, Pest, [s. n.], 1868. Idézi: FeLméRi, Ne-

veléstudomány…, i. m., 117.
 72 ágoston, i. m., 30.
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nemcsak ismerteket bír hódítani, hanem, ha kell, világokat is”.74 A testi-lelki egység 
harmóniáját vallja és nemzeti liberális gondolkodóként az egyént, ha így neveljük, 
akkor annak teste az akaratnak mindig kész szolgája lesz, elméje pedig kitűnő lo-
gikai géppé válik. Az utilitarista szemléletet elítéli azért is, mert nemcsak a nemzet 
íróit veti el, hanem a Bibliát is, amely sok száz éven át táplálta az emberi szellemet, 
irányította értelmi működését, „sarkalt és melegítette az emberiség erkölcsi érze-
tét”.75 Protestáns liberalizmusa mély tisztelettel adózott a Biblia erkölcsnemesítő 
hatásának, amelyet a református kollégiumokban szerzett nevelésének tulajdonít-
hatunk. Felméri számára az egyén, a család és a nemzeti liberalizmus együttesen a 
hazát szolgálta. Az egyén és a társadalom műveltségének kialakítását pedig a mo-
dern liberális neveléstudományi eredmények mellett a hagyományos bibliai erkölcsi 
nevelés megtartásától várta.

Ahogy láttuk, Felméri neveléselméletében a műveltség fogalmát élesen elhatárolja 
a tanultságtól. A művelt embert „szellemének rugalmassága, elméjének erőteljessége 
jellemzi, míg a tanultat csupán az, hogy elméjét töméntelen ismerettel zsúfolja te-
le.”76 E felfogás miatt igen vehemensen elutasítja az akkori Magyarországon uralko-
dó utilitárius nevelést, amely ugyan hasznos ismeretekkel teletömi a diákok fejét, de 
„elmulasztja rugalmasságra nevelni a szellemet és a gondolkodást”.77 Nála a cselek-
vésre nevelés nem jelent pragmatizmust. Az egészséges cselekvésre, a társadalmat, 
a tudományt, a technikát, a gazdasági életet gazdagító, előbbre vivő cselekvésnek 
nem utilitáriusnak, hanem liberálisnak kell lennie. liberálisnak abban az értelem-
ben, hogy a nevelésnek ki kell fejleszteni az egészséges cselekvés morális indítékait.78 
Felméri elveti az erkölcsi rigorózus álláspontot, mely az embert jóvá és nem boldog-
gá akarja tenni. Ő nem állítja a kettőt egymással szembe, mert az „ember örömke-
reső, boldogságra törekvő lény, és jóvá csak örömkereső természetét kielégítő cse-
lekvések útján válik”.79 Azonban az egyéni öröm mindig a társadalmi boldogsággal 
kell, hogy harmóniában és összhangban legyen. Így elkerülhető az a szélsőséges 
liberalizmusnak nevezett libertinizmus, amely a magyar társadalmat is jellemezte 
akkor, és talán jellemezheti részben ma is. Felméri mintha nagyon jól ráérzett volna, 
a liberalizmusban két ellentétes irányzat áll egymással szemben: egyik (utilitariz-
mus) a haszonelvűséget emeli piedesztálra, a másik pedig a reneszánsz humanizmus 
erkölcsi jó fogalmából táplálkozik. Az egyik az utilitarizmus oldaláról eljutva az ön-
zés veszélyének, az erősebb, a túlélő farkastörvényének kitett, de az egyén szabadsá-
gát és a szabad versenyt hirdető szabadsággondolatból próbálja fel építeni a modern 
társadalmat, a másik pedig az ideálisnak tekintett erkölcsi elérendő jóból kiindulva 
reméli az egyén társadalmi célokért cselekvő és pragmatikusan gondolkodó munká-
jával megteremteni a haladó liberális társadalmat. Ezek a szemléletek jelentek meg a 
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 75 Uo., 114.
 76 mészáRos, NémEtH, PuKánszKy, i. m., 344.
 77 ágoston, i. m., 31.
 78 Uo.
 79 Uo., 32.
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neveléstudományban. Röviden összefoglalva: míg Felméri a klasszikus tudományok 
oldaláról hirdeti a liberalizmus eszméjét, addig a Herbart-féle szemlélet hívei inkább 
a természettudományos hatást mutatják.

Sebesztha Károly rámutat, hogy Felméri elnevezései valóban zavaróan hatottak 
a korban, hiszen „a tanítási irányzatokat a magyar olvasó közönség előtt meg nem 
szokott elnevezésekkel jelöli”.80 „Ő a klassikus irányt, melyet közönségünk a la-
tin-görög nyelvtanítás szerint jellemez, liberalisnak nevezi, ellenben az realis irányt 
vagy is a természettudományok tanítását utilitarismusnak. Hazai közönségünk ez-
zel szemben, megszokta már épp a reális irányt tekinteni liberálisnak, minthogy 
nálunk az orthodoxiát a klassicismus képviseli s a realis iskolát az újabb kor libe-
rális eszméi teremtették meg”.81 Alapjában véve mindkét nevelési felfogás a modern 
liberális társadalom kialakításán fáradozott. Míg a Herbart-féle irány az oktatásra 
helyezte a fő hangsúlyt, és a természettudományokat, a tényszerű adatok elsajátítá-
sát szorgalmazta, addig Felméri a nevelést, a személy erkölcsi, gondolati és érzelmi 
átformálását tartotta elsődlegesnek, amelyből ez után természetszerűen fakad az, 
hogy a diák örömmel igyekszik elsajátítani a természettudományok eredményeit és 
a bölcseleti tudományok meglátásait. 

Nem véletlen, hogy a két nevelési irányzat: a liberalizmus és az utilitarizmus is 
roppant módon egymásnak feszült, és csak a másik negatív oldalát látta meg. Fel-
méri szerint a liberális nevelés révén a tanítvány igazi műveltségre tesz szert, az 
utilitárius nevelés pedig csak meddő tanultságot ad. A „rohanva haladó” tudomány 
arra készteti az iskolát, hogy valamennyi ismeretet bekönyvelve, tankönyvekbe ik-
tatva „a tanulók elméjébe tölcsérezzen”. Az utilitarizmus révén lettek az iskolák 
„valóságos értelmi kosztházakká”, ahol „a tudós szerkezetű gép a fő, az értő és 
gondolkodó egyén mellékes dolog”. Az iskola tehát a „gyár” színvonalára süllyed, 
vagy – ez is Felméri hasonlata – bazárrá silányul, ahol sem az eladó, sem a vevő nem 
fontos. „Continensünk összes iskoláiban a tömeg a tantárgy, gyarló az assimilatio: 
sok a tanulás, de kevés a míveltség.” Mint láttuk, többször bírálta az itthon divatos 
pedagógiai irányzatot: „az utilitarismus Cui bono kérdése megalázó az emberre, 
mert csupán élelem után futkosó állattá teszi, ki a tudomány fölfedezéseit kincses 
ládának tekinti, s Kölcseyként a csillagok ezreit csak arravalóknak, hogy portékája 
hajója útjait igazgassák. […] Ez szerzi a míveltség alattjáró tónusát, mert az ifjú nem-
zedéket az önzetlen lelkesedés helyett önző vagyongyűjtésre szoktatja s arra, hogy 
a legnemesebb munkát üzletté alacsonyítsa”.82 Az elmének három törvényét sérti 
meg: a fogékonyságét, a megtartás törvényét és a megkülönböztetését. Itt valóban 
találóan kritizálja a Herbart-féle rendszer gyenge pontjait. Abból indul ki, hogy a 
„nevelés egyik fokozatában sem jelent egyet a tanítással és a tanultsággal”.83 A „ne-
velő oktatás” herbarti álláspontját bírálva elutasítja azt a tételt, miszerint „a még 

 80 seBeszthA, i. m., 468.
 81 Uo., 469.
 82 FeLméRi, Neveléstudomány…, i. m., 510–516.
 83 Uo. 118.
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okos és kitűnő emberek közt is lévő téves tant, hogy a tudomány nevelés”.84 Kármán 
Mórhoz hasonlóan – bár Pukánszky szerint ő a Herbart-féle iskolához tartozik85 – a 
nevelés három feladatát jelöli meg: a testi, az értelmi és az erkölcsi nevelést. Erről így 
ír: nevelni annyit jelent, mint „az érzelmet élesíteni, a szívet finomítani, az akaratot 
edzeni és a testet a szellem jó eszközévé tenni”.86

Felméri lajosra rendkívüli hatással voltak külföldi tanulmányai. A skóciai ösz-
töndíja révén lehetővé vált betekintenie a szigetország mindennapi életébe. észrevé-
telei, amelyeket megírt a skóciai Úti levelekben, szervesen beépültek később megér-
lelt pedagógiájába. Mint láttuk, nem a Bain-féle irányzat híve volt, hanem locke, 
Stuart Mill és jacob Mill követője, akiknek a nőkről, a nevelésről vallott elveit 
átvette és beépítette rendszerébe. legjobban talán a neveléstudományi kézikönyvé-
ben érezhető az angol-skót hatás: „az európai iskolázás súlypontja az angol kivé-
telével ma az ismeretközlés, az elmének a különböző ismeretágakból vett hasznos 
tudással való bebútorozása.”87 Felméri neveléstudományi munkásságát áttekintve 
nem mondhatjuk, hogy egyedül csak a skót és angol hatás érvényesült nála, mert 
francia, olasz és német munkákra egyaránt támaszkodott, amelyekből viszont ki-
derül markáns elhatárolódása a német Herbart-féle szemlélettől. Felméri sajátosan 
magyar, a hazai talajba beilleszthető teológiai ötvözet megformálására törekedett 
úgy, hogy sokat merített a külföldi pedagógiai irányzatokból, különösen az angol 
és skót forrásokból, amelyek egyértelműen és kimutathatóan szolgáltatták az alapot 
neveléstudományi felfogásához. 

 84 Uo.
 85 PuKánszKy Béla, Személyiségpedagógia elméletben és gyakorlatban: habilitációs értekezés, 
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Az Egyetemi templom felépítésének terve már a Debreceni Egyetem 1912-ben tör-
tént megalapítását megelőző tárgyalásoktól kezdve folyamatosan napirenden volt. 
A megvalósításhoz a végső impulzust a Debreceni Református Kollégium 400 éves 
jubileumának méltó megünneplése adta.

Az ünnepségek előkészítő bizottságának előadója Csikesz Sándor professzor volt, 
aki már 1935-ben kezdeményezte a jubileum méltó megünneplését. juhász Géza jel-
lemzése szerint: Csikesz „szinte rejtelmes rajongással szerette a leglegendásabb ma-
gyar iskolát. Világraszóló fénnyel akarta négyszázados jubileumát megünnepelni. 
Világfordulat kellett hozzá, hogy meggátolja terve megvalósulását. Még így is múl-
hatatlan alkotásokkal, kezdeményekkel írta be a nevét az Alma Mater történetébe.”1

Baltazár Dezső püspök bizalmát és támogatását élvezve Csikesz jelentős állami 
támogatást szerzett, és maradandó létesítmények születtek, illetve nagy beruházá-
sok kezdődtek el a nevezetes esztendő alkalmából: a Diakónisszaképző Intézet és 
az Egyetemi templom építése, művészeti alkotások elhelyezése a Kollégium árkádjai 
alatt, tudományos kollégiumtörténeti kötetek kiadása Révész Imre szerkesztésében 
és zsigmond Ferenc művének megjelentetése ismeretterjesztő céllal. Az egyetem előt-
ti térre ekkor kerültek azok a szobrok, amelyek a Debrecenhez kötődő négy szellemi 
nagyság és jeles reformátor alakját idézik meg: Melius juhász Pétert (Füredi Richárd), 
Huszár Gált (Ohman Béla), Komáromi Csipkés Györgyöt (Kisfaludy Strobl zsig-
mond) és Szenci Molnár Albertet (Pásztor jános) ábrázoló alkotások.2 A Tiszántúli 
Református Egyházkerület harminchat külföldi tudósnak adományozott tiszteletbeli 
kollégiumi tanári díszoklevelet.3 Révész Imre dékán vezetésével a Hittudományi Kar 
tanárai kilenc neves teológiai professzort választottak díszdoktorrá.4 

A nagyszabású jubileumi ünnepségsorozat tervezett időpontja 1938. október 4–5. 
volt. A program nemzetköziségét azonban meghiúsította a müncheni négyhatalmi 

 1 Juhász Géza, Csikesz Sándor 1886–1940: Megemlékezés = Csikesz Sándor emlékkönyvek, 1, 
szerk. móDis lászló, Debrecen, Csikesz Sándor tanítványai és barátai, 1940, 7. 

 2 Az elsőként felavatott szobor a Melius juhász Péteré volt (1933/34. tanév), amelyet követett a 
többi avatása 1939. április 27-én.

 3 Tiszteletbeli doctorok és professzorok, lelkészegyesület, (XXXI)1938/39–40, 317. 
 4 Eugene Choisy (Genf), William Alexander Curtis (Edinburgh), ludwig Köhler (zürich), john 

Alexander Mackay (szeminárium igazgató – Princeton), Herman Theodorus Obbink (Utrecht), 
johannes Severijn (Utrecht), Friedrich Karl Schumann (Halle-Wittenberg), William Temple 
(york érseke), Otto Weber (Göttingen).
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tárgyalás, amely a Csehszlovákiával szembeni német területi követelések jóváhagyá-
sával igen feszült európai helyzetet teremtett, s a külföldi vendégek, küldöttségek útja 
ellehetetlenült. A házi ünnepség (1938. október 4.)5 után többször próbáltak megfe-
lelő időpontot kijelölni, de azok esetében sem változott az európai politikai helyzet.6 

A Debreceni Egyetem tanácsa Templomépítő Bizottságot hozott létre, amelynek 
elnöke Makláry Károly püspök volt, ügyvezető elnöke Makkai Sándor egyetemi ta-
nár, előadója Csikesz Sándor egyetemi tanár, tagjai: Kölcsey Sándor polgármester, 
Vásáry István ny. polgármester, juhász Nagy Sándor egyházi főjegyző voltak. A bi-
zottság meghívott tagjai voltak: az Iparügyi Minisztérium magasépítési osztálya, a 
Magyar Mérnök és építészegylet, a Magyar Mérnökök és építészek Nemzeti Szövet-
sége, a Magánmérnökök Országos Szövetsége, Debrecen város műszaki osztályának 
vezetője és a Templomépítő Bizottság meghívott műszaki képviselője.

A Debreceni Református Kollégium jubileumi Végrehajtó Bizottsága 1938 ja-
nuárjában Csikesz Sándor teológiai professzor szakmai irányításával megfogalmaz-
ta és közzétette a tervpályázati kiírást és a tervezési irányelveket.7 Csikesz minden 
ízében átgondolta a debreceni Egyetemi templom építésének teológiai, elvi, reformá-
tus liturgiatudományi hátterét.

Az országos pályázatra tizenegy pályaterv érkezett. Az első díjat a „Melius” jel-
igével beadott terv nyerte el, amelyet Borsos józsef (1875–1952), Debrecen város 
főépítésze adott be, így a kiviteli terv elkészítésével és az építkezés művezetésével őt 
bízta meg a bizottság. 

A templomot tervező Borsos józsef8 egy hozzá méltó felkészültségű teológiai szak-
tekintélyt kapott Csikesz Sándorban, akivel kemény vitákat folytattak a Templom-
építő Bizottságban. éppen ezért Borsos józsef némi keserűséggel írt és emlékezett a 
debreceni Egyetemi templom tervezésére kiírt tervpályázat után. Hiába nyerte el és 
építette fel a templomot, és vált mára emblematikussá az épület, az esetről esetre 
felvetett művészi ötletek, alternatívát kínáló javaslatok nem találtak fogékonyságra 
a templomépítést felügyelő jubileumi Végrehajtó Bizottság előtt. A Debreceni Képes 
Kalendárium 1940-ik esztendőre kiadott kötetében saját temploma bemutatására 
kérték Borsost, de szinte minden bekezdésben sérelmezett valamit. A templom el-
helyezésével kapcsolatban bántotta, hogy nem az általa megjelölt, az egyetem épü-
lettömbjétől sokkal távolabbi helyre került az épület (az egykori Tisza István tér és 
Vilmos császár körút találkozásához, az egyetemi telek sarkára): „A szakkörök is 
állást foglaltak javaslatom mellett és mégis… Hasonlóképpen eredménytelen volt a 
templom külsejének és anyagának megváltoztatására vonatkozó előterjesztésem … 

 5 A jubileumi ünnepségek szervezése közben meghalt Baltazár Dezső püspök, utódja, Makláry 
Károly püspök pedig kevéssel a jeles napok előtt hunyt el, ezért a szerényebb körülmények kö-
zött megtartott ünnepséget a teológiai tanárból püspöknek választott Révész Imre vezette le. 

 6 A jubileumhoz l. csohány jános, A Kollégium története 1914–1950 között = A Debreceni Re-
formátus Kollégium története, szerk. BARczA józsef, Bp., Magyarországi Református Egyház 
zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988, 276–279.

 7 TtREl I. 8. b. 16. 
 8 Munkásságához l. Rácz zoltán, Borsos József és Debrecen korai modern építészete, Debrecen, 

Csokonai, 1990. 
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Sem a karcagi világos klinkerkiképzés, sem az egész templom homokkő burkolása 
nem valósulhatott meg, hanem a templom külsejét az egyetemnek – építészek sze-
rint – már a megépítés idején is avult, német barokk homlokzatához kellett hangolni 
és vakolni! Az ilyen megkötöttség mellett született homlokzatban alig maradt meg 
valami az időszerű elgondolásomból, amely a klinker, illetve kőhomlokzat nagyvo-
nalúságában és sima felületei nemes arányában nyert kifejezést. Az előírt dór oszlop, 
konzolos főpárkány sem rontja le azonban a hatalmas nyílások megkapó harmóniá-
ját és a templom tömegének nagyvonalú tagozását, melyet a sudár torony szerencsés 
arányaival mégiscsak kiemel és érvényesít az egyetem nagy tömegével szemben.”9 Az 
építész túlzott megkötésnek érezte a Református Kollégium külsejét idéző tympanon 
és oszlopsor homlokzatba komponálását és még sorolhatnánk… Borsos panaszára-
datát hatásosan foglalja össze az életművét kutató Rácz zoltán építész megfogalma-
zása: „Így valójában, amikor Borsos Egyetemi templomáról esik szó, tudatában kell 
lennünk, hogy ez nem a kitűnő építész akaratát, művészi hitét tükröző mű.”10 

Visszatekintve, akkor tudjuk helyére tenni ennek a nem felhőtlen örömmel vég-
zett építészeti munkának a jelentőségét és a Borsos-életműben való elhelyezkedését 
is, valamint a magyar templomépítészetben elfoglalt rangját, ha az építészeti-ter-
vezői-szakmai kérdések és megoldások megvizsgálása mellett feltárul előttünk a 
templomépítés teológiai, elvi, református liturgiatudományi háttere.

Borsos a korábbi és a későbbi templomtervezéseinél sem szülővárosában, Hód-
mezővásárhelyen (Susán, református templom és lelkészlak – 1909), sem Szegeden 
(Honvéd téri református templom – 1941–1944) nem találkozott olyan kaliberű 
gyakorlati teológus szakemberrel, mint Csikesz Sándor professzor volt. 

Csikesz lelkipásztori évein túl a Debreceni Egyetem főépületének építkezései alatt 
is komoly jártasságot szerzett az építészetben. Az 1931/32. tanévben érkezett el az új 
központi épület berendezésének és az átköltözésnek az időszaka.11 Csikesz Sándort a 
Hittudományi Kar építési referenseként azzal bízta meg a rektor, hogy gondolja át és 
készítse elő az auditorium maximum berendezését.12 Csikesz tervezeteket készített 
és képviselte a kar érdekeit a helyiségek elosztásánál. A fejleményekről folyamatosan 
tájékoztatta a Kari Tanácsot.13 

Csikesznek világos és pontos helyzetismerete volt a református egyház templom-
építészetéről, hiszen az első világháború után templomépítő lázban égett a magyar 
református egyház. Így volt ez Debrecenben is, amikor pár év alatt több református 
templom is épült. Csikesz, látva az olykor sem művészeti, sem gyakorlati teológiai 
szempontból nem sikeres új alkotásokat, beledolgozta magát a templomépítészetbe, 
hogy ezzel kapcsolatban is jobban tudja tanítani diákjait, és tudja szaktekintély-

 9 BoRsos józsef, A debreceni egyetemi református templom, Debreceni Képes Kalendárium az 
1940-ik szökő esztendőre, Xl. évf., 143. 

 10 Rácz, i. m., 92. 
 11 DE HTK 1931/32. jkv. – 1931. október 3. II. rendes ülés, 94. szám. 
 12 DE HTK 1931/32. jkv. – 1932. január 30. VI. rendes ülés, 245. szám; 1933. május 24. XII. 

rendes ülés, 318. szám. 
 13 DE HTK 1931/32. jkv. – 1932. január 30. VI. rendes ülés, 244–245. szám; 1932. április 28. IX. 

rendes ülés, 371–372. szám. 
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ként befolyásolni lelkész kollégáit és feletteseit. Már az 1934-ben elmondott dékáni 
évzáró értekezésében megállapította: „Ennek az építő láznak a református egyház 
liturgiális irányelveivel egészséges fejlődésre utat jelölni úgy elméleti, mint gyakor-
lati szempontból égető szükség.”14 Nem véletlen, hogy 1933 tavaszán az Egyetemes 
Konvent az ő előterjesztésére hozta meg határozatát (39/1933) a magyar református 
templomépítés liturgiai és művészi szempontból való fokozottabb ellenőrzéséről: a 
felettes egyházi testületek a templomépítési tervek felülvizsgálatánál „alakítsanak 
néhány kiváló és szolgálatkész szakértőből egy olyan bizottságot, mely az egyház-
községek kérésére a templomépítési terveket felülvizsgálja s egyes konkrét esetekben 
tanácsokat ad. Egyebekben pedig utasítsák a kerületek az egyházmegyéket, hogy 
a templomépítési tervek jóváhagyásánál legyenek különös tekintettel a liturgiai és 
művészi szempontokra is, s gondoskodjanak róla, hogy e tekintetben is szakértő és 
megbízható vélemények kerüljenek az egyházmegyei közgyűlés elé”.15

A liturgika tantárgy oktatásakor Csikesz Sándor kiemelt területként kezelte az 
egyházművészetet. Az oktatásban ez azt jelentette, hogy nagy hangsúlyt helyezett a 
paramentikára, a templomépítészet történetére és problematikájára, különösen is a 
református templomok berendezésével kapcsolatos anyagrészre. E tárgykörben szü-
letett A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei16 című 
1934-es dékáni értekezése. Csikesz tanulmányában áttekintette a bibliai, hitvallási 
és vallástörténeti érveket, amelyekből néhány olyan teológiai szempontot szűrt le, 
amelyekre a református istentiszteleti helyek építészeti megoldásainál figyelemmel 
kell lenni. A külső-belső ízléstelenséggel és igénytelenséggel szembeállítja a keresz-
tyén gyülekezet örvendezését (charis) elősegítő helyes megoldásokat: „megfelelő 
bibliai föliratok, harmonikus, örvendező ritmusú éneklés, az idvezítő kegyelemért 
himnuszi szárnyalású imádság, s boldog ragyogó belső bizonyságtétel az igehirde-
tésben, s nem utolsósorban a magatürtőztető és alázatosan szerény, de lelkes orgo-
na-kíséret elősegítheti ezt a charisztikus, agalliasztikus vonást.”17 Csikesz értekezé-
se csupán kivonata annak a terjedelmes és részletes bemutatásnak, amit diákjainak 
évről évre leadott egyetemi liturgika-előadásain és számon kért tőlük a vizsgákon. 
Részletesen kitért a templomépítés szempontjaira: a telekválasztásra, a méret meg-
határozására, az elhelyezésre, az anyagbeszerzésre, a gyűjtésre, a közmunkára, a kö-
rültekintő építészeti tervezésre, a munkafolyamatokra, a restaurálásra, az egyházi 
iparművészetre, különös tekintettel a paramentumokra.18 

Ha összevetjük a tervpályázati kiírást, a tervezési irányelveket és Csikesz egye-
temi előadásait, amelyekben ujjhegyre szedte a református templomépítészet kívá-

 14 csiKesz Sándor, A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei = Csikesz 
Sándor emlékkönyvek, 5, szerk. móDis lászló, Debrecen, Csikesz Sándor tanítványai és bará-
tai, 1943, 126.

 15 A Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje Budapesten, 1933. évi május hó 
3–5. napjain tartott ülésének jegyzőkönyve, Budapest, 1933/39, 16.

 16 Megjelent: Csikesz Sándor emlékkönyvek, 5…, i. m., 125–141, valamint a Debreceni Egyetem 
1933–34. évről szóló évkönyvében.

 17 Csikesz Sándor emlékkönyvek, 5…, i. m., 138.
 18 csiKesz Sándor, Liturgika 1936/37. tanév II. félév, órai jegyzet, kézirat. TtREK R 4081. 
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nalmait, akkor arra a megállapításra jutunk, hogy az elvárások egyeznek. Egyértel-
műen látszik az a törekvés, hogy Csikesz a debreceni Egyetemi templomot minden 
szempontból mintaépületnek szánta és mércéül akarta állítani a jövendő lelkész-
nemzedék elé. Ez tökéletesen beleillett abba a Csikesz-féle igyekezetbe, amely miatt 
az 1926/27. tanévben azt indítványozta, hogy állítsa fel a debreceni Hittudományi 
Kar a liturgiai Intézetet.19 A vallás- és közoktatásügyi miniszternek szánt indítvány 
az alábbi volt: „Tekintettel arra, hogy egyházunk nyilvános belső élete istentisztele-
tében, szertartásaiban, igehirdetésében mutatkozik, s így életkérdés, hogy a jövendő 
lelkészi generáció ezekben minél alaposabb elméleti és gyakorlati kiképzést szerez-
hessen; tekintettel arra, hogy a benső komolysággal, minden zökkenő, gikszer és 
balfogás nélkül végzett áhítatos egyház-szertartás óriási nemzetnevelő hatása van.”

Kimondja a Hittudományi Kar egy liturgikai intézet sürgős létesítését, hogy a 
jövő, 1926/27. tanévtől kezdve a liturgikai intézet a Hittudományi Kar kebelében 
működését megkezdhesse. Vezetőjévé Csikesz Sándor egyetemi ny. r. tanár választa-
tik. – „Az intézet föladata a Hittudományi Kar hallgatóit úgy elméletileg, mint gya-
korlatilag kiképezni, hogy növendékei mint képzett liturgusok, igehirdetők megfelel-
hessenek hivatásuknak. Eszközeik: a létesítendő liturgiai könyvtár és depositorum 
a szükséges szerelvények liturgusi öltözékek (papi fövegek, palástok, lelkészi tógák, 
cingulus, stb.) úgyszintén a más felekezetek liturgiájának megbecsülése, szemléltetése 
és jelentőségének megértetési szempontjából azokat eredetiben, vagy viasz, esetleg 
papírmasé modellekben, képes ábrázolatokban, szemléltető tárgyak, keresztelési pa-
ramentumok, úrvacsora kiszolgáltatási szent edények, terítők, egyéb egyház-szertar-
tási eszközök, harmónium, úrasztala, hordozható szószék, stb. megőrzésére. Az inté-
zet igazgatójának vezetése alatt egy berendelt állami református vallástanító lelkész, 
mint tanársegéd, közreműködésével vezetett elméleti és gyakorlati munkálatok.”20

A támogatást megkapta a kar, és fel is állt az intézet. 1932-ben ismételten koncep-
cionális megoldással állt elő, s „az egyetemi mintaistentisztelet”-re adott javaslatot. 
Szeretett volna beállíttatni két egyetemi gyakornokot a tervezett istentiszteletek igé-
nyes lebonyolításához. Egyrészt az adminisztratív-liturgiális, másrészt az egyházze-
nei-liturgiális teendők végzését bízta volna rájuk. A kar tagjainak ez nem nyerte el 
a tetszését, ezért Csikesz visszavonta javaslatát.21 

 19 DE HTK 1925/26. jkv. – 1925. május 21. XIII. rendes ülés, 280. szám; 1927/28. jkv. – 1927. 
szeptember 20., I. rendes ülés, 11. szám. 

 20 TtREK R 4162. Az indítvány dátuma: Debrecen, 1926. május hó 17. 
 21 Csikesz a dékánnak írta, s a 278. szám alatt szó szerint idézi a jkv. (1933. február 22. a bead-

vány kelte): „Miután két egyetemi gyakornok a tervezett istentiszteletek tartása céljából egyfe-
lől az administratív liturgiális, másfelől az egyházzenei liturgiális teendők végzésére a vezető 
professzor mellé okvetlenül szükséges s miután ezeknek teljes egyetemi végzettségű egyéneknek 
kell lenni (mert különben megtörténik, hogy esetleg vagy liturgikát, vagy homiletikát nem is 
hallgattak légyen), s miután ezeknek valamelyes díjazása csak az egyházi felsőbbség hozzájáru-
lásával biztosítható a mai nehéz gazdasági viszonyok között: ezekhez a feltételekhez ragaszkod-
nom kell. Ezeket a föltételeket a kar több tagja teljesíthetetlennek találja s így számomra egy 
munkatöbblet önfeláldozó elvállalása illuzóriussá vált.” 
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Csikesz Sándor ennek a liturgikus tapasztalatszerzésnek és műhelymunkának a 
betetőződésére szánta az Egyetemi templom külső-belső, építészeti és belsőépítésze-
ti, egyházzenei és díszítőművészeti szimbolikáját. 

Az általános templomi funkció kialakítása mellett Csikesznek az volt a célja, 
hogy aki a Debreceni Egyetem Hittudományi Karán tanul, az egy olyan templom-
koncepcióval találkozzon, amely a modern gyülekezetépítés helyszínének paradig-
mája lehet. Nem csupán egy hagyományos templom, hanem egy többfunkciós épü-
letegyüttes lebegett a szeme előtt, amely a gyülekezet hitéleti centrumaként szolgál. 
Aki bejárja, megismeri, és akinek élménye lesz ez a templom, az megtudhatja, hogy 
milyennek kell lennie a korszerű református templomnak. 

Csikesz elképzelése szerint az Egyetemi templom számos helyisége, foglalkoztató-
terme koncertekre, konferenciákra, találkozásokra alkalmas, összenyitható és sze-
parálható terei annak demonstrálására szolgáltak, hogy itt a hallgatók a gyülekezeti 
munka minden ágát valóságosan kipróbálhatják és gyakorolhatják.

Ismerte a templomépítészet nyugati irányzatait, tendenciáit. Külföldi útjain ebből 
a szempontból is nyitott szemmel járt. Diákjainak tanította az angolszász, a skan-
dináv, a német, a svájci és a holland templomépítészetet. A Nagykönyvtár Kézirat-
tárában az Egyetemi templommal kapcsolatos dokumentumok között megtalálható 
az Otto Bartning (1883–1959) professzor 1932-ben, Berlin-Charlottenburgban fel-
épített Gustav-Adolf Kirchéjének leírása és bemutatása.22 Otto Bartning a két világ-
háború közötti protestáns centrális templomépítészet kiváló alakja volt.23 Bartning 
a centrális irányultság elvét a berlini Gustav-Adolf-templom legyező alakú terének 
kialakításával fejlesztette tovább. 

 22 TtREK R 2811/42. Die Gustav-Adolf-Kirche in Berlin-Charlottenburg, Baubericht, Hrsgege-
ben vom Kunstdienst, Berlin, Spandau, Elsner, 1934. 

 23 Otto Bartning (1883–1959) német evangélikus építész volt. Mintegy 125 templomot tervezett. 
A modern templomépítészetről vallott elveit a Vom neuen Kirchbau (Berlin, Bruno Cassirer 
Verl., 1919) című művében fejtette ki. 
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Otto Bartning templomfelfogása fontos szerepet játszott abban a spirituális meg-
újulásban, amely az egyfunkciós épületek helyett a gyülekezeti központok többrétű 
térigényének kielégítésére törekedett. Mindezt egyszerű, átlátható, térelválasztással 
variálható, puritán építészeti formanyelv megvalósításával tette, a templomtér és a 
közösségi élettér egy épületegyüttesen belüli összekapcsolásával.24 Krähling jános 
szerint: „A XVI. századtól a reformáció elvileg változtatta meg a szakrális tér ér-
telmezését, amikor megfogalmazta azt a követelményt, hogy a liturgikus tér csak 
akkor létezik, ha benne az istentiszteleten együtt van a gyülekezet, ugyanakkor az 
épület és berendezési tárgyai, sőt maga a liturgia is elvesztette önmagában való 
szentségi jellegét. Ez a radikális szakítás az ősi keresztény hagyománnyal szegé-
nyebbé tette a reformált egyházak templomépítészetét, ugyanakkor a megújulás, a 
kísérletezés lehetőségét is megteremtette. A gyülekezeti központ építészeti jelensé-
gének hátterében lényegében ez a reformátori alapvetés áll, a gyülekezetnek mint a 
»szentek közösségének« megfelelő épület megalkotása.”25 

Csikesz ismerte ennek az építészetnek az eredményeit, s általában a németorszá-
gi liturgikus mozgalmakat, különösen is az istentiszteleti szimbolizmust magasra 
emelő berneucheni mozgalmat és Paul Tillichnek az istentiszteleti szimbolizmusról 
szóló fejtegetéseit.

Ilyen elvek szerint készült az ő irányításával a Debrecen-Kossuth utcai templom 
belső díszítése Haranghy jenő (1894–1951) képeivel26 és a debreceni Egyetemi temp-
lom tervei. Az oktatáson túl demonstratív példát adott Csikesz az 1934-ben Buda-
pesten általa szervezett Országos Református Kiállítás lebonyolításával, amely ref-
lektorfénybe állította a református egyházművészet és műemlékvédelem kérdését. 
Csikesz egyik álma az volt, hogy a kiállítás anyagának felhasználásával létrehozza 
Debrecenben az Országos Református Múzeumot.

Visszatérve a református elvek szerinti templomépítészetre, Csikesz három fontos 
kívánalom megvalósítását tartotta fontosnak: az akusztika, a horasztika és a dina-
mika szabályszerűségének27 érvényesülését: 

1. Az istentiszteleti hely úgy legyen megépítve, hogy az istentiszteleti cselekmé-
nyeket mindenki hallhassa és megérthesse. 

2. A templomban a gyülekezet minden tagja lássa a szószéken vagy az úrasztalá-
nál álló lelkipásztort, és a lelkipásztor mindenkivel szembenézhessen a szószékről. 
érzékeljék a mimikáját, a gesztusait. Oszlop ne gátolja a rálátást, s a padsorok emel-
kedjenek. A karzatokon lévő helyek sem kivételek a fenti követelmények alól. 

3. A templomépítészeti megoldások céltudatos erővel szolgálják azt, hogy a litur-
gia alatt minden istentiszteleti elem megkapja a maga fontosságának megfelelő ki-

 24 Vö. simon Viktória, A kortárs evangélikus templomépítészet sajátszerűségei (DlA értekezés), 
Bp., Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2009, 9–10. http://konyvtar2.mome.hu/doktori/erte-
kezesek/DlAertekezes-SimonViktoria-2009.pdf. (letöltés: 2014. 08. 18., 13.51.) 

 25 kräHliNG jános, Gyülekezeti központok a XX. század szakrális építészetében, építés–építé-
szettudomány, 36(2008), 122.

 26 csiKesz Sándor, A debreceni Kossuth-utcai templom belső díszítése = Csikesz Sándor emlék-
könyvek, 3, Debrecen, Csikesz Sándor tanítványai és barátai, 1941, 196–202.

 27 csiKesz Sándor, A református istentiszteleti hely fogalma…, i. m., 138–139. 



{Fekete károly: Csikesz Sándor és a debreceni Egyetemi templom}

137

hangsúlyozást. Szolgálja minden a teljes összhangot. Vagyis a dinamika megköveteli 
a horasztikát és az akusztikát is. 

Csikesz alapelvei szerint a református templom liturgikus terének a középpontjá-
ban a szószék, úrasztala és keresztelőmedence hármasának együtt kell állnia28, az 
egész gyülekezettel szemben, így is üzenve, hogy a templom a teljes Szentháromság 
egy örök Isten tiszteletéért van. Az Atya kegyelmesen hívogat a keresztség által, a 
Fiú hívogat az ő minden vétket eltörlő érdemével az úrvacsora által, a Szentlélek pe-
dig hívogat a bizonyságtevő igehirdetés áldásaival a szószékről. A keresztségben le-
szünk az Atya gyermekeivé, az úrvacsorában Krisztus testvéreivé, az igehirdetésben 
a Szentlélekben részesedőkké. Ezért kell Csikesz szerint ennek a háromnak együtt 
lennie. 

Ezt a tudatosan képviselt teológiai hátteret megismerve egészen másként olvassuk 
a tervezési irányelveket, amelyek természetesen igényelték Borsos józsef építész min-
den tehetségét, de nem a saját feje után menő művész világraszóló, egyedi alkotásá-
nak létrehozására, hanem a református liturgikus teológiai elvárás megvalósítására. 
Borsos józsef – bár nehéz szívvel vette tudomásul29 a túlzottan teológiai szempontú 
irányítást, de – teljesítette ezt a feladatot. 

Mi volt a feladat? A tervezési irányelvek szerint: a templom homlokzati kikép-
zésének alkalmazkodnia kellett az egyetem központi épületéhez és a Református 
Kollégium jellegzetes homlokzatához. 

„A templom hajója magas földszintes elrendezésben tervezendő, főbejá-
rati feljárattal, tágas vestibüllel, amelyben a ruhatárak is elhelyezendők.  
A hívek padsorai enyhén emelkedő lejtőn, illetve lépcsőzetesen elhelyezve 
és pedig a földszinten 700, a karzatokon 300, összesen lehetőleg 1000 
személy részére ülőhelyekkel és az egyetemi ifjúsági egyesületek vezetői-
nek és zászlóinak elhelyezésére 12 fülkével. A kórus külön karzaton helye-
zendő el, 50 személy részére férőhellyel. Az Úrasztala, szószék, lelkészek 
helye a főhajótól korláttal elválasztott és felmagasított tágas területen 
helyezendő el, az egyetemi tanács, egyetemi tanárok, egyházi és világi 
előkelőségek helyeivel mintegy 70 személy számára. Ugyanezen oldalon 
helyezendő el az orgona, mely orgonahangversenyek megtartására is al-
kalmassá teendő és pedig mint hátsó falsík kiképzése. A hozzátartozó 
játszóasztal oldalt helyezendő el. Az eddig felsorolt összes hely benne van 
az 1000 személy létszámában.

A szószék mögött helyezendő el a lelkész-szoba közvetlen feljárattal a 
szószékhez és bejárattal a templomba; a lelkész-szoba mellett egy hivatali 
szoba és közös várószoba, templomszolga részére egy szoba tervezendő; 
ezenkívül gondoskodni kell az orgona szélládája részére szolgáló helyiség-
ről is. 

 28 A tervek szerint az Egyetemi templomban az orgona elképzelt helye is a gyülekezettel szemben, 
a szószék fölötti és melletti falon lett volna. 

 29 Vö. BoRsos józsef, A debreceni egyetemi református templom…, i. m., 142–144. 
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A templom alatti etageban helyezendők el a következő helyiségek:
 – 2 női egyesületi terem, egyik cc. 40 m², a másik 30 m² területtel,
 – 3 férfi egyesületi terem egy cc. 40 m², kettő 30 m² területtel,
 – 1 ifjúsági gyülekezeti terem 40 m² területtel,
 – 1 konfirmációs terem 40 m² területtel,
 – 1 presbiteri terem 25 m² területtel,
 – 1 bibliaköri terem 50 m² területtel, minden terem mellett egy-egy cca. 

15 m² területű hivatali szobával, külön-külön megközelíthetően, de a 
gyülekezeti, konfirmációs és presbiteri terem egymás között is össze-
függésbe hozhatóan.

Tervezendő ezen kívül három kisebb helyiség a gyülekezeti terem mellett.
Gondolkodni kell megfelelő számú és méretű lépcsőház és toilett helyi-
ségek felől. Az altiszt lakása: 1 szoba és mellékhelyiségekkel szintén itt 
helyezendő el.

lehetőleg különállóan az emeleten legyen a felügyelő egyetemi theolo-
giai tanár lakása: 5 lakószoba, hall és minden mellékhelyiséggel; földszin-
ten egy egyetemi hitszónok és helyettes lelkész lakása és pedig egyenként 
két lakószoba a szükséges mellékhelyiségekkel; az alagsorban helyezen-
dők el a közös mosókonyha és a lakások raktárai.

A templom légfűtéses berendezéssel látandó el a központi épület gőz-
fűtésének alagút hálózatából leágazóan. A lakóépület önálló melegvízfű-
téssel tervezendő.”30 

Az építkezés kivitelezésére 1938-ban írta ki a pályázatot a Debreceni Egyetem 
vezetése, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium. Húsz pályázati anyag érkezett be a kitűzött határidőig. A bírálóbizott-
ság 1938. szeptember 27-én bízta meg az Egyetemi templom felépítésével Sebestyén 
lajos építési vállalkozót.31 

 30 TtREl I.8.b.16. Debreceni Református Kollégium jubileumi Végrehajtó Bizottságától – Terv-
pályázati hirdetés. 3-4. 

 31 KeRePeszKi Róbert, Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban, Gerundium: 
Egyetemtörténeti közlemények, 2011/1–2, 125–134. „Ez a határozat azonban nemcsak a jobb-
oldali radikális egyetemi hallgatók szervezeteiben, hanem a város társadalmában is nagy fel-
háborodást váltott ki, ugyanis Sebestyén zsidó származású volt. Különösen értetlenül fogadta 
a mindinkább jobbra tolódó közvélemény ezt, hiszen néhány hónap telt el csupán az első zsi-
dótörvény (1938. évi XV. törvénycikk) hatályba lépése óta, ami »a társadalmi és gazdasági élet 
egyensúlyának hatályosabb biztosításáról« címet viselte, tehát elsősorban a zsidók »térfoglalá-
sát« vette célba, és az első lépést jelentette a fokozatos kiszorításukban. […] A döntés hátteré-
ben egyébként az állt, hogy a Sebestyén-cég »egyedül volt a vállalkozók között, aki vállalta a 
pályázati felhívásnak azt a kikötését, hogy az anyagárak drágulása esetén ezen a címen külön 
igényt nem lehet támasztani«, és »ezt a kikötést a ker(esztyén) vállalkozók nem vállalták«. Egy 
másik korabeli hangulatjelentés szerzője úgy fogalmazott: »ott történt a hiba, ahol ezt a pályá-
zati felhívást kibocsátották, mert a faji érdekeket komolyan elősegítő embernek […] számításba 
kellett volna vennie azt, hogy ilyen kikötéseknek a tőkeszegény ker(esztény) vállalkozó eleget 
tenni nem tud, hogy ilyen kikötéseket csak a tőkeerős zsidó vállalkozók képesek ez idő szerint 
vállalni.« (KeRePeszKi, i. m., 128) – A Turul Szövetség memorandumokkal tiltakozott a döntés 
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A templom alapkövét 1939. április 27-én tették le a Kollégium 400. éves fennál-
lására tervezett ünnepség részeként. A vendégek sorában ott volt Bacsó jenő rektor, 
Révész Imre püspök, jalsoviczky Károly, a VKM államtitkára, Kölcsey Sándor pol-
gármester, és helyszíni tudósítással számolt be róla a Magyar Rádió is. Az alapkő-
okmány szövege az alábbi volt: 

„egyeDüL istené A Dicsőség! 

jóllehet a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Isten (1Tim 1,17) szent 
Igéjében nyilván kijelenti, hogy Ő kézzel csinált templomokban nem la-
kik (ApCsel 17,24), sőt egyszülött Fia, az Úr jézus Krisztus által, azt a 
dicsőségesen bizonyos ígéretet adta egyházának, hogy ahol ketten vagy 
hárman egybegyűlnek az Ő nevében, ott van közöttük (Mt 18,20): mégis 
az emberi nemzet iránt való mondhatatlan irgalmasságból úgy rendelte, 
hogy az Ő evangéliuma mindeneknek mind az idők végéig hirdettessék. 
Mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róm 10,17). 

Isten igéjének hirdetésére és magyarázására viszont hajlék szükséges, 
ahol a teljes Szentírás szerint elegyítetlenül hangozzék az Ige alkalmas és 
alkalmatlan időben és ahol ekképen maga az Úrnak lelke szóljon az Ige 
elhívott szolgái által, elfedezve és kipótolva azoknak sok nagy gyarlóságát.

Ez a szent szükség indította a debreceni magyar királyi Tisza István-Tu-
dományegyetem református templomának felépítésére azokat a tényező-
ket, amelyek négy század óta vállvetve biztosították Debrecenben az Isten 
igéje szolgáinak, a lelkipásztoroknak képzését: a tiszántúli református 
egyházkerületet, a debreceni református egyházközséget és Debrecen sza-
bad királyi városát.

A Magyar Állam, amely fentnevezett egyetemének kötelékében amúgy-
is református hittudományi kart tart fenn, teljes megértéssel tette magáé-
vá ezt az Istennek tetsző törekvést s azokat az áldozatokat, amelyeket a 
nemes cél megvalósítása érdekében a másik három tényező együtt hozott, 
a saját forrásából csaknem kétszeres hozzájárulással egészítette ki.

Tette ezt azért, mert a maga részéről is elodázhatatlanul fontosnak és 
sürgősnek, a debreceni egyetem és a magyar ifjúság jövő fejlődése legma-
gasabb érdekében állónak ítélte azokat a lelkipásztori, általában lélek-

ellen a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnál és a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspökénél. A minisztérium és Révész Imre püspök is visszautasította a vádakat. A püspök a 
Bocskai Bajtársi Egyesülethez tartozó teológiai hallgatókat is megrótta. Csikesz Sándor pro-
rektor a bírálóbizottság nevében reagált: a „Végrehajtó Bizottság minden egyes tagja nyugodt 
lelkiismerettel nézhet ennek a vádnak szemébe, mert semmiféle államérvényes tiltó rendelkezés 
nincs a zsidó vállalkozásúak kizárására, mert az építkezés megdrágulása folytán az építkezés-
re szánt összeg vásárló ereje csökkent és így senki sem vehette a felelősséget magára, hogy a 
közpénzből súlyos tízezreket áldozzon divatos politikai jelszavaknak, s mert a megbízást nyert 
cég a központi épület építkezését kivéve (de azt is ő fejezte be) az egyetemi és klinikai telep va-
lamennyi építkezését közmegelégedésre elvégezte.” (KeRePeszKi, i. m., 133.) 
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mélyítő, -tisztító és -erősítő feladatokat, amelyeket az egyetem ifjúsága és 
egész személyzete körében egyetemi templom nélkül maradandó hatással 
nem lehet megoldani.

Mindezeknek következtében a debreceni Kollégium négyszázados 
fennállásának emlékünnepén, az Úr 1939. esztendeje április havának 27. 
napján délelőtt 11 órakor letétetett a debreceni magyar királyi Tisza Ist-
ván-Tudományegyetem református templomának alapköve s abban ez az 
irat sajátkezű aláírásunkkal megerősítve elhelyeztetett.

Szolgáljon az alapkövön emelkedő szent hajlék mindenkor a magyar 
nemzeti lélek meggazdagodására és a Szentháromság egy Isten dicsőségé-
nek e földön is mind teljesebben való feltündöklésére.

Kelt Debrecen szabad királyi városában, 1939. április hó 27-én. A Ma-
gyar Állam részéről: dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter, dr. Bacsó jenő a m. kir. Tisza István-Tudományegyetem e. i. 
rektora.

A tiszántúli református egyházkerület részéről, a debreceni reformá-
tus egyházközség és Debrecen sz. kir. város részéről: D. Dr. Révész Imre 
püspök, báró Vay lászló egyházkerületi főgondnok, dr. Kölcsey Sándor 
polgármester és egyházközségi főgondnok.”32

A telek az egyetem tulajdona volt, a templom épí-
tési költségeit pedig megosztva vállalta magára a 
Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni 
Református Egyház, Debrecen város és a magyar ál-
lam.

A felépített templom mint gyülekezeti központ 
nemcsak építészetileg és iparművészetileg jelentett 
mintát, hanem egyházművészeti szempontból is. 

A keresztelőmedence zsolnay-majolikából ké-
szült.33

Csikesz Sándor színes üvegablakokat terveztetett Haranghy jenő iparművész ta-
nárral, amelyeket szigorú bibliai-teológiai mérce alapján határozott meg. Elveit már 
a Debrecen-Kossuth utcai templom belső díszítéseinek kigondolásakor négy pont-
ban fogalmazta meg:

 32 TtREK R 2811/42. Az eredeti fogalmazványon az időpont 1938. október 4. volt. 
 33 A II. világháború előtti képek a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumának (DEA) gyűjte-

ményéből valók. Köszönöm dr. juha Enikő és legeza Boglárka szíves segítségét.

Archív felvétel a megsemmisült 
keresztelőmedencéről
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„Az első: feltétlenül a Bibliából legyen az a szimbólum, az a jelkép véve és 
mindenütt jelöltessék meg a bibliai hely is, hogy a legegyszerűbb hívő is 
rákereshessen a Szentírásban és meggyőződhessék, hogy az a szimbólum 
a Bibliából vétetett. Második: egyenlő mértékben vétessék az ószövetség-
ből és az Újszövetségből, mert református egyházunk alaptanítása, hogy 
a Szentírás két része egymást egészíti ki, egymást világosítja meg, egymást 
magyarázza, s minden ószövetségi ígéretnek újszövetségi beteljesülés felel 
meg. Harmadszor: a már előbb említett elv megtartása, hogy t.i. semmifé-
le emberi alak ki ne ábrázoltassék, megpótolva azzal, hogy ez a kiábrázo-
lás semmi körülmények között sem lehet szobormű, vagyis faragott kép, 
melyet Isten a tíz parancsolatban tílt. Negyedszer: minél bővebben alkal-
maztassanak bibliai Igék a falakon, közöttük különösen a tíz parancsolat, 
az úri imádság, a szeretet királyi parancsa, s a lélekben és igazságban való 
istenimádás parancsolata, valamint az úrvacsora szereztetési igéi és a leg-
ismertebb zsoltárok részletei.”34

 34 csiKesz Sándor, A debreceni Kossuth-utcai templom belső díszítése…, i. m., 197. 

A szószék Mennyezetkazetták erdélyi ornamentikával
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Az Egyetemi templom bőséges bibliai szimbólummal készült el. Első lelkipásztora, 
Szenes lászló szerint „Csikesz professzor nem gondolt arra, hogy minden új temp-
lomba ilyen sok bibliai képet vigyenek be. Ő az Egyetemi templomot arra használta 
fel, hogy itt tárlatszerűen csoportosítsa és egybegyűjtse azokat a képeket, amelyek a 
legszigorúbb református szemszögből is megállják a helyüket. Ha most már valahol 
új templomot építenek, az építtetők bejöhetnek ide s választhatnak itt a maguk temp-
loma számára annyi bibliai képet, amennyit szükségesnek és elegendőnek látnak.”35

Az Egyetemi templom üvegablakait úgy rendezte Csikesz professzor, hogy a kép-
párok egyik sorozata a Krisztusra mutató, az ő munkásságát előkészítő mozzana-
tokat ábrázolta, míg a másik sorozat a Krisztusban teljessé lett kijelentés lényegét 
mutatta be. 

KRisztusRA eLőKészítő KéPeK  KRisztusBAn teLJessé Lett KiJeLentés

Nagy ablakok a szószék Nagy ablakok a szószék 
bal oldalán: jobb oldalán:
– A tízparancsolat két kőtáblája – Kinyitott újszövetség
– Dávid hárfája – Karácsony este Betlehemben
– Noé bárkája – Keresztelő kéz
– Olajágat vivő galamb – Mezők lilioma, ég madarai
– A kettéválasztott tenger – A pálmaágas virágvasárnapi út 
– égő csipkebokor – Az úrvacsora
– A jerikói kürtök – Egy vérző kézre a nap elsötétedik
– A Sion hegyének temploma – Pünkösdi tüzes nyelvek

 

 35 szenes lászló, A Debreceni Egyetemi templom, Debrecen, Egyetemi ny., [1943?], 16. 
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A KéPPáRoK JeLentése

Törvény és Evangélium 
Emberek éneke – Angyalok éneke 
Ítélet vize – Kegyelem vize 
életet hirdető természet – A természetre gondot viselő Isten 
Út az ígéret földjére – Virágvasárnapi út a megváltásra
A pusztai néphez a csipkebokorból szóló Úr – Az anyaszentegyháznak adott 
„látható ige”
A kürtök szavára leomlik a város fala – Krisztus nagypénteki szenvedésekor 
elsötétül a Nap
Felépült a földi templom – épül a lelki templom

FeLső KiseBB KéPeK

A szószék oldalán: A szószékkel szembeni oldalon:
– Alfa és ómega – Holló
   (Kezdet és vég)    (Illés)
– Kétélű kard lángnyelvekkel  – Olajoskorsó, lisztestál
   (A legyőzhetetlen Ige)    (Illés)
– Egyházunk címere – Áldozati bárány
   (ami Debrecen címere is)
– Szőlőfürtök – Az érckígyó 
   (A keresztyének jócselekedetei)
– Halak  – Falra író kéz: Megmérettél
   („Emberek halászaivá teszlek titeket”)    és könnyűnek találtattál

A szószék bal oldalán:  A szószék jobb oldalán:
– Mint a szép híves patakra  – A szegény asszony két fillérje, 
   a szarvas kívánkozik    égő szívvel
– A „szárnyas könyv”  – A tíz szűz mécsesei 
    (Az advent jelképei)
– A szövetségláda  – Hegyen épített város
– A kivirágzott vessző  – A kakas
– Az utolsó ítélet harsonái  – Tengerből halászott drágagyöngy

öt homLoKzAti ABLAK A szószéKKeL szemBen

legyen világosság! – A világteremtés mozzanatai öt képben
Középen sugarakat lövellő Nap, körülötte az ősköd foszlányai között égitestek szü-
letnek, csillagok, üstökösök rohannak, sziklák emelkednek ki a tengerből, s a bar-
lang szájából tűz lobban elő. 
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A világteremtés mozzanatai az öt homlokzati ablakon a főbejárat fölött, 
a szószékkel szemben
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Makkai Sándor, a Hittudományi Kar dékánja az alapkőletétel után így értékelte az 
Egyetemi templom jövendő jelentőségét:

„önmagában is felbecsülhetetlen jelentősége és hatása lesz az egyetemi 
templomnak a tudomány csarnoka mellett. Külső ottlétén túl igehirdetői 
és missziói munkájával arra lesz hívatva, hogy megszentelje a tudományt, 
hogy hirdesse az egészséges tudomány dicsőségét, amely a tiszta evangé-
liumi hittel való mélységes egységében és harmóniájában teljesedik ki. An-
nak lesz tehát zengő bizonyságtevője, hogy elvész a nép, amely tudomány 
nélkül való és elveszejti a népet az a tudomány, amely hit nélkül való. Az 
egyetemi templom az élő Istennel való találkozás szentélyéül épül, első-
sorban azok számára, akik a teremtő szellemiséggel a tudományban talál-
koznak. Hogy ez a kettős találkozás a Krisztusban eggyé lesz s így válik 
a nemzet gyógyító és tápláló szolgálatává: ennek beszédes szimbóluma 
is, hatékony tényezője is az egyetemi templom. Mindezek után pedig még 
egy fontos dologra kell figyelemmel lennünk az egyetemi templommal 
kapcsolatban. Magát az egyetemet sem szabad elszigetelt és elszakított 
intézménynek tartanunk az élettel és a közönséggel szemben, sőt nemzet-
nevelői kötelessége érdekében azzal a legszorosabb és a lehető legtermé-
kenyebb kölcsönviszonyban állónak. Annál inkább kell hangsúlyoznunk 
azt, hogy az egyetemi templom nem jelenthet, és nem munkálhat elszi-
getelődést a debreceni református gyülekezettel szemben. Ellenkezőleg: 
a benne és általa kifejtendő lelkipásztori szolgálatnak szervesen be kell 
kapcsolódnia az egyetemi ifjúságon túl a debreceni gyülekezet életébe és 
közelebbről az egyetem körül kialakult és kialakítandó egyházrész gondo-
zásába, missziói munkaközösségébe.”36 

A Csikesz Sándor professzor által megálmodott és a Borsos józsef építész tervei 
alapján megépült egyetemi templom 1942. május 17-én, pünkösd ünnepén nyitotta 
meg kapuit.37 

Az önálló egyetemi lelkész szükségességét Makkai Sándor professzor indítvá-
nyozta. Az elkészült egyetemi templomban főként a Hittudományi Kar professzorai 
prédikáltak, ahogyan azt az 1942/43. tanév őszi félévében elhangzott első prédiká-
ciósorozat is bizonyítja, amikor Az anyaszentegyház csodája címmel prédikáltak az 
új templomban.38 

 36 Makkai Sándor: Egyetemi templom, lelkészegyesület, 1938. október 1. 39-40. szám 312–313.
 37 Szép folytatása ennek a történetnek, hogy Csikesz Sándor korai halála után, amikor még fel 

sem volt szentelve a debreceni Egyetemi templom, 1941. szeptember 8-án elindult Szegeden a 
Honvéd téri református templom építése. S amit Borsos józsef megtanult a Csikesz-féle litur-
gikus súlypontú templomépítészet elvárásaiból, azokat ötvözi a saját invencióival, a szeretett 
klinkertéglás külsővel, s Szegeden egy gyülekezeti centrumként szolgáló, több funkciót befo-
gadni kész templomot épített: színes ablaküvegekkel, mélyföldszintjén gyülekezeti teremmel és 
mellékhelyiségekkel, két hátsó falához épített egyházfi lakással és lelkészi hivatallal. A templom 
1944-ben készült el.

 38 Az Egyetemi templomban az 1942/43. tanév első félévében elhangzott első prédikációsorozat is 
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Sajnos a második világháború nem kímélte az épületet és berendezését. 1944. 
szeptember 15-én a templom tetőzete és szószék fölötti mennyezete légiakna-talá-
latot kapott. A beszakadt rész 11-12 méter átmérőjű volt. A színes ablaküvegek is 
ekkor pusztultak el. A tornyon két helyen 80 cm-es rés támadt a belövések miatt.  
A Vörös Hadsereg 1944. november 4-én katonai beszállásolásra lefoglalta a templo-
mot. A tervezett 30 napból tizenhárom hónap lett, a katonai igénybevételtől 1945. 
december 4-én szabadult meg az épület. Koncz zoltán egyetemi lelkész ekkor kelt 
leírása szomorú helyzetképet adott a látványról:

„Szószék koronája, belseje, ajtaja összetörve, megsemmisítve. Úrasztala felfordít-
va, félredobva, egy oldala betörve, kenyér és borosztó 2 szárnya feltüzelve. Szószék 
előtti térség linóleum burkolata feltépve. zsolnai keresztelő-medence, harmó nium, 
acélperselyek összezúzva. Mózes-szék, orgona-imitáció megsemmisítve, 3200 kör-
tés ablakvilágítás, 12 neoncső, 2 drb. transparens-világítás, kapcsolók, ruhatá-
ri szekrények, mellékhelyiség ajtók megsemmisítve. Gyülekezeti terem, bibliaköri 
termek ajtajai, ablakai ¾ részben feltüzelve. lelkészlakás, hivatal, szószékfeljáró, 
altiszti lakás, segédlelkészi szoba faanyaga részben, vagy egészben megsemmisítve. 
Fürdőszoba fürdőkádja, konyha gáztűzhelye, vízmelegítő elvíve. Gépház 2 drb. mo-
torja, 2 drb. monométere (feszmérője), fűtőventillátor 2 csapágya leszerelve, elvíve. 
68 keményfapadból 14 meghagyva. lelkész által átadott 238 drb. kulcs, táblástól 
megsemmisítve.”39

A liturgikus tér a háború utáni állapotban 
(A kép készült: 1976. július 1-jén)40

kiadásra került: Az anyaszentegyház csodája, A Debreceni Egyetemi templomban elhangzott 
első prédikációsorozat, Debrecen, [s. n.], 1943 (Az Igazság és élet füzetei, 30).

 39 TtREl I. 8. d. „ifj. Révész Imre II.” – Koncz zoltán lelkész jelentése a debreceni református 
egyetemi templom állapotáról. Debrecen, 1945. december 4. 

 40 TtREl I. 8. c. Általános adattár.
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Képek a templomtér 
és az alagsor háború 

utáni állapotáról. 
(A képek 1976. július 1-jén 

készültek)41

A háborús évek pusztítása, majd az államosítás elvette a lehetőségét annak, hogy 
az egyetemi templom szerves részét képezze az egyetemi életnek. A második világ-
háború utáni ideológiai fordulat értelemszerűen útját állta az egyetemisták közötti 
lelkigondozásnak is, illetve az egyetemi lelkészség kibontakozásának. A súlyos ká-
rokat szenvedett templom egyetem melletti jelenléte egyre zavaróbb lett az új ha-

 41 TtREl I. 8. c. Általános adattár. 
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talom szemében. A Református Kollégiumba visszaköltöztetett Hittudományi Kar 
(1949), majd a Debreceni Egyetemről leválasztott teológiai képzés és Teológiai Aka-
démiává válás (1950/51) és az erősödő egyházellenes politikai szándékot zavarta az 
„Egyetemi templom” elnevezés és egyre inkább a városrész neve után Nagyerdei re-
formátus templommá vált. Az 1970-es évekre a templom alagsorában zajló gyüleke-
zeti élet sem volt kívánatos. A templom állami tulajdonba kerüléséről már 1966-ban 
megszületett a határozat, de a döntés megvalósítására 1975-ben került sor. 1977-től 
az egyetem melletti „tornyos épületet” az egyetemi könyvtár használta. Az állam 
2006-ban adta vissza az Egyetemi templomot a Tiszántúli Református Egyházkerü-
letnek, amely a református egyetemi gyülekezet és missziói munka céljait szolgálja. 

A templom eddigi történetére visszatekintve érezzük, hogy mennyire igaza volt 
az elsőként megválasztott egyetemi lelkésznek, Szenes lászlónak, aki azt írta: az 
Egyetemi templomnak „az a hivatása, hogy állandó összekötő híd legyen a maga-
sabb fokú oktatásért oly sok áldozatot hozó tiszántúli reformátusság és az állami 
Egyetem között. jelképesen szólva a Kollégium állandó nagykövete ez a templom.”42

 42 szenes lászló, i. m., 4.
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A debreceni Egyetemi templom
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Monok István

A bázeli, A genfi és A zürichi 
könyvkiAdás hAtásA A mAgyArországi 

szellemi  árAmlAtok történetének 
AlAkulásárA A 16. százAdbAn A kortárs 

könyvtárAk vizsgálAtA tükrében1

Bármilyen szempontok szerint megírt könyvet vagy nagyobb tanulmányt veszünk 
is a kezünkbe, amely svájc és magyarország kapcsolattörténetéről szól, szemben 
találjuk magunkat aránytalanságokkal. A kora újkori időszakra koncentrálva – azt 
a könyvnyomtatás elterjedésétől az ancien régime végéig értelmezve – például fel-
tűnik, hogy a mai svájc területén működött felsőoktatási intézményekbe beiratko-
zott 753 magyarországi és erdélyi diákból mindössze 40 tette ezt théodore de bèze 
haláláig (1605),2 ugyanakkor – talán nem túlzás ezt állítani – a kapcsolattörténeti 
irodalom elsősorban a 16. századdal foglalkozik. Így van ez a legutóbbi nagyszerű 
összefoglalás esetében is, hiszen Jan-Andrea bernhardnak a svájci hatást a magyar-
országi református hitvallás és egyház konszolidációjának folyamatában a 16. és 
17. századra nézve vizsgáló könyvének kétharmada is a 16. századi kapcsolattör-
ténetet elemzi.3 Pedig a 16. századi szellemi áramlatok analízise nem kínál királyi 
utat, bonyolult, összetett hatásokat kell követni; vagyis semmivel sem egyszerűbb, 
mint akár a felvilágosodás kori kapcsolat- és hatástörténet. A források feltártsága 
oldaláról kétségtelenül van előnye a 16. századnak, de ugyanakkor ez éppen azt is 
indokolhatná, hogy ne erről az időszakról beszéljünk újra és újra.

ráadásul azt sem egyszerű megmondani, hogy melyik földrajzi terület szellemi 
áramlatai hatottak melyik földrajzi területre. Az egyes országok, közigazgatásilag 
független területek határai több tekintetben is befolyásolták – ahogy ma is befo-

 1 A tanulmány a társadalmi megújulás operatív Program IKT a tudás és tanulás világában 
– humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfej-
lesztés címet viselő, támoP-4.2.2.c-11/1/konv-2012-0008 azonosító számú projekt kere-
tében készült. A projekt az európai unió támogatásával és az európai szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

 2 Hegyi ádám, Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526–1788 (1798), 
bp., elte ek, 2003 (magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 6).

 3 Jan-Andrea BernHard, Die Bedeutung der ungarisch-schweizerischen Kontakte für die Konso-
lidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone, Ein Beitrag zur Kom-
munikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500–1700), 
habilitationsanschrift, zürich, universität zürich, 2013.
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lyásolják – az alkotó tevékenység szellemi koordináta-rendszerének az alakulását. 
Akkor, amikor az első bázelben nyomtatott könyvek eljutottak a magyar király-
ság területére, bázel még nem volt a Confoederatio Helvetica tagja, genf pedig 
majd csak a napóleoni háborúk utáni rendezés során, 1815-ben csatlakozott ehhez.  
A magyar királyság – semmiképpen sem magyarország – pedig éppen a most vizs-
gált 16. században veszítette el európai politikai szerepét, a török birodalom ter-
jeszkedése következtében az ország nagy része közvetlenül török államigazgatás alá 
került, erdély pedig önálló, a törökkel vazallus államot alakított ki. A magyar ko-
rona részét képező horvátország bizonyos területeit ugyancsak elfoglalta a török, a 
többi pedig művelődéstörténetileg – ebben semmi újdonság nem volt – megmaradt 
a közvetlen itáliai (főként velencei), illetve (az északi megyék) a német és a magyar-
országi hatások alatt. Amikor tanulmányomban tehát a magyarországra gyakorolt 
svájci vagy helvét hatásról teszek említést – az anakronizmusokat elkerülendő –, 
mindig a kora újkori történelmi helyzetet tekintetbe véve kell érteni.

ha a szellemi hatásokat a könyvtörténet keretében tárgyaljuk, a tanulmány végén 
el kell jutnunk addig, hogy a befogadó terület könyvtáraiban megvizsgáljuk a szel-
lemi hatást kibocsátó központban megjelent műveket. A ma meglévő könyvanyagot 
tekintve természetesen ügyelve arra, hogy a későbbi – esetünkben a 17–20. szá-
zadi – könyvbeszerzéseket ne vegyük figyelembe. A kortárs könyvtárak korabeli 
összeírásait mindenképpen vizsgálnunk kell csakúgy, mint a magánlevelezéseknek a 
könyvek forgalmára, olvasására tett megjegyzéseit. de honnan induljunk el? mely 
forráscsoporttal kezdjük a vizsgálatot? A tanulmányom címében jelzett három vá-
rosban megjelent hungaricumok áttekintése elvileg ideális kiindulópontot jelenthet. 
ha ugyanis a svájci városokban magyarországi szerzők könyveit adták ki, vagy olya-
nokat, amelyeket magyarországi személyeknek ajánlottak a szerzők vagy a kiadók, 
talán joggal feltehető, hogy az illető nyomdatermék eljutott magyarországra, illetve 
erdélybe. A svájci kiadók, ha egy-egy magyarországi szerző munkájával üzleti sikert 
értek el, akkor szívesebben adtak ki más ottani személyek műveit is, illetve olyan 
kiadványokat, amelyek magyar vagy magyarországi témájúak voltak. ha azonban 
kézbe vesszük a kora újkori hungaricum-nyilvántartásokat,4 sok olyan jelenséggel 
találkozunk, amely ellentmond, vagy legalábbis kérdéseket vet fel az előbbi állítás-
sal kapcsolatban. nézzünk néhány ilyen kérdést.

Albertus de Eyb többször kiadta5 Margarita poetica című antológiáját, és ebben 
rendre megjelent – bázelben is6 – v. lászló magyar király v. miklós pápához inté-

 4 Régi Magyar Könyvtár, III-dik kötet, Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent 
nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve, írták SzaBó károly és Helle-
Brant árpád, bp., mtA, 1886–1891; Pótlások, kiegészítések, javítások, 1–5. kötet, BorSa gedeon 
irányításával dörnyei sándor és Szálka irma munkája, bp., oszk, 1990–1996. (vö.: http://www.
arcanum.hu/oszk/lpext.dll?f=templates&fn=searchform.htm&id=s-rmk3&); Hungarica, Ungarn 
betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, i-iii, gesamm. und beschrieben von 
graf Alexander apponyi, neubearbeitet von József Vekerdi, bp., oszk, 2004. vö.: http://www.
arcanum.hu/oszk/lpext.dll?f=templates&fn=searchform.htm&id=s-apponyi&)

 5 rmk iii. 5002, 5004, 5006, 5009, 5014, 5019, 5026, 5030, 5032.
 6 rmk iii. 5032.
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zett török veszéllyel kapcsolatos oratiója. ezt a könyvet ma tematikus hungaricum-
nak tekintjük, miután v. habsburg lászló magyar király volt, ráadásul magyar-
országon született, így a szerzői hungaricumok között is említhetjük. A kortársak 
azonban a Margarita poeticát biztosan nem a benne szereplő szövegek tartalma, a 
szerzőjük személye, hanem poeticai formájuk, programjuk miatt vették kézbe. ha 
egy ilyen című kötetet a kortárs magyarországi olvasó megvett magának, ő sem a 
benne szereplő magyar király vagy a török veszélyre figyelmet irányító szöveg miatt 
tette. A svájci és a magyarországi kapcsolattörténet szempontjából ugyanakkor az 
ilyen típusú kiadványok negligálása is hiba lenne. 

hasonló kiadványi kört képez azoknak a szerzőknek a munkája, akik életük egy 
részét magyarországon élték, kapcsolataikat megőrizték, és munkásságuk egy része 
bázelben, zürichben vagy genfben jelent meg. kiváló példa erre a típusra a ferra-
rai Johannes manardus, aki 1513-tól ii. ulászló király udvari orvosa volt budán.7 
Az Epistolae medicinales címmel népszerűvé vált orvosi antológiájának öt bázeli 
kiadása ismert. A mostani régikönyv-állományokban jól elkülöníthető az öt bázeli 
a csaknem húsz egyéb kiadástól, azonban a levéltári forrásokban, az egykori (16. 
századi) könyvjegyzékeken szereplő, szerző és kiadás nélkül említett Epistolae me-
dicinales tételekkel már óvatosan kell bánnunk az összegző megállapítások meg-
fogalmazásakor. hasonló körbe tartozik az a mű, amelyet hieronymus frobenius 
és nicolaus episcopius közösen adott ki 1544-ben, caelius calcagninus műveként 
(Opera aliquot).8 A ferrarai humanista az előbbivel egy időben tartózkodott eger-
ben az ottani püspök, hippolyto d’este udvarában.9 nem csupán innen írt levelei 
– amelyeknek címzettjei között a kortárs magyarországi főpapi kar több tagja szere-
pel –, hanem csillagászati értekezése is itt íródott.10 A mű magyarországi elterjedé-
sében a szerző személyes kapcsolatai mindenképpen szerepet játszottak.

 7 1513-tól 1518 végéig vagy 1519 elejéig a budai királyi udvar orvosa volt, majd visszatért fer-
rarába. lásd: Herczeg árpád, Manardus János magyar udvari főorvos élete és művei, bp., 
mtA, 1929, 17.

 8 rmk iii. 5201.
 9 lásd a bevezetést: Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei, 1500–1508, közzéteszi Péter 

e. koVácS, eger, [s. n.], 1992 (A heves megyei levéltár forráskiadványai).
 10 Az estei hippolit kíséretében 1518–1519-ben magyarországon tartózkodó calcagnini hátraha-

gyott műveinek gyűjteményének egy része bizonyosan ebben az időben íródott: a levelek i., iv., 
vi. és vii. kötetében egerből és budáról keltezett levelek, címzettjei: daniel finus, Joannes ma-
nardus (3), camillus vistarius (6), Jacobus ziegler (8), Perényi ferenc váradi püspök (5), belt-
randus constabilis, hippolytus estensis egri püspök (3), szalkai lászló váci püspök (5), lilius 
gregorius gyraldus (2), sebastianus magius (3), móré fülöp fehérvári prépost (2), timotheus 
manardus (3), nicolaus bacchius, ludovicus bagnus, dominicus gaza (2), hieronymus balbus, 
Joannes baptista bonzagnus, Antonius magnus, valerius Pellecanus, marius equicolus (2), Jo-
annes baptista Piso, csahol ferencz csanádi püspök (2), Jacobus stachosky, franciscus calorus, 
bartholomaeus crottus, laurentius Puccius, mathias squaquara, nicolaus leonicenus; továbbá 
„Pullicis encomion” ajánlással: „r. d. ladislao episcopo vatiensi, serenissimi regis hungariae 
vicecancellario s. … budae, calend, iunij: m.d.XiX” (404–408.); „de concordia commenta-
tio” ajánlással „r. d. georgio, episcopo Quinqueecclesiensi… budae m.d.Xviii.” (408–415. l.); 
„Paraphrasis trivm librorvm meteororvm Aristotelis” ajánlással „illustrissimo et reverendissimo 
domino hippolyto estensi, domino suo” (426–436.); „in sacramentum evcharistiae sermo tv-
mvltvarivs caelii calcagnioni, per evm in cathedrali ecclesia Agriensi publice habitus” (494–496.)
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ez utóbbi szempont azonban nem biztos, hogy felvethető stephanus schiro-
tius Pannonius esetében. Őt ugyanis azért tartjuk számon hungarus szerzőként, 
mert üdvözlőverset írt a hervagius nyomda thucydides-kötetéhez (1540).11 Ez a 
kiadás biztosan nem a magyarországi szerző kis verse miatt került a kárpát-me-
dence könyvtáraiba, hiszen személye teljesen ismeretlen volt a korban is. hasonló 
mondható el (bár a szerzőkről valamivel többet tudunk) ladó ferencről, szilágyi 
Ambrusról, illetve martinus hatziusról, akik Joannes camers művét köszöntötték 
versekkel (Commentari in C. Iulii Solini Polyhistoria … de orbis situ libri tres, 
1557).12 martinus hatzius egy másik verse szerepel a magyarországon és erdélyben 
népszerű Pomponius mela-kiadásban is (De orbis situ libri tres, 1522).13 humanis-
táink üdvözlőversei is ismertek bázeli kiadványokból. hunyadi ferenc verse például 
hieronymus mercurialis gyermekgyógyászati művében (De morbis puerorum) sze-
repel egy conrad Waldkirch-kiadványban (1584),14 kassai torda zsigmondé pedig 
martinus crusius görög irodalmi szöveggyűjteményében (Germano-Graeciae libri 
sex, 1585).15 A nevek mellé nyomtatott származási hely („Pannonius”, „hungarus” 
stb.) azonban bármely olvasót tájékoztatta a szerző származásáról, vagyis hozzájá-
rulhatott a magyarokról alkotott képhez.

simon grynaeus antológiája egy további kérdést is bevon a vizsgálati szempontok 
közé. Novus orbis regionum címmel a 16. század elejéig felfedezett európán kívüli 
világról szóló leírásokat gyűjtötte össze (1537, 1555).16 Ezek között szerepel egy szö-
veg magellán utazásáról, amelyet egy bizonyos maximilianus transylvanus neve 
alatt közel ötven kiadásból ismerhetünk. A magyar szakirodalmi hagyomány őt is 
erdélyhez kapcsolja, jóllehet nem igazolt a mai románia területén található „erdőn 
túli terület”-hez való kötődése. kétségtelen azonban, hogy a kortárs magyarországi 
olvasóközönség számára a „maximilianus transylvanus” név függetlenül a könyv 
tartalmától is figyelemfelkeltő lehetett. elterjedtsége a korabeli könyvtárakban vi-
tathatatlan, akárcsak a grynaeus-féle antológiának is. ennek megfelelően a mai 
nyilvános könyvtárakban őrzött kiadásaik száma is viszonylag magas.

maximilianus transylvanus beszámolóját az utazási irodalom történetének ré-
szeként tárgyalják. ez az irodalom a kora újkori magyarországon is kedvelt olvas-
mány volt, több magyarországi szerző éppen bázeli kiadásból vált ismertté euró-
pában. nicolaus reusner népszerű utazási antológiája (Hodoeporicon, basel, 
1580)17 ugyanis több magyarországi szerző szövegét is tartalmazza: Janus Panno-
nius Marcello-Carmenjét az utazás dicséretéről, a körmöcbányai születésű német 
Paulus rubigallus Konstantinápolyi utazását, és az említett kassai torda zsig-
mond Sarmatiá ját. A másik, részben utazási irodalomként értelmezhető, a korban 
nagyon sikeres antológia sigismund herbenstein nevéhez kötődik. A latinul Rerum 

 11 rmk iii. 5187.
 12 rmk iii. 5265.
 13 rmk iii. 7329.
 14 rmk iii. 5443.
 15 rmk iii. 5455.
 16 rmk iii. 5181, 5254.
 17 rmk iii. 5395.
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Moscoviticarum commentarii, németül Moscouiter wundenbare Historien cím-
mel bázelben háromszor is megjelent (1563, 1567, 1571)18 mű valamennyi nemesi 
és főpapi gyűjteményben megvolt a kárpát-medencében. ennek részeként olvasható 
volt georg Wernher sziléziai humanistának, a thurzó család által patronált szepesi 
kamarai alkalmazottnak egy munkája a felső-magyarországi termálvizekről (Der 
wunderbaren Wasseren in Ungaren verzeichnuss).

Az árpád-kori jogtudós damasusról a 16. században biztosan nem tudták, hogy 
magyarországi személy. Burchardica, sive regulae canonicae in utramque partem 
munkája Porcius Azo Brocardica sive generalia iuris című antológiájában jelent meg 
bázelben 1567-ben.19 Azo kötete esetében tehát nem vethető fel a személyes kapcso-
lat, illetve ismertség a magyarországi elterjedtséggel kapcsolatban, jóllehet a mai 
retrospektív nemzeti bibliográfia szerzői hungaricumként tartja számon a művet.

van azonban olyan példa is, amikor a kortársak hihették azt, hogy a szerző ma-
gyarországi, sőt a kiadók maguk is így fogadták, de mostanra tudjuk, hogy személye 
nem köthető ténylegesen a magyar királysághoz. A zágrábban született kalandor-
ról, Paulus scalichiusról van szó, akit a patrióta horvát történetírás horvát encik-
lopédistaként ünnepel. A nonkonformista értelmiségi stanislas Pavao skalić (Paul 
scaliger) magát „Comes Hunnorum”-nak nevezte, jóllehet bizonyosan nem is élt 
magyarországon, igaz, gyermekkora kevéssé ismert, mint aktív könyvkiadó korsza-
ka. A magyar nemzeti bibliográfia nem tartja hungarusnak, könyvei azonban – így 
a bázelben megjelent Encyclopaedia is20 – elterjedtek voltak a korban, és számos 
példány vehető kézbe ma is. nincs kétségem afelől, hogy a sajátos titulus, „hun 
gróf”, szerepet játszott az egykori vásárlók döntésében.

A bázeli könyvek magyarországi elterjedtségét a szerzők személyes svájci kapcsola-
tai mindenképpen jelentős mértékben befolyásolták. általában az egyetemi közpon-
tok könyvkiadóinak kiadványai azért is vannak hangsúlyosan jelen a 16. századi 
kárpát-medencei könyvtárakban, mert az egyetemen rövidebb-hosszabb időt eltöltő 
diákok itt vásároltak, és természetesen szakdolgozati téziseiket (disputationes) is 
ezeknél a kiadóknál adták ki. A bázeli könyvkiadás magyarországi sikerét azonban 
– ahogy említettem is – ez a tényező nem befolyásolta. A nagyon szerény számú 
beiratkozott diák tézisfüzetei közül bibliográfiailag csupán hatot ismerünk, öt or-
vosi (Jacobus gregorius [2], samuel spielenberg, Johannes hertilius és laurentius 
schwechert), illetve egyetlen teológiai témájút (gallus rhormann).21 ezek is a 16. 
század utolsó két évtizedéből valók.

egy könyvvásárlói kör, illetve a könyvkiadók közti másik kapcsolat lehet a temati-
kus érintettség. vagyis ha a svájci könyvkiadók a magyarokkal vagy a magyar ki-

 18 rmk iii. 5292, 5314, 5338.
 19 rmk iii. 7379; egy további kiadása: torino, 1577 (rmk iii. 7417.)
 20 1559, Johannes oporinus (rmk iii. 464.)
 21 rmk iii. 746, 5470. (Jacobus gregorius); rmk iii. 895. (spielenberg); rmk iii. 5471. (herti-

lius); rmk iii. 7439. (schwechert); rmk iii. 7446. (rhormann)
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rálysággal kapcsolatos könyvet adnak ki, számíthatnak az ottani olvasók érdeklődé-
sére. Az európai fejlettebb országok és hatalmi központok értelmiségét, lakosságát 
a közép-európai régió, így a mindenkori magyarország is csak akkor érdekelte, ha 
saját jólétük valamilyen szempontból veszélyben forgott, vagy gazdasági, hatalmi 
érdekeik csorbultak. Így van ez ma is, és így volt ez mindig a történelemben. A kora 
újkorban a habsburg-család hatalmi túlsúlya zavarta a többi uralkodócsaládot, így 
ha valaki őket támadta, akkor azzal kapcsolatban volt véleményük. Az egyik ellen-
ségük a török birodalom volt, de miután a magyar, illetve erdélyi rendek is több 
szempontból habsburg-ellenérdekeltek voltak, ezen ellentét kapcsán az európai 
érdeklődési körbe kerültek. ha egy nagyhatalom szövetkezett a törökkel (például 
franciaország), akkor az a hatalmi harc természetes politikai játéka volt. ellenben 
ha valamelyik magyar habsburg-ellenjelölt (például szapolyai János vagy később 
bethlen gábor) tette ugyanezt, akkor ő a kereszténység ellenségeként, az európai 
közösség egy kiközösítendő alakjaként tűnt fel. A svájci kiadók általában (a bázeliek 
különösen) igyekeztek távol tartani magukat a közvetlen politikai és nem mellesleg 
a vallási hangulatkeltő kiadványok terjesztésétől. A tudományos vitától nem, de az 
indulatos véleményalkotástól igen. ennek megfelelően a törökkérdés főként tudo-
mányos kérdésként került elő az itteni kiadványokban, és nem véletlen, hogy ez a 
kiadványi kör jelentős mértékben eljutott a korabeli magyarországra és erdélybe. 
igaz, georgius Agricola Oratio de bello adversis Turcam suspiciendójában (bázel, 
1538)22 szapolyai János magyar király a gonosz megtestesítője, mert habsburg fer-
dinánd ellen harcol.23 (tegyük hozzá rögtön, a frobenius-műhely egyik legnépsze-
rűbb kiadványi köre a kárpát-medencében éppen Agricola majdani alapműveinek 
latin és német nyelvű kiadásaiból állt: De re metallica, De ponderibus et mensuris, 
De animantibus subterraneis.) ezzel szemben megjelent frangepán ferenc kalocsai 
érseknek az az oratiója is, amelyet 1541-ben budának a törökök által való elfoglalá-
sakor a keresztény európához intézett,24 kiemelve a nagyhatalmak cinikus tétlensé-
gét és álságos politikájuk következményeit.

A turcicairodalom bázelben inkább mint történeti és uralkodástechnikai kér-
dés jelent meg általában tudományos antológiákban, illetve a németül olvasókat 
tájékoztató összefoglaló művekként. magyarországi szerzők is megjelentek ezek-
ben. georgius de hungaria (De Turcarum moribus),25 de leginkább bartholomaeus 
georgievits európa-szerte több száz kiadásból ismert,26 a törökök szokásait, menta-

 22 App. h. 268.
 23 BeSSenyei József, Agricola Oratio de bello adversus Turcam suspiciendo című röpirata és a 

16. század első felének törökellenes publicisztikája, = Agricola évszázada, Georgius Agrico-
la (1494–1555) születésének 500. évfordulója alkalmából tartott ülésszak előadásai, szerk. 
zSámBoki lászló, miskolc, miskolci egyetem, 1994 (közlemények a magyarországi ásványi 
nyersanyagok történetéből, 4), 15–22; HeckenaSt gusztáv, Adatok Agricola recepciójáról a 16. 
századi Magyarországon = uo., 57–60.

 24 rmk iii. 330.
 25 basel, 1543: rmk iii. 5197; basel, 1550: rmk iii. 5227.
 26 basel, 1545, 1551, 1573, 1577, 1578 – rmk iii. 361, 392, 628, 5375, 5386.
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litását leíró szövege volt elterjedt. Antoine geuffroy (Aulae Turcicae … descriptio)27 
és nicolaus höniger (Hoffhaltung Des Türckhischen Keisers und Othomannischen 
Reichs Beschreibung)28 bázelben, illetve zürichben megjelent antológiája töretlenül 
népszerű volt a magyarországi és erdélyi könyvtárakban a 16–17. században. külön 
érdekességként említem meg a turcicairodalom kapcsán, hogy Petrus Perna 1573-
ban egy magyarországi német humanista, georg henisch fordításában adta ki a 
törökök elleni lepantói csata (1571)29 leírását, amely először olaszul, majd latinul 
jelent meg giovanni Pietro contarino tollából. A mű mindhárom nyelven ismert a 
magyarországi könyvtárakban.

Az eddigi hatástörténeti szempontok szerint említett példákat bevezetésnek szánva 
térek rá a főként bázeli, de zürichi, majd genfi kiadványok kora újkori magyarorszá-
gi és erdélyi elterjedtségének kronológiai rendet is követő indoklására. A középkori 
magyar királyság a reneszánsz és humanizmus korára kialakította azt az egyházi – 
így oktatási és kulturális – intézményi rendszerét, amely hasonló volt a kortárs nyu-
gati európai államokéhoz.30 A 15. század második felének ambiciózus uralkodója, 
hunyadi mátyás pedig az uralkodói reprezentáció egyik formájául megvalósította 
az itáliai humanisták álmát, egy, a görög és a latin antikvitás szövegeiben bővelkedő 
könyvtárat.31 A már a császárrá válás álmát dédelgető, bécset is meghódító uralko-
dó32 elkezdte a bécsi udvari könyvtárának gyűjtését is, ám hirtelen halála miatt a 
gyűjtemény gyarapításának feladata i. miksára maradt. A magyar koronát öröklő 
Jagelló királyok uralkodása alatt az ország értelmiségének kötődése a nyugati szel-
lemi központokhoz rendszeressé vált, a krakkóba, bécsbe, az észak-itáliai egye-
temekre irányuló tanulmányi célú utazások száma megsokszorozódott.33 A főúri 
családok számos tagja személyes kapcsolatot ápolt, vagy levelezett neves humanista 
tudósokkal, vagyis az a példa, amelyet matthias corvinus adott az országnak, köve-
tőkre talált. A főpapi réteg csaknem valamennyi tagja egyetemet végzett, udvaraik 
a könyvkultúra központjaivá váltak, a középpapsághoz tartozók jelentős számban 
követték elöljáróik példáját a tanulásban.34 A devotio moderna és a humanizmus 
eszméi együttesen hatottak az országban, és készítették elő a reformáció tanainak 

 27 basel, 1577: rmk iii. 5375.
 28 basel, 1578: rmk iii. 5386.
 29 rmk iii. 628.
 30 tibor klaniczay, Die Soziale und institutionelle Infrastruktur der ungarischen Renaissance = 

Die Renaissance im Blick der Nationen Europas, hg. von georg kauFmann, Wiesbaden, har-
rassowitz, 1991 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur renaissanceforschung, 9), 319–338.

 31 csaba cSapodi, The Corvinian Library, History and Stock, bp., Akadémiai k., 1973 (studia 
humanitatis, 1).

 32 Karl neHring, Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habs-
burgischen Gegensatz im Donauraum, münchen, oldenbourg verlag, 1989 (südosteuropäi-
sche Arbeiten, 72).

 33 vö.: Die ungarische Universitätsbildung und Europa, hg. von márta Font, lászló Szögi, Pécs, 
bornus, 2001.

 34 vö.: köBlöS József, Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában, bp., mtA tti, 1994 
(társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 12).
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terjedését is. A 15–16. század fordulóján a korabeli könyvjegyzékek, illetve az akkor 
az országba került, máig fennmaradt kódex- és ősnyomtatvány-állomány tanulsága 
szerint a szellemi áramlatok befogadástörténetében naprakészségről beszélhetünk 
akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy az olvasni és írni tudás a társadalomnak csak 
kicsiny részét érintette. A századforduló az az időszak, amikor két pesti ferences 
szerzetes, laskai osvát és temesvári Pelbárt munkái európai sikerkönyvekké vál-
tak. A két szentbeszédíró szellemisége az igehirdetés gyakorlatában kötötte össze 
a kereszténység alapgondolatát, a keresztényi szeretetet a krisztus-követés irodal-
mával (imitatio Christi), továbbá a ferences rend szociális igazságtalanságok elleni 
érzelmeinek kifejezését.

A 15. század utolsó harmadának európai szellemi központjai sorában a felső-raj-
na-vidék, a strasbourgtól zürichig tartó terület különösen fontos a magyarországi 
értelmiségi mozgalmak szempontjából. A rajnai misztika és az itteni humanizmus 
együttes hatásáról van szó. nem pusztán a hagenaui, a strasbourgi és a bázeli ős-
nyomtatványok, a korai 16. századi kiadványok nagy száma mutatja ezt a hatást a 
fennmaradt gyűjteményekben, hanem az is, hogy a terület festőiskolája is hatással 
volt a magyarországon alkotókra. nem lehet véletlen, hogy laskai osvát beszédei 
öt, temesvári Pelbártéi hét ősnyomtatvány-kiadásban ismertek csak hagenauból. 
1501 és 1510 közt hagenauban és strasbourgban hét laskai- és 38(!) temesvári 
Pelbárt-editio látott napvilágot.35 ezekhez adódik még michel de hungaria Sermo-
nesének hat strasbourgi kiadása,36 a Legenda Sanctorum Regni Hungariae két itte-
ni ősnyomtatvány kiadása is.37

A terület magyarországi kapcsolataira utal az a tény is, hogy bázelben nicolaus 
kessler kétszer is kiadta az egyetlen magyarországon alapított szerzetesrend regu-
láját Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Pauli primi eremitae címmel 1486 után, 
illetve 1490-ben.38 ugyancsak bázelben jelent meg 1487 körül a pécsi egyházmegye 
első nyomtatott misekönyve (Missale Quinqueecclesiense) michael Wensslernél,39 
majd az esztergomi főegyházmegye miserendje is 1511-ben Jacobus de Pforzheim 
műhelyében.40

A ferences, a pálos és a karthauzi lelkiség, a tudással alátámasztott hitre való tö-
rekvés a szerzetesek közt és a világi papság köreiben, továbbá a matthias corvinus 

 35 Az rmk iii. felsorolja ezeket. vö.: BorSa gedeon, Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt művei-
nek megjelentetői, magyar könyvszemle, 121(2005), 1–24; balázs kertéSz, Two Hungarian 
Friars Minor (Franciscan Observants) in the Late Middle Age: Pelbart de Temesvár and Os-
wald de Lasko = Infima Aetas Pannonica, Studies in Late Medieval Hungarian History, ed. by 
Péter e. koVácS, kornél SzoVák, bp., corvina, 2009, 60–78.

 36 gedeon BorSa, Michael de Hungaria, a mediaeval author in Britain, His person and a biblio-
graphy of the printed editions of his work between 1480–1621, bp., borda, 1998 (A borda 
Antikvárium könyvészeti kiadványai, 6).

 37 rmk iii. 10, 5021.
 38 rmk iii. 7312, 7314. vö.: gábor SarBak, Prior General Gregory of Gyöngyös and its Bor-

rowers int he Late Middle Age = Infima Aetas Pannonica, Studies in Late Medieval Hungarian 
History, ed. by Péter e. koVácS, kornél SzoVák, bp., corvina, 2009, 250–260.

 39 rmk iii. 7310.
 40 rmk iii. 168.
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halála utáni évtizedek egyetemi, akadémiai törekvései magyarországon több pil-
lérre támaszkodhattak. budán még megvolt a Bibliotheca Corvina, Pozsonyban az 
Academia Istropolitana mozgalma (ennek legismertebb személyisége conrad celtis 
volt),41 a tudós főpapi udvarok Pécstől nagyváradig és gyulafehérvárig, a királyi 
udvar humanista érdeklődésű főúri tagjai (például thurzó elek), illetve az egye-
temet végzettekből megszervezett udvari kancellária. hasonlóan humanista kép-
zettségűekből állt a gyulafehérvári püspök környezete is, az ottani káptalan tagjai 
nagyobbrészt itáliai egyetemeken végzett kanonokok voltak.42

ha ezen magyarországi és erdélyi intézményekben dolgozó személyek külföldi 
kapcsolati hálóját megrajzoljuk, akkor az egyetemek közül bécs, krakkó, Padova 
és bologna kerül az első helyre, míg a könyvkiadó központok közül velence után 
bázelt kell megemlíteni. bécs és krakkó különösen fontos mint közvetítő központ. 
Az itteni humanista tanárok között több rajna-menti vagy éppen svájci tudós dol-
gozott. Joachim vadianus kortársa volt azoknak a tudósoknak, akik budára lá-
togattak,43 hogy kézbe vegyenek egy-egy csak itt létező szövegemléket. néhányan 
közülük (Johannes cuspinianus44, Johannes Alexander brassicanus45) magukkal is 
vittek köteteket. vadianus nagyra becsülte a magyarországi és erdélyi kortársait, 
amit nemcsak levelei bizonyítanak, hanem az is, hogy kozmográfiai munkájában 
(Epitome trium terrae partium, zürich, 1548) Johann honter Atlas minorát is újra 
kiadta.46 Az ő munkatársa volt Wolfgang lazius is, akinek bázeli, 1546-ban megje-
lent Rerum Viennensium commentarii című kiadványában közös magyar kollégá-
juk, sylvester János köszöntőverse is szerepel.47

A magyar királyság összeomlása (1526–1541), de főként a Bibliotheca Corvina 
széthullása a tudós körökben komoly visszhangot talált, ismét ráirányította a figyel-
met a mátyás-kori budai humanista körre, amelynek tagjai persze nem magyarok, 
hanem főként itáliaiak voltak.48

 41 Matthias Corvinus and the humanism in Central Europe, ed. tibor klaniczay, József Jan-
koVicS, bp., Akadémiai k., 1994 (studia humanitatis, 10); tibor klaniczay, Alle origini del 
movimento accademico ungherese, Alessandria, orso, 2010 (ister, 1).

 42 páSztor lajos, A magyarság vallásos élete a Jagellók korában, bp., egyetemi ny., 1940 (bp., 
metem, 2000); Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser, hg. von ur-
szula BorkowSka, markus HörScH, ostfildern, thorbece, 2010 (studia Jaellonica lipsiensia, 6); 
Betweens worlds, The age of the Jagiellonians, ed. by florin ardelean, frankfurt am main, lang, 
2013 (eastern and central european studies, 2).

 43 vö.: Vadians Humanistenkorrespondenz mit Schülern und Freunden aus seiner Wiener Zeit, 
Personenkommentar IV. zum Vadianischen Briefwerk, von conradin Bonorand, st. gallen 
1988 (vadian-studien, 15).

 44 FöldeSi ferenc, Budától Bécsig = Uralkodók és corvinák, Az Országos Széchényi Könyvtár jubi-
leumi kiállítása alapításának 200. évfordulójára, szerk. karSay orsolya, bp., oszk, 2002, 91–95.

 45 András németH, A Viennese Bibliophile in the Hungarian Royal Library in 1525 = gutenberg 
Jahrbuch, 88(2013) 149–165.

 46 rmk iii. 5222.
 47 rmk iii. 5213.
 48 csaba cSapodi, Wann wurde die Bibliothek des Königs Matthias Corvinus vernichtet? = 

gutenberg-Jahrbuch 46(1971), 384–390. vö.: istván monok, Questioni aperte nella storia del-
la Bibliotheca Corviniana agli albori dell’eta moderna = Nel segno del Corvo. Libri e minia-
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A 16. század közepén, de lényegében a századot lezáró nagy, a törökkel vívott 
háborúig (tizenöt éves háború) magyarországon és erdélyben is a kancelláriákon, 
az uralkodók udvari környezetében komoly szerephez jutottak az egyetemet végzett 
jogtudósok, teológusok, és azok a nemesek, akik maguk is a peregrinatio academica 
intézményében erősítették meg az itthon szerzett tudásukat. ha megnézzük az úgy-
nevezett „pozsonyi tudós társaság” névsorát,49 vagy az erdélyben 1594-ben a bá-
thory zsigmond által kivégeztetettek körét,50 akkor jól láthatjuk: a magyarországi 
és erdélyi katolikus főpapok, főnemesek (akik ekkor már jelentős részben a reformá-
ció hívei voltak), illetve a humanista tevékenységet is folytató protestáns lelkészek 
egy köre aktív kapcsolati hálót működtetett, amelynek csomópontjaiban az említett 
városokon kívül immár melanchthon Wittenbergjét51 is hangsúllyal kell említeni. 
A most vizsgált korszakunk végén ismét a rajna mentére térünk vissza két újabb 
fontos szellemi központ megerősödésével: strasbourgba és heidelbergbe. Johann 
sturm iskolája számos magyar diákot is képzett (a csehek és a lengyelek mellett), és 
nem kevesebb diákja volt utódjának, matthias berneggernek. heidelberg 1595-től 
az egyetem feldúlásáig (1622) a magyarországi és erdélyi késő humanista értelmiség 
egyik nagyon fontos képző- és találkozási helye lett, sokszor innen érkeztek bázelbe, 
zürichbe vagy genfbe.52

de térjünk vissza időben a mátyás-kori humanisták köréhez és szövegeikhez.53 
lippo brandolini a 15. századi politika-, illetve uralkodáselméleti szövegeivel vált 
főként ismertté, rövid ideig budán is élt.54 A De humanae vitae conditione című 

ture della biblioteca di Mattia Corvino re d’Ungheria (1443–1490), a cura di Ernesto milano, 
modena, il bulino, 2002, 33–41.

 49 oláh miklós, zsámboky János, radéczy istván, nicasius ellebodius, istvánffy miklós, georg 
Purkircher, batthyány boldizsár, carolus clusius, beythe istván, beythe András. vö.: BoroSS 
klára, A pozsonyi humanista kör könyvei az Egyetemi Könyvtár antikva-gyűjteményében = 
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei Xiii, bp., 2007, 157–186.

 50 klaniczay tibor egyenesen úgy fogalmaz, hogy ezzel az értelmiségi politizálást végezték ki. 
említsük kendy sándor, kovacsóczy farkas, sombory lászló, berzeviczy márton, gyulay 
Pál vagy gálfy János nevét. lásd: klaniczay tibor, Udvar és társadalom szembenállása Kö-
zép-Európában, Az erdélyi udvar a XVI. század végén = uő, Pallas magyar ivadékai, bp., 
szépirodalmi k., 1985, 104–123.

 51 A melanchthonnal kapcsolatban álló magyarországiak közül említsük leonard stöckel, dévai 
bíró mátyás, sylvester János nevét, és látni fogjuk, hogy a bázeli nyomtatványok kapcsán is 
őket kell majd említenünk. ágnes ritoók-Szalay, Warum Melanchthon? Über die Wirkung 
Melanchthons im ehemaligen Ungarn = Melanchthon und Europa, 1. teilbd., Skandinavien 
und Mitteleuropa, hg. von günter Frank, martin treu, stuttgart, thorbece, 2001 (melanch-
thon-schriften der stadt bretten, 6/1), 273–284.

 52 Peregrinatio Hungarica, Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschu-
len vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, hg. von márta Fata, gyula kurucz, Anton ScHindling, 
stuttgart, steiner, 2006 (contubernium, 64).

 53 vö.: Renaissance year, 2008, guide to the exhibitions for the 550th anniversary of King Mat-
thias’ accession to the throne, ed. árpád mikó, bp., oszk, mng, 2008; Italy and Hungary, 
Humanism and art in the early Renaissance, ed. Peter FarBaky, louis A. waldman, firenze, 
milano, villa i tatti, 2011 (the i tatti renaissance library, 43). – bibliographia: 675–700.

 54 Republics and kingdoms compared by Aurelio Lippo Brandolini, ed., translated by James 
HankinS, cambridge, mass., 2009 (the i tatti renaissance library, 40).
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munkáját martin brenner, a besztercei humanista rendezte sajtó alá bázelben (1541, 
1543).55 ugyancsak brennernek köszönhető Antonio bonfininak matthias corvi-
nusnak a magyarok történetéről írt műve kiadásának elindítása. A Rerum Unga-
ricarum decades első három decadját brenner maga készítette elő kiadásra (bázel, 
1543, robert Winter).56 A kiadvány nagy érdeklődésre tarthatott számot, mert a 
közeli colmarban, a Plutarkhoszt és thuküdidészt is kiadó hieronymus boner né-
metre fordította, és ezt a német változatot ruprecht Winther bázelben egyetlen év 
alatt háromszor adta ki (1543).57 biztosan állítható, hogy a hír, miszerint a magyar 
királyi székhelyet elfoglalta a török, megnövelte a kérdéses munka iránti keresletet.

ez az érdeklődés fenn is maradt, legalábbis bonfini szövege iránt. Azonban közel 
húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Johannes oporinus a vele személyes kapcso-
latot tartó zsámboky János segítségével a teljes művet is kiadja (1568).58 Az érdek-
lődést az is bizonyítja, hogy egy év alatt két kiadást ért meg a terjedelmes munka. 
négy év múlva zsámboky ugyancsak oporinusnál jelentette meg egy budán, a ki-
rályi udvarban megrendezett Symposiumnak a szövegét,59 és bonfini jegyezte le a 
vitatkozó felek álláspontját a szüzesség és a házasélet tisztasága kérdésben.

A következő, budán is élt itáliai humanista, galeotto marzio De homine című 
értekezését és az ehhez, georgius merula által írt magyarázatokat együtt adta közre 
Johannes frobenius 1517-ben.60

A 15. századi magyarországi humanizmusnak a kortársak által is elismert alakja 
volt Janus Pannonius. A rajna-menti schlettstett/sélestat közismert tudósa, beatus 
rhenanus megszerzett egy Janus-kéziratot,61 és 1518-ban Johannes frobeniusnál 
kiadta a guarino-panegyricus szövegét.62 A Janus-kiadók sorában az egyik legtragi-
kusabb sorsú humanista, az erasmus-féle sodalitas Basiliensishez tartozó hila rius 
cantiuncula (hilaire chansonette) volt,63 aki szüleihez hosszú peregrinációjáról 
hazatérve a rajnába fulladt. cantiuncula Janus szövegeit velencében adta ki 1553-
ban,64 de a bázeli Johannes oporinus két évvel később erre a kiadásra alapozva egy 
év alatt kétszer is újranyomtatta.65 A bázeli, majd a genfi kiadók is adtak ki azután 
egy-egy Janus-verset, ám ők inkább a tematikus antológiákhoz tartalmilag illő szö-
vegek írójaként kedvelték. 1553-ban bázelben jelent meg Janus De paparum crean-

 55 rmk iii. 331, 345.
 56 rmk iii. 344.
 57 rmk iii. 5206, 5207, 5208.
 58 rmk iii. 570, 5318.
 59 rmk iii. 616.
 60 rmk iii. 5089.
 61 charles munier, Beatus Rhenanus et Janus Pannonius = les amis de la bibliothèque huma-

niste de sélestat, Annuaire, 2009, 7–18; 2010, 35–49; 2011, 49–58.
 62 rmk iii. 220.
 63 Humanistes du Bassin des Carpates, vol. 3. sous la dir. de istván monok, ed. gábor FarkaS 

kiSS, Péter ekler, avec la collab. de gábor SarBak, zaynab dalloul, turnhout, brepols, [meg-
jelenés alatt] (europa humanistica).

 64 rmk iii. 418.
 65 rmk iii. 426, 5253.
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dorum ritu című verse thomas naogeorgus Sylvae carminum in nostri temporis 
gyűjteményében.66 ezt követte Johannes baleus antológiája a pápák viselt dolgairól 
(Acta Romanorum Pontificum), amelyben szerepel Janus Pannonius verse v. Pál 
pápáról (Pontificis Pauli testes ne Roma requiras). ez az antológia először 1558-
ban jelent meg oporinusnál, majd két további latin és két német kiadása ismert 
sine loco et sine typographo, továbbá egy frankfurti editio is.67 Janus békevágya 
köztudott az őt elemző irodalomtörténészek körében. A Pro pace című verse a 16. 
században külön is megjelent oporinusnál Adam silber antológiájának részeként 
(1563: Pietas puerilis, ex diversis doctorum monumentis collecta).68 nicolaus reus-
ner utazáselméleti szöveggyűjteményéről már tettem említést (ennek három bázeli 
kiadása ismert), de az antológiák sorát gazdagítja még Johannes ravisius textoré, 
amely 1585-ben leonhardus ostenius műhelyében látott napvilágot, és Janusnak 
két versét is tartalmazza (Frigus et humor, Quod cessat Phoebea chelys).69 külön ér-
dekességként megemlítem, hogy Philippe de mornay 1611-ben saumurban kiadott 
egy, a pápaság történetét polemikus éllel bemutató szöveggyűjteményt,70 amelynek a 
következő fél évszázadból további nyolc kiadása ismert latinul, franciául és angolul. 
Pierre Albert genfben 1612-ben adta ki francia fordításban,71 benne Janus Panno-
nius Non poterat quisquam reserantes aethera claues című versét is. Így ez Janus 
első francia fordítása is egyben.

Az erdélyi és a magyarországi tudósok közül néhányan sok évet töltöttek azzal, 
hogy tanulmányi éveiket megtoldva európai utazáson vettek részt. ez idő alatt ala-
kították ki kapcsolati rendszerüket, amely révén az európai tudományosság remek-
művei eljutottak a kárpát-medencei könyvtárakba. A kolozsvári születésű Jordán 
tamás ugyan húsz évvel conrad gessner után járt a montpellieri orvosi egyetemen, 
de itáliába már zürichen át vezetett az útja (1562). gessner komoly hatással volt az 
erdélyi tudós későbbi munkáira, aki élete végén moráviában élt, és ahogy gessner 
a graubündeni ásványok és gyógyvizek leírását végezte el, Jordán a moráviaiakét. 
bázelben azonban Petrus Pernánál nem orvosi tevékenységével vált ismertté, hanem 
a cseh történelem alapművének, Johannes dubravius históriájának a kiadásával 
(1575).72 dubravius a cseh históriát tekintve olyan ismert volt, mint Antonio bonfini 
a magyarok cselekedeteiről írt művével, vagyis a legtöbb kortárs könyvtárban meg-
volt valamelyik kiadása.

 66 rmk iii. 5247.
 67 rmk iii. 7364, 7369, 7372, 7380, 7396.
 68 rmk iii. 5391.
 69 nicolas brylinger, 1571, 1573, 1576, leonhardus ostenius, 1585, 1592, 1594 és Andreas cella-

rius, 1599.
 70 Philippe dupleSSiS-mornay, Mysterium iniquitatis seu historia papatus, saumur, thomas Por-

taeus, 1611, 167 („iohannis Pannonii versus quis nescit? non poterat quisquam reserantes  
aethera claves…”; „Pontificis Pauli testes…”) (rmk iii. 5856.)

 71 rmk iii. 5867.
 72 rmk iii. 646.
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vitathatatlan azonban, hogy a svájci és a magyarországi, illetve erdélyi humanis-
ta kapcsolatok 16. századi történetében kiemelkedik három név, Johannes honte-
rus, Johannes sambucus és georg henisch neve. mindhárom személyes kapcsolatot 
ápolt a bázeli és a zürichi tudós körökkel, nyomdászokkal. kettővel (honter, sam-
bucus) könyvtárnyi szakirodalom foglalkozik, itt csupán megemlítem, hogy honter 
a betűmetszést és a nyomdászatot is bázelben tanulta, és vált erdély legjelentősebb 
humanista nyomdászává brassóban.73 magyarország térképe, kozmográfiája önál-
lóan vagy valamely antológia részeként nyolc bázeli és tizenhárom zürichi kiadás-
ban jelent meg 1532 és 1597 között. két további esetet említek azonban, amely 
kiemeli honter görög filológiai ismereteit. 1536-ban bázelben, Johannes bebelius 
műhelyében megjelent a 4. századi cyrusi theodorus epigrammáinak gyűjtemé-
nye,74 amelynek szövegfilológiai előkészítése az erdélyi ifjú munkája volt. hazatérve 
maga is keresett olyan szövegeket, amelyek ismeretlenek az európai tudomány által. 
egy havaselvi kolostorban bukkant az 5. században élt nilus püspök szövegére, 
amelyet 1540-ben brassóban, a saját műhelyében ki is adott. A kis műhely könyvei 
azonban nem jutottak el az európai egyetemi központokba. honter – feltehetően a 
kézirattal együtt – elküldte kiadványát barátjának, michael neandernek bázelbe.  
Ő azután, az előszóban honter szerepét a kézirat megtalálásában megírva görögül 
és latinul is kiadta a szöveget oporinusnál 1559-ben.75 A klasszika-filológia ma is ez 
utóbbi kiadást tartja editio princepsnek.76

zsámboky János életének jelentős részét utazással töltötte. Wittenberg, stras-
bourg, bázel, Párizs, észak-itália minden jelentős tudósával kapcsolatban állt.  
Ő maga is számos könyvet publikált több városban, csak antik görög és latin aukto-
rok szövegeiből harminckilencet adott ki.77 kéziratokban – középkori és humanista 
kódexekben – gazdag magánkönyvtárából78 ezeken kívül is kölcsönadott más szö-
vegemlékeket, szövegvariánsokat, ha egy-egy kiadói vállalkozáshoz ezt kérték tőle. 
több alkalommal pórul járt, amikor a kölcsönadott kódexek nem kerültek visz-
sza hozzá. Így például Johannes oporinustól sem, aki nagy adósságot hátrahagyva 
hunyt el. A hitelezők kielégítésére eladták könyvtárát, köztük a sambucustól nála 
lévő kéziratokat is.79 de nem járt jobban az 1612-ben elhunyt Jacques bongarsszal 

 73 ludwig Binder, Johannes Honterus, Schriften, Briefe, Zeugnisse, durchgesehen, hg. von gernot 
nuSSBäcHer, bukarest, kriterion, 1996; gernot nuSSBäcHer, Beiträge zur Honterus-Forschung, i. 
bd. 1966–1989, ii. bd. 1989–2004, iii. bd. 2004–2010, kronstadt, Aldus, 2003, 2005, 2010.

 74 rmk iii. 7355.
 75 rmk iii. 463.
 76 István monok, La seule édition princeps d’un texte classique en Transylvanie au XVIe siècle = 

Strasbourg, ville de l’imprimerie. L’édition princeps aux XVe et XVIe siècles, Texte et images, 
innovations et traditions, colloque international, strasbourg, 23 et 24 mars 2012, biblio-
thèque nationale et universitaire, Actes du colloque (megjelenés alatt).

 77 Humanistes du Bassin des Carpates, vol. 2. Johannes Sambucus, ed. par gábor FarkaS kiSS, 
gábor almáSi. turnhout, brepols, 2014 (europa humanistica).

 78 hans gerStinger, Johannes Sambucus als Handschriftensammler = festschrift des national-
bibliothek in Wien, Wien, önb, 1926, 250–399; Die Bibliothek Sambucus, Katalog, nach der 
Abschrift von Pál gulyáS, hg. von istván monok, Péter ötVöS, szeged, scriptum, 1992.

 79 carlos gilly, Die Manuskripte in der Bibliothek des Johannes Oporinus, Verzeichnis der Ma-
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sem, akinek könyvtára a berni bürgerbibliothekba került.80 ez a könyvtár nekünk, 
magyaroknak is fontos, hiszen a kiváló humanistának több magyar kapcsolata volt, 
Johannes sambucuson kívül találkozhatott szántó Arator istvánnal, amikor meglá-
togatta rómában fulvio orsinit. Arator ekkor orsininak dolgozott (a Polybios-ki-
adáshoz collacionált egy kódexet a vatikáni könyvtárban,81 vagyis elvégezte a bá-
zeli 1549-es hervagen-féle editio felülvizsgálatát)82. A bongars könyvtárában őrzött 
kéziratoknak csak az elmúlt években jelent meg a részletes katalógusa, és derült ki, 
hogy a zsámbokytól kölcsönbe kapott kötet ma is bernben található.83 zsámboky 
oporinuson kívül henricus Petrivel, Petrus Pernával és az epsicopius officinával 
is dolgozott. A teljes Antonio bonfini-kiadás mellett bázelben adta ki Xenophón, 
lucianus, Plautus és vegetius szövegeit, az Epistolarum conscribendi methodus 
című elméleti írását is.84 ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a genfi Jacques chouët 
diogenes laertius kiadásában zsámbokynak miksa császár törökországi követé-
hez, Augier-ghislain de busbecque-hez szóló ajánlása szerepel.85 ez a humanista 
személyiség patrónusával, oláh miklós esztergomi érsekkel együtt a 16. századi 
magyarországi humanista élet szervezője volt. nem pusztán kiadványaival, saját 
könyvtárának bázeli gyűjteményével, hanem ezen kötetek megbeszélésével (sympo-
sia) is a svájci tudományos könyvkiadásra irányította a figyelmet. 

A nemzetközi szakirodalomban kevéssé ismert szerző georg henisch (1549–
1618)86 elsősorban Petrus Pernával dolgozott, de hésziodosz-kiadása Johannes 

nuskripte und Druckvorlagen aus dem Nachlass Oporins anhand des von Theodor Zwinger 
und Basilius Amerbach erstellten Inventariums, basel, schwabe, 2001 (schriften der universi-
tätsbibliothek basel, 3).

 80 Patrick andriSt, Le legs de Jacques Bongars, le don de Jakob Graviseth et la part de la Bur-
gerbibliothek Bern = „Je lègue ma bibliothèque à …” Dons et legs dans les bibliothèques  
publiques, Actes de la journée d’études annuelle „Droit et patrimoine” organisée le 4 juin 2007 
à l’école normale supérieure lettre sciences humaines, lyon, par l’école nationale supérieure 
des science de l’information et des bibliothèques et le centre de conservation du livre, sous la 
direction de raphaële mouren, Arles, Atelier Perrousseaux, 2010 (kitab tabulae).

 81 lorenz weinricH, „Paenitentiarius Ungaricus non ingratus Ursino”, Zur Textgeschichte des 
Polybius = Philologus (berlin), 144(2000), 126–133.

 82 Polybii Megalopolitani Historiarum Libri priores quinque, nicolao Perotto episcopo siponti-
no interprete, item, Epitome sequentium librorum usque ad Decimumseptimum, vuolfgango 
musculo interprete, basel, Johann herwagen der Ä., 1549. – fulvius urSinuS kiadása 1582-ben 
jelent meg Antwerpenben, christoph Plantin műhelyében. A történetről összefoglalóan: mo-
nok istván, A kulturális örökség számbavétele, kapcsolattörténet és a 16. századi könyvanyag 
vizsgálata = Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban:, 
a Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve – Institutions, Ten-
dencies and Research in the International Hungarian Studies: the First Twenty Years of the 
Jyväskylä University’s Hungarian Studies Program, spectrum hungarologicum, Jyväskylä, 
university of Jyväskylä, 2013, 113–120.

 83 Patrick andriSt, Les manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la Bourgoisie de Berne 
– Burgerbibliothek Bern, Catalogue et histoire de la collection, dietikon-zürich, urs graf 
verlag, 2007, 88, 111–112.

 84 rmk iii. 504, 571, 616, 639, 649, 5388.
 85 rmk iii. 5548.
 86 vö. leonhard lenk, Augsburger Bürgertum im Späthumanismus und Frühbarock (1580–
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oporinus műhelyében jelent meg (1574).87 A bártfai születésű henisch már közép-
fokú tanulmányait is külföldön, linzben végezte, majd Wittenbergben tanult. mes-
tere a melanchthon-tanítvány hieronymus Wolf volt, rajta kívül még az augsburgi 
markus Welser volt rá nagy hatással. lipcsei és párizsi egyetemi évek után került 
bázelbe, ahol 1576-ban orvosi diplomát szerzett. élete nagyobb részét Augsburgban 
élte le, retorikát, hébert, görögöt és latint tanított a protestáns gimnáziumban, illet-
ve orvosként praktizált. A könyvtárak történetében ő adta ki először egy nyilvános 
könyvtár katalógusát, az augsburgiét, amelynek egy időre a vezetését is elvállalta. 
közel 70 könyve jelent meg nyomtatásban, ebből 14 bázelben. hésziodosz mellett 
kiadta gemisthos Plethon platonista írásait, dictys cretensis szövegeit. említettem 
contarino-fordítását a törökökről, de főként orvosi tárgyú munkái terjedtek el. Az 
ásványok és a növények használatáról számos német nyelvű kötetet írt, de az ókori 
orvosi szövegemlékek kiadását is elvégezte. családjának a magyar királyságban 
maradt tagjaival, az ottani tanárokkal, lelkészekkel tartotta a kapcsolatot, illetve a 
császári udvar magyarországi tagjaival is. kiadványait gazdag augsburgi polgárok, 
a fugger család tagjai mellett lazarus schwendi hadvezérnek ajánlotta, aki ma-
gyarországon is harcolt.88

mindeddig, vagyis tanulmányom nagyobb részben a humanista tudástranszferről 
beszéltem, jóllehet a svájci és a magyar kapcsolattörténetben, az olvasmánytörténeti 
vizsgálatokban is a helvét hitelvek, az ezek mentén megfogalmazott teológiai isme-
retek áramlásáról írtak többet. A legújabb kapcsolattörténeti monográfia, Jan-And-
rea bernhard habilitációs munkája is erre koncentrált.89 A helvét hitvallás hatását 
persze egyik szakíró sem vonja ki a devotio moderna és a humanista vallásfelfogás, 
illetve az erasmus rendszere által meghatározott keresztény filozófia kontextusából. 
A bázeli, a zürichi és a genfi könyvkiadás pedig különösen az utóbbi két szelle-
mi áramlat európai elterjesztésében játszott központi szerepet. A magyarországi és 
az erdélyi szerzők jelenlétét hangsúlyosabban a humanista szövegkiadás, illetve a 
báze li egyetem orvosi karának hatása összefüggésében értelmeztem. ennek megfe-
lelően a korszakban a kárpát-medence könyvtáraiba került könyvanyagban is ezek 
a hangsúlyos tematikus egységek. georg henisch, Jordán tamás, de zsámboky is 
a bécsi, a krakkói humanista egyetemi légkörből, vagy éppen Wittenbergből, Phi-
lipp melanchthon környezetéből kerültek kapcsolatba a bázeli és zürichi kiadókkal.  
A továbbiakban olyan személyek svájci munkáit említem, akik és amely munkák 
ezt a protestantizmus irányába mutató változást erősítik. leonard stöckel, a bárt-
fai iskola magas szintre emelésével európai rangot kivívó humanista például kifeje-
zetten egy Loci communes kommentárral (melanchthon) jelentkezett oporinusnál 

1700), Augsburg, mühlberger, 1968 (Abhandlungen zur geschichte der stadt Augsburg, 17), 
175–182. – szövegfilológiai tevékenységéről összefoglaló képet adott ekler Péter, Humanistes 
du Bassin des Carpates, lásd a 62. jegyzetet.

 87 rmk iii. 638. später in 1580 (rmk iii. 690).
 88 időrendben: rmk iii. 627, 628, 5347, 635, 636, 637, 638, 7404, 645, 5358, 7406, 660, 690, 

5420.
 89 Jan-Andrea BernHard, Die Bedeutung der ungarisch-schweizerischen Kontakte…, i. m.
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(1561).90 A másik melanchthon-tanítvány, a pozsonyi születésű ciceroniánus retori-
katanár, christoph Preyss is feltűnik bázeli kiadványokban (1550, 1555).91 Andreas 
dudith, a tridenti zsinaton a magyar egyházat képviselő főpapból lett breslaui bölcs 
(akihez minden kortárs hittudós szívesen fordult, véleményét kérve) is kettős arcu-
lattal van jelen a bázeli könyvpiacon. A népszerű, üstökösökről szóló értekezése 
három kiadása mellett92 az ars historica műfajába tartozó elméleti írása (dionysius 
halicarnassaeus kapcsán)93 és a théodore de bèze-nek a socinianusokkal kapcsolat-
ban írt levele94 is megjelent. zsámbokyéhoz mérhető európai kapcsolati rendszeré-
nek a bázeli, a zürichi és a genfi könyvkiadók is több, főként sziléziai, szászországi 
és magyarországi vásárlót köszönhettek. könyvtárának rekonstruált katalógusa – 
amely a könyveinek csupán töredékét mutatja95 –, nyomdahelymutatója meggyő-
zően érvel e kijelentés mellett.

A humanista és a protestáns teológiai, egyházi tevékenység szoros együtteséről 
árulkodó következő példa a svájci könyv magyarországi hatását egy másik aspektusá-
ban mutatja meg. gyalui torda zsigmond melanchthon biztatására latinra fordítot-
ta Euripides Orestesét, amelyet oporinus nyomtatott ki 1551-ben.96 Ekkor már nem 
volt ismeretlen bázelben, hiszen egy évvel e fordítás megjelenése előtt részt vett abban 
a vállalkozásban, amelyet martin borrhaus szerkesztett egybe (1550).97 A kor híres 
esetéről, francesco spira rekatolizálásának a történetéről adott ki ugyanis oporinus 
egy kötetet. Az európa-szerte vitatott „horrendus casus” egy részét gyalui torda 
írta meg. ez az oporinus-kiadás azonnal eljutott magyarországra, hiszen 1551-ben 
már a magyar fordítása is megjelent Alsólindván hahóti tőke ferenc munkájaként.98 
szeretném kihangsúlyozni azt a tényt, hogy egy téma, amely az európai tudós körök 
vitáját adja, egy éven belül magyarországon is visszhangra tud találni. A 16. szá-
zadból ismert könyvjegyzékeknek egyik általános tanulsága, hogy az európai, így a 
svájci könyvek a megjelenést követően egy-két két év alatt ismertté váltak a nyugati 
kereszténység keleti peremén.99

A kifejezetten protestáns szellemű magyar írók is jelen vannak a svájci könyv-
centrumokban. Ahogy a 15–16. század fordulóján két pesti ferences (laskai osvát 
és temesvári Pelbárt) bestsellerré vált, úgy a 16. század második felében szegedi 
Kis István a Loci communesszel és a Pápák tükörével (Speculum Pontifici Romani), 

 90 rmk iii. 5284.
 91 rmk iii. 427, 5229.
 92 rmk iii. 677, 689, 1241 (1579, 1580 és 1619)
 93 rmk iii. 5388 (1579)
 94 rmk iii. 5442 (1584)
 95 András Dudith’s Library, A partial reconstruction, ed. by József JankoVicS, István monok, 

szeged, scriptum, 1993.
 96 rmk iii. 393.
 97 rmk iii. 5228.
 98 Tőke Ferenc históriás énekei, sajtó alá rend., bev. ferenc tőkei, függelék: erika SzepeS, bp., 

eötvös, 1996 (eötvös klasszikusok, 9).
 99 István monok, Die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Teilbilanz der Er-

gebnisse einer langen Grundlagenforschung (1980–2007) = mitteilungen der gesellschaft für 
buchforschung in österreich 2008/1, 7–31.
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illetve fegyverneki izsák ugyancsak egy Loci communesszel tudott sikert aratni. 
szegedi kis nyolc bázeli, két genfi, egy schaffhauseni és egy zürichi kiadást ért meg 
az említett műveivel, illetve kisebb teológiai traktátussal,100 fegyverneki pedig öt 
bázeli kiadást tudhat magáénak más németországi editiók mellett.101 e két helvét 
hitvallású teológus mellett feltűnnek más, a magyar művelődéstörténet szempont-
jából fontos nevek is a bázeli, a zürichi és a genfi könyvekben (laskói csókás Péter, 
Pilcius gáspár, beregszászi Péter, skaricza máté, szikszai fabricius bálint).102

A magyarországi gondolkodás és művelődés története befogadó jellegű. lehetet-
len olyan monográfiákat írni, mint amelyet carlos gilly írt a spanyol szellemiség 
bázeli jelenlétéről,103 vagy friedrich luchsinger és Peter bietenholz az itáliakról,104 
ugyanő a franciákról105 és manfred edwin Welti az angolokról.106 Az eddigiekben 
mégis megpróbáltam számot adni arról, hogy magyarországi és erdélyi származású 
szerzők miként szerepelnek az általam most vizsgált három kiadói központ nyom-
tatványanyagában. mindezt elsősorban azért, mert ezeknek a szerzőknek a jelenléte 
mögött aktív személyes kapcsolati háló élt, és a 16. században elsődlegesen ezeknek 
a kapcsolatoknak volt köszönhető az, hogy az Alpok vidékéről a könyvek napra-
készen, vagyis a megjelenésüket követően gyorsan eljutottak a kárpát-medencébe.

Az Orbis Helveticorum-konferenciák számos részletében vizsgálták már az itteni 
kiadványok magyarországi és erdélyi jelenlétét.107 számot adtak arról, hogy a hu-
manista gyűjtemények (hans derschwam, zsámboky János, dudith András) vagy a 
főpapi (oláh miklós, telegdi miklós, mossóczi zakariás, forgách ferenc és mások) 
és főúri könyvtárak (batthyány boldizsár, thurzó szaniszló, istványffy miklós stb.) 
milyen arányban szereztek be könyvet és milyen csatornákon. könyvek sora foglal-
kozott az egyes szellemi áramlatok központi személyiségei műveinek jelenlétével: 

 100 basel, 1585, 1586 (kétszer), 1593, 1595, 1598, 1599 (kétszer): rmk iii. 740, 747, 748, 832, 
5543, 914, 931, 932; genf, 1573, 1576: rmk iii. 631, 651; zürich, 1584: rmk iii. 5452; 
schaffhausen, 1592: rmk iii. 827.

 101 basel, 1586, 1589, 1595 (kétszer), 1596: rmk iii. 745, 787, 846, 847, 5564.
 102 basel: rmk iii. 5284, 759, 5491, 810, 811, 812; genf: rmk iii. 729, 742.
 103 carlos gilly, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spani-

sche Geitesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt, basel, frankfurt am 
main, helbing und lichtenhahn, 1985 (basler beiträge zur geschichtswisenschaft, 151).

 104 friedrich lucHSinger, Der Basler Buchdruck als Vermittler italienischen Geistes 1470–1529, 
basel, helbing und lichtenhahn, 1953; Peter BietenHolz, Der italienische Humanismus und 
die Blütezeit des Buchdrucks in Basel, Die Basler Drucke italienischer Autoren von 1530 bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts, basel, helbing und lichtenhahn, 1959 (basler beiträge zur 
geschichtswisenschaft, 73).

 105 Peter BietenHolz, Basle and France in the Sixteenth Century, The Basle Humanists and Print-
er sin Their Contacts with Francophone Culture, genève, droz, 1971 (travaux d’humanisme 
et renaissance, 112).

 106 manfred edwin welti, Der Basler Buchdruck und Britannien, Die Rezeption britischen Ge-
dankenguts in den Basler Pressen von den Anfängen bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, 
basel, helbing und lichtenhahn, 1964.

 107 Orbis Helveticorum, Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, hg. von viliam 
ČiČaJ, Jan-Andrea BernHard, bratislava, sAv, 2011.
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erasmus, beatus rhenanus, Joachim vadianus, martin bucer, ulrich zwingli, hen-
ricus bullinger, Jean calvin, théodore de bèze stb., és magam is említettem jelentős 
tudósok nevét az előbbi tablón, orvosokét, természettudósokét is. külön elemzi a 
szakirodalom a zürichi és genfi bibliai filológiai eredmények közép-európai hatását.

tanulmányom zárásaként azonban csupán néhány arányszámra utalnék. A kár-
pát-medence közkönyvtáraiban nyilvántartott 6492 ősnyomtatvány kiadásból 452 
bázeli (főként Johann Amerbach, nicolaus kessler és michael Wenssler kiadványai). 
A 16. századi katalógusok közül csak azokat elemeztem, amelyeket nyomtatásban 
is kiadtak, de ez a ma a kárpát-medencében őrzött állománynak a nagyobb része. 
Az átlagértékek azt jelzik, hogy az 1501 és 1550 között megjelent, és ma is meglévő 
könyvek közel harmincöt százaléka bázeli, ezt szorosan követi a velencei, majd a 
párizsi kiadványok száma. A 16. század második felében, még akkor is, ha a zürichi 
és a genfi könyvkiadás már számottevővé vált a bázeli mellett, ez az arány – a három 
város együtt – tizenöt százalék körülire csökkent. Az elemzést persze finomítani 
kell, kideríteni, hogy mikor kerültek a könyvek a kárpát-medencébe, az egyes kor-
szakszakaszokat is részletesebben vizsgálni kell, ám a tendencia világos.

összegzésképpen meg kell állapítani, hogy a tanulmányom címében jelzett három, 
ma svájcban található város 16. századi könyvtermése jelentősen befolyásolta a 
magyarországi és az erdélyi szellemi áramlatok történetének alakulását. A városok 
kiadástörténetében rögzített jellemzőknek megfelelően zürich és genf jellemzően a 
helvét protestantizmus alapműveinek terjesztésével, az itteni egyetemi (teológiai és 
természettudományos) alkotók műveinek közreadásával. mindkét városban jelen-
tek meg olyan könyvek, amelyeknek magyarországi vagy erdélyi származású szerző-
jük is volt. A bázeli humanista tudományos műhelyek, amelyek több nyomda köré 
koncentrálták tevékenységüket (Johannes frobenius, Johannes oporinus, Petrus 
Perna), önmagukban is jelentős hatást fejtettek ki, de ezt a hatást felerősítette több 
tényező: 1. a velencei és a párizsi humanista nyomdai vállalkozások konkurenciája, 
amely egy megtermékenyítő, nemes versenyt eredményezett, így a kárpát-medence 
könyvtáraiban az antik auktorok, egyházatyák szövegei gyakran három kiadásban 
voltak meg; 2. a bécsi, a krakkói, a bolognai és a padovai egyetemek közvetlen bá-
zeli kapcsolatai a könyvterjesztés csatornáiként is működtek; 3. a rajna mente a  
15. század második felétől a 17. század első harmada végéig meghatározó alkotó 
műhelyeket és szellemi áramlatokat koncentrált (hagenau, strasbourg, majd hei-
delberg), amely műhelyek nagy egyéniségei gyakran bázelben adták ki munkáikat; 
és végül 4. a jelentős humanista vagy teológiai életművet felmutató magyarországi 
származású személyiségek kapcsolati rendszere is bázelre irányította a figyelmet.

napjaink művelődéstörténeti és ezen belül könyv-, könyvtár- és olvasmánytör-
téneti kutatásai lassan olyan mennyiségű új forrást tártak fel a két terület könyves 
kapcsolatrendszerét dokumentálva, hogy megért az idő több, a kapcsolattörténetet 
részleteiben is elemző monográfiák megírására.
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fekete csaba értekezésében behatóan 
foglalkozott melius Juhász Péter hite-
les ábrázolásának kérdésével,1 így töb-
bek között a református püspök Magiar 
praedikatioc című munkája2 címlapján 
szereplő 75×75 milliméteres fametsze-
ten látható férfialakkal is. ezt ugyanis 
a korábbi szakirodalomban többen a 
debreceni püspök hiteles portréjának te-
kintették. tanulmányában fekete csaba 
részletes indoklással cáfolta, hogy az ott 
ábrázolt férfiú maga melius Juhász Péter 
lenne. meglátása szerint a megjelenített 
személyben inkább evangélista (eset-
leg apostol, próféta vagy egyházatya) 
jelképes férfiarca képzelhető el.3 érvei-
nek hangsúlyos eleme, hogy az ábrázolt 
férfiú bal kezében tollat fog, ír, vagyis ne 
gondoljunk a papi hivatását ellátó, a bib-
liából felolvasó egyházi személyre.4 ép-
pen ezért ne is azonosítsuk e férfialakot 
melius Juhász Péter korhű portréjával.

 1 Fekete csaba, Melius Juhász Péter hitelesnek vélt ábrázolása, magyar könyvszemle 124(2008), 
174–180.

 2 rmny 194.
 3 Fekete, i. m., 179.
 4 A fametszet elnagyolt megmunkálása miatt az is nehezen állapítható meg biztonsággal, hogy a 

férfiarc valóban lesütött szemmel olvas, vagy előre kitekint-e.

bánfi szilvia

kit ábrázolhAtott A debreceni városi 
nyomdA elsŐ nyomdászJelvénye, 

AvAgy debrecen város cÍmere?

melius Juhász Péter Magiar praedicatioc 
címlapja rmny 194 
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A fekete csabát köszöntő mostani tanulmányomban újabb megközelítésből kívá-
nok hozzászólni a témához, megkísérelve a választ néhány általa is felvetett részlet-
kérdésre. elöljáróban, rögtön a címben szereplő kérdés kapcsán kívánatos tisztázni, 
hogy a 75×75 milliméteres fametszet mikor és milyen céllal készült. véleményem 
szerint a fadúc készítésének célja – a megrendelő elképzeléseivel összhangban – je-
lentős mértékben meghatározta a fametszet tartalmi koncepcióját. 

raphael hoffhalter neve először debreceni nyomtatványon az 1565. január 22-i 
ajánlását követően megjelent melius Juhász Péter Az ket Samvel könyueinek, es 
az ket Királi könyvnek5 című gazdagon illusztrált, reprezentatív kiállítású kötet 
impresszumában szerepelt. ismeretes, hogy 1563 elején, feltételezhetően protestáns 
kapcsolatainak lelepleződése miatt raphael hoffhalternek sürgősen el kellett me-
nekülnie bécsből, ahol viszonylag rövid idő alatt (1556–1562) jelentős hírnévre tett 
szert. debrecent mint menekülésének irányát és célpontját tudatosan választotta. 
döntésében a vele hosszú ideje szoros baráti kapcsolatban lévő huszár gálnak is 
fontos szerepe lehetett, mert a város biztonságot adott a protestáns vallásuk miatt  
i. ferdinánd fennhatósága alól menekülő üldözötteknek.

Azt, hogy a császárvárosból szökni kényszerülő hoffhalter 1563 májusában, il-
letve valószínűsíthetően még hamarabb, talán már a megelőző hónapokban deb-
recenben tartózkodott és dolgozott, a fentebb említett melius Juhász Péter Magiar 
praedikatiok című munkája bizonyítja, bár a nyomtatványon sem raphael hoffhal-
ter, sem török mihály neve nem fordul elő.6 tudjuk azonban, hogy huszár gál tá-
vozását követően és hoffhalter érkezését megelőzően a cívisvárosban működő igen 

 5 rmny 205.
 6 Az rmny első kötetének megjelenése után végzett újabb tüzetes tipográfiai vizsgálatok tették 

lehetővé, hogy török mihály mellett raphael hoffhalter közreműködését is kimutathassam a 
nyomtatvány létrejöttében.

A raphael hoffhalter által készített fametszeten látható férfialakot korábban 
melius Juhász Péter hiteles portréjának vélték (nagyított részlet)
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szerény tipográfia semmiféle könyvdísszel nem rendelkezett. épp ezért önmagában 
is feltűnő a melius-mű két színnel, piros és a fekete nyomással készült címlapja. en-
nek bonyolultabb technikai eljárása miatt csak a nyomdászat mesterségében járatos, 
tapasztalt tipográfus tudta ezt a címlapot elkészíteni. továbbá a kötetben nemcsak 
a hoffhalter-féle bécsi szövegtípusok, hanem a császárvárosból magával menekített 
ószövetségi iniciálésorozatának „A” betűje is megtalálható,7 ami egyértelmű bizo-
nyítéka a jeles bécsi tipográfus ekkori debreceni jelenlétének. tüzetesebb tipográfiai 
vizsgálattal még az is kimutatható volt, hogy raphael hoffhalter a nagyobb terje-
delmű kötet nyomdai munkálatainak elején, vagyis a negyedik füzet második levél 
verzójának közepén8 kapcsolódott be a nyomtatásba. ettől fogva a melius-kötet 
tipográfiai megjelenítése végig hoffhalter kéznyomát viseli. ebből pedig arra követ-
keztethetünk, hogy a nyomtatásban is közreműködő, valamint a címlapon szereplő 
fametszetet készítő raphael hoffhalternek nem sok ideje maradhatott a 75×75 mil-
liméteres fametszet igényes kidolgozására. ezért is lehetséges a figurális alakoknak 
– az ovális emblémát tartó angyalokhoz hasonlóan a férfialaknak szintén – elna-
gyolt, gyengébb ábrázolása. Az emblémában elhelyezett húsvéti zászlós bárány si-
keresebb kivitelezése viszont feltűnő a figurális alakokhoz viszonyítva. éppen ezért 
felmerülhet az a szempont is, hogy a két részlet kidolgozásbeli különbségének nem 
feltétlenül az időtényező, a sietség az oka. ha az egyik részlet méreteiben apró, a 
figura mellékszereplőket megillető színvonalú munkát tükröz, a másik részlet pon-
tosan és gondosan kidolgozott, méreteiben is tekintélyesebb, annak a megoldásnak 
a hátterében elvi, értékrendből következő megfontolás lehetett.

e ponton szükséges felelevenítenünk ismét fekete csaba vélekedését, amely sze-
rint az ábrázolt férfialak bal kezében íróeszközt, tollat tartana.9 Az evangélisták 
íróeszközzel való ábrázolásának jellemző példájaként említi a szerző Pesti mizsér 
gábor Újszövetségében10 János és márk evangélisták 
metszetét. ám az ő esetükben sokkal határozottabban 
kivehető a kezükben lévő toll. ott, mindkét evangélis-
ta metszetén a jobb és bal kéz ábrázolása természetes 
módon, egymással szemben történt. A hoffhalter-féle 
metszeten viszont a jobbra és előre mutató hüvelyk-
ujjú jobb kéz megjelenítése fordított, rendellenes, in-
kább a tényleges bal kéznek megfelelő módon valósult 
meg. A kapkodó, elnagyolt, gyors munka miatt a két 
kéz ábrázolása természetellenesre sikeredett. ezért le-
hetett megtévesztő a bő ruházattal szinte egybeolvadó 
bal kézből kiinduló jobbra dőlő dupla vonalú bevá-

 7 rmny 194, A2a.
 8 rmny 194, d2b. Jól láthatóan itt különülnek el a 118 milliméteres antikva szövegtípusnak 

a huszár gál által debrecenben hagyott kopottabb betűitől a jobb állapotú, bécsből hozott 
ugyanezen típusú hoffhalter-féle antikvái.

 9 Fekete, i. m. 178.
 10 rmny 16.

Az ábrázolt férfialak bal keze 
(nagyított részlet)



{Bánfi Szilvia: Kit ábrázolhatott a debreceni városi nyomda első nyomdászjelvénye…}

171

gás, amely eredeti elgondolása szerint sokkal inkább a gallért az ujjától elválasztó 
vonal lehet, mint János vagy márk evangélistákra utaló momentum. Úgy vélem, 
hogy a metsző raphael hoffhalter szándéka – nagy valószínűséggel melius Juhász 
Péterrel egyetértésben – egy könyvet használó, azt ujjaival érintő, szinte markoló 
tudós ábrázolása lehetett. de ha mégis fekete csabának van igaza, és a metsző va-
lós törekvése szerint valóban tollal ábrázolta a portrét, akkor sem bizonyos, hogy 
az ábrázolt alak megformálásakor melius személye vagy még inkább szerepe min-
denképpen kizárható volna. álláspontom szerint a metszeten látható férfi a parányi 
részlet elnagyoltsága miatt sem viselheti magán melius hű arcvonásait, azaz nem 
tekinthető hiteles portrénak. Akarva-akaratlanul a korszak tudósának sematikus-
ra sikeredett megjelenítéséről van szó, azonban mégsem egészen abszurd képtelen-
ség a nagy műveltségű bibliafordító püspökkel kapcsolatba hozni e férfi alakját.

 

érdemes azt is számba venni, hogy raphael hoffhalter vajon honnan meríthetett 
ihletet, amikor körvonalazta a kor tudós teológusának képmását.

A 16. század közepén a császárvárosban készült portrékon – uralkodó, főpap, 
tudós – megörökített személyeket jellemzően könyvvel ábrázolták. Így történt ra-
phael hoffhalter bécsi működése alatt több tudós személynél, akikkel ő ugyancsak 
személyes kapcsolatban állhatott. Így például Wolfgang lazius, Paulus Weidner, de 
az esztergomi érsek, oláh miklós esetében is. A felsorolt szerzők írásait a hoffhal-
ter-tipográfia jelentette meg, illetve közreműködött azok kinyomtatásában. Az esz-
tergomi érseket a saját tulajdonában lévő réz- és fametszetes portréján egyformán 

oláh miklós esztergomi érsek könyvvel ábrázolt portréi – hans sebald lautensack 
rézmetszete (1558) és donat hübschmann fametszete (1560)
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könyvvel ábrázolták. mindkét metszet csak a raphael hoffhalter által kinyomta-
tott kötetekben fordult elő.11 talán nem érdektelen, hogy a protestáns lelkészeket 
is ábrázolták kezükben könyvvel – a 17. századi magyarországon gyakran nemesi 
címerükön is – és az ő esetükben e könyv kivétel nélkül a bibliát jelentette. 

A könyvvel történő ábrázolási mód nemcsak a könyvillusztrációkon volt közkele-
tű, de igen gyakran alkalmazták a szobrokon, illetve a sírköveken is. A reneszánsz 
stílusú, vakárkádos háttérből kitekintő, felülről rövidülésben ábrázolt tudósnak ez 
a megjelenítése a korabeli szobrászatban általánosan elterjedt motívum volt. Az 
ilyen módon történő alkalmazásoknak több példáját is megismerhette raphael 
hoffhalter a stephansdomban, például a jeles humanista tudós, Johannes cuspi-
nianus (1473–1529) sírkövén, amely meglehetősen hasonlít a címlapon látható vál-
tozathoz. 

raphael hoffhalter, aki minden bizonnyal számos alkalommal láthatta bécsi 
tartózkodása alatt ezeket a szobrokat, valamint cuspinianus sírkövét, feltehetően 
innen meríthetett ihletet, amelyet aztán a helyi adottságoknak megfelelően – pél-
dául melius és társainak korabeli debreceni ruhaviselete – aktualizálhatott. vég-
eredményként így született meg az általa idealizált tudós képmása.

 11 BánFi szilvia, Protestáns tipográfus a katolikusok szolgálatában = „… mint az gyümölczös és 
termett szölöveszszöc …”, szerk. Stemler ágnes, Varga bernadett, bp., oszk, balassi, 2010, 
122–123.

A bécsi stephansdomban látható Johannes cuspinianus sírkő (részlete)
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A 75×75 milliméteres fametszet másik 
motívuma az ovális emblémában a feltá-
madt krisztust szimbolizáló zászlós bá-
rány. A két szárnyas angyal által tartott 
ovális embléma felirata: + mint a baran 
meg nemvl a nirv elöt. Esa LIII. Alatta 
a padozat kockáiban a fametszet készíté-
sének évszáma: 1563 látható.

zoltai lajos tanulmányában részlete-
sen elemezte debrecen város címerének 
eredetét és történetét.12 Az eredeti ősi 
címerről a következő leírást adta: Paizs-
ban háromcsúcsú halmon álló, … balra 
fordult, visszanéző fejénél fénysugárral 
környezett és első jobb lábával lengő, 
keresztes zászlót tartó gyapjas, fehér 
bárány.13 megemlíti még azt is, hogy az 
1830-as években lebontott ódon város-
háza falában állott az a 35×40 centiméteres vörösmárvány tábla, amelyre a fejét 
balra fordító bárány és az 1563. évszám volt bevésve. zoltai lajos ezt a márványba 
faragott zászlós bárány címert még 1903-ban látta a városháza Piac utcai szárnyá-
nak udvari oldalán, a kapu felett.14 zoltai a továbbiakban megemlíti, hogy a címer 
képe egyező az 1563. évi melius-féle prédikációs kötetben közölttel. megállapítá-
sa szerint a zászlós bárányos címer eredete levéltári forrásokkal nem kimutatható. 
ugyanakkor a leégett egykori 14. századi szent András-templom zárókövén, va-
lamint a város pecsétjén (1510-ből) fennmaradt a krisztust szimbolizáló zászlós 
bárány ábrázolás megerősíti szűcs istván vélekedését, hogy ii. endre 1218-ban ado-
mányozta debrecen városának a húsvéti bárányos címert.15 

melius Juhász Péter a hatvanas években építette ki református egyházát. ezért is 
különös jelentőségű lehetett a fametszetet megrendelő, annak tartalmát meghatá-
rozó melius számára a Jézus feltámadását és az újjászületést jelképező, glóriával a 
feje körül és keresztes zászlóval ábrázolt bárány szimbóluma. álláspontunk szerint 
e fametszet a melius „felügyelete” alatt és a város vezetésének egyetértésével megva-

 12 zoltai lajos, Debreczen sz. kir. város czímere, debreceni képes kalendárium 3(1903)/1, 
21–29. 

 13 Uo., 21.
 14 csorba dávid minden bizonnyal ugyanerről, a zoltai által látott és leírt kőcímerről tesz emlí-

tést, amelyet napjainkban a déri múzeumban őriznek. csorba szerint „a városháza … homlok-
zatában az 1560. évet jelző évszámos kő címerpajzs volt látható, közepében balra néző zászlós 
bárány áll.” cSorBa dávid, A zászlós bárány nyomában, A magyar kálvinizmus 17. századi vi-
lága, debrecen, debreceni egyetem történelmi intézete, bp., kálvin, 2011 (speculum historiae 
debreceniense, 6), 25. – A szemtanú zoltai lajos ismertetését elfogadva azt gondolom, hogy a 
kőcímer mintája a hoffhalter-féle fametszet lehetett, és azt követve utóbb készülhetett.

 15 SzűcS istván, Szabad királyi Debreczen város története, debrecen, városi nyomda, 1871–
1872, i, 31. – cSorBa, i. m., 24–25.

A zászlós bárány és alatta az 1563-as évszám
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lósuló debreceni városi nyomdában készült kiadványokat volt hivatott azonosítani. 
eredetileg tehát nagy valószínűséggel a városi tipográfia számára készült nyom-
dászjelvény volt. raphael hoffhalter, aki maga szintén alkalmazott bécsi működése 
alatt 1558 közepétől nyomdászjelvényt, ugyancsak fontosnak tarthatta e fadúc el-
készítését. nem lehet azt sem kizárni, hogy egyenesen ő hívta fel debrecen püspö-
kének figyelmét a nyomdászjelvény fontosságára, valamint ajánlhatta magát annak 
elkészítésére. ismert tény, hogy bécsben készült nyomtatványai díszítésére igen nagy 
hangsúlyt fektetett.

Melius Az két Sámuel 
könyveinek és az két 
kirali könyveknek való 
fordítása rmny 205
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Jelen ismeretünk szerint a 75×75 milliméteres fametszet egyetlen alkalommal, 
csak a többször hivatkozott melius Magiar praedikatioc kötetében fordult elő. fe-
kete csaba szóvá is tette, hogy miért nem alkalmazták ezt a fametszetet a többi 
melius-mű címlapján is.16 ennek magyarázata lehet egyrészről, hogy a fadúc a meg-
rendelő melius Juhász tulajdonába is kerülhetett, sőt az egész környéket elpusztító 
1564-es tűzvész alkalmával meg is semmisülhetett.17 másrészről alkalmazása min-
den bizonnyal szoros összefüggésben volt raphael hoffhalter személyével.

Amint az ismeretes, raphael hoff-
halter először nevének elhallgatásával 
nyomtatott debrecenben. Így készült – 
miként azt a fentiekben láttuk – a Ma giar 
praedikatioc is. majd amikor világossá 
vált számára, hogy a protestánsoknak 
korábban kedvező ii. miksa császár bi-
rodalmi érdekből nem támogatja az új 
hit követőit, és ezért ő soha többé nem 
térhet vissza bécsbe, célja már csak a 
megélhetését biztosító önálló magyaror-
szági nyomdai vállalkozás megteremtése 
volt. A hátrahagyott bécsi nyomdai fel-
szerelésének kimenekítése és új könyv-
díszek, betűtípusok vételét követően 
– 1565-ben immár saját neve alatt a cí-
visvárosban maga metszette új 119 milli-
méteres antikva szövegtípussal jelentette 
meg debrecenben melius részleges bib-
liafordítását és Werbőczy istván Magyar 
decretumát.18 e nyomtatványok magyarországi működésének legszebb és legneveze-
tesebb kiadványai. ez a két nyomtatvány már a kelet-magyarországon felállított ön-
álló nyomdai műhelyének első termékei voltak. értelemszerűen rajtuk nem használta 
a debreceni városi nyomda jelvényét, amely melius Juhász Péter tulajdonában volt. 
helyette maga faragott újabb jelvényt, a keret nélküli, csak az ovális emblémában 

 16 Fekete, i. m., 179.
 17 A korabeli debreceni városi jegyzőkönyv 1564. szeptember 4-étől kezdődően egy héten belül 

három nagy tűzesetről tett említést. szeptember 6-án a szent András-templom „a parókiá-
lis házakkal” együtt égett meg. (BartHa Boldizsár, Rövid chronica, debrecen, 1666. [rmny 
3272] – BarcSa János, Adatok a debreczeni nagytemplom történetéhez, debreceni képes 
kalendárium 9[1911]/11, 30–34). ezért elképzelhető, hogy a melius birtokában lévő famet-
szet fadúca ekkor pusztulhatott el. ugyanakkor mind a huszár gál által hátrahagyott szerény 
városi nyomda, mind a raphael hoffhalter-féle újonnan felállított nyomdai anyag épségben 
átvészelte a tűz pusztítását, hisz mindkét műhely készletével a későbbiekben nyomtattak.

 18 rmny 205, 207.

A zászlós báránynak a hoffhalter által 
magával vitt fordított állású változata



176

{Nyomdászat-, köNyv-, köNyvtár- és olvasástörtéNet}

ábrázolt zászlós bárány tükörfordított változatát.19 ezt a könyvdíszt az új tipográfiai 
készletével együtt 1565 végén ugyancsak magával vitte, amikor átköltözött váradra, 
ahol még mindig melius Juhász Péter írásait jelentette meg.20 fia, hoffhalter rudolf 
fogja majd ezt a jelvényt újból debrecenben alkalmazni, amikor 1577-ben immár 
saját neve alatt jelenteti meg nyomtatványait.

Az 1564. esztendőben jelenlegi tudásunk szerint csak egy kötet készült el a városi 
nyomdában, amely török mihály neve alatt jelent meg.21 Bár a nyomtatványnak a 
tipográfiai jellemzők alapján kimutatható a raphael hoffhalterrel való kapcsola-
ta,22 mégis úgy véljük, a bécsből elmenekült, nevét még mindig elhallgató tipográfus 
a nyomtatás munkálataiban személyesen ekkor nem vett részt. A kis alakú nyom-
tatvány illusztrálatlan, így nem szerepel a címlapon sem a mérete miatt egyébként 
is nagy, 75×75 milliméteres debreceni városi nyomda jelvénye. tehát ennek az esz-
tendőnek az igen gyér könyvtermése nagy valószínűséggel összefüggött azzal, hogy 
raphael hoffhalter más elfoglaltsága okán közvetlenül nem vett részt a debreceni 
városi nyomda munkálataiban. ebben az időszakban önálló nyomdai vállalkozásá-
nak alapjait teremtette meg. ekkor készíthette új metszésű 119 milliméteres antikva 
szövegtípusát,23 valamint kezdhette meg melius Az két Sámuel könyveinek és az 
két Kirali könyveknek való fordítása címen megjelentetett részleges bibliafordítás 
kinyomtatását. Az utólag nyomtatott ajánlás szerint a könyv 1565. január 22-ét 
követően jelent meg debrecenben.

 19 A fehér hátterű, ovális keretben zászlós keresztet tartó bárány fametszetnek két lenyomata 
létezik. Piros hátterű, ha két színnyomással készült, de gyakori a csak fehér hátterű változat 
is. debreceni nyomtatványon 1565-ben és 1577–1589 között szerepelt (vö.: V. ecSedy Judit, 
Simon melinda, Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1488–1800, Hungarian print-
ers’ and publishers’ devices, 1488–1800, bp., oszk, balassi, 2009, 97, 100–101), majd a 17. 
században utoljára fodorik menyhért időszakában, 1642-ben fordult elő (vö. Hungaria typo-
graphica 2. BánFi szilvia, paVercSik ilona, perger Péter, v. ecSedy Judit, A régi magyarországi 
nyomdák betűi és díszei XVII. század, 2. köt., Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák, Kas-
sa, Lőcse, bp., balassi, oszk, 2014, 228, 716, iii/2).

 20 rmny 213. mélius részleges bibliafordításának, A Szent Jób könyvének … forditása címlapján 
nem szerepel a zászlós bárány jelvény. A kötet végén (cc4b) viszont raphael hoffhalter először 
alkalmazta az újrafaragott címerét. Az eredeti, reneszánsz keretbe foglalt változatot ugyanúgy, 
mint az ismeretes nyomdászjelvényét magyarországi működése során sem ő, sem rudolf fia 
soha sem használta.

 21 rmny 199. A nyomtatvány két művet tartalmaz, de mivel az első címlapján már jelzi a másodi-
kat, ezért a közös megjelentetés szándéka nyilvánvaló.

 22 raphael hoffhalterhez köthető más jellemzők mellett ebben a nyomtatványban fordult elő elő-
ször az általa bécsből elhozott görög betűsor, amely majd a 17. század nyolcvanas éveinek 
elején is még használatban volt a debreceni városi nyomdában. lásd BánFi szilvia, Huszár Gál 
távozása Debrecenből és nyomdakészletének további sorsa, magyar könyvszemle 102(1986), 
12–13. – Hungaria typographica 2/2. 236, 764, 14g 85.

 23 A melius-féle bibliafordításban feltűnő húsz sor mérete szerint 119 milliméteres antikva szö-
vegtípus nem szerepelt raphael hoffhalter bécsi nyomtatványaiban, sőt a vele akkor egy vá-
rosban nyomtató többi tipográfus kiadványaiban sem fordult elő – megerősítve a feltevésemet, 
hogy a betűmetszéshez is értő hoffhalter ezt a típusát debrecenben készítette az 1564. eszten-
dőben.
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összegezve mondandónkat, a 75×75 
milliméteres fametszetten látható férfi-
alak konkrét bizonyítékok hiányában va- 
lóban nem azonosítható melius Juhász 
Péterrel, a református püspök hiteles 
korabeli portréjával, inkább a korszak 
idealizált tudósát, prédikátorát megsze-
mélyesítő sematikus ábrázolásnak te-
kintendő. ugyanakkor hoffhalter gya-
korlatára tekintettel mégsem zárható ki 
egy szerzőre vonatkozó utalás lehetősé-
ge. ráadásul e fametszet kompozíciója 
mindenképpen kötődik a debreceni re-
formátus egyházat és a tiszántúli re-
formátus egyházkerületet megszervező 
és megerősítő püspökhöz, akinek el-
képzelése alapján faragta meg raphael 
hoffhalter annak idején a cívisváros 
nyomdájának szánt nyomdászjelvényt. 
hatása a későbbiekben is nyomon kö-
vethető. 1583-ban félegyházi tamás Az 
keresztyény igaz hitnek részéről való 
tanítás24 című művének címlapján sze-
repelt először a hoffhalter rudolf által 
készített újrametszett változata, itt már az 1563-as helyett az 1583-as évszámmal. 
ez a 78×76 milliméteres fadúc többszöri alkalmazással 1603-ig volt használatban a 
debreceni városi nyomdában.25 Jelentős szerepe volt később debrecen város napja-
inkban is használt hivatalos címerének kialakulásában. sőt kolozsvári hatásáról is 
tudunk. A kolozsvári református kollégiumi nyomda 1805. évi leltárkönyvének 48. 
levonata őrzi a 17. század végi, illetve 18. század elejei változatát, amely a bejegy-
zés tanúsága szerint: „ilyen formájú van vackor fára metszve egy darabba Török 
István szerzette…”

 24 rmny 525.
 25 Hungaria typographica 2/2.köt. 228, 716, iii/1.

A kolozsvári református kollégiumi nyomda 
1805. évi leltárkönyve őrzi az egykori 

hoffhalter-féle nyomdászjelvény változatát, 
a 48. számú levonatot
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ha röviden akarnánk jellemezni fekete csabát, azt mondanánk róla, hogy debrece-
ni könyv-, egyház- és zenetörténész. ezért kézenfekvő, hogy erdélyiként az énekszer-
ző debreceni lelkipásztor, szegedi gergely erdélyben őrzött könyveiről szóló írással 
köszöntsük őt.

„Pályája azon a néhány meglehetősen elszigetelt adaton túl, amelyet az eddigiek 
során egymás mellé igyekeztünk illeszteni, elvész abban a ködben, amely a magyar 
reformáció első és második nemzedékének sok kitűnő tagját takarja el szemünk 
elől” – írja bucsay mihály a szegedi gergelyről szóló kimerítő írásának végén.1 Az 
1945-ben napvilágott látott tanulmányában számos kérdést felvet a debreceni re-
formátor biográfiájával kapcsolatban, tévhiteket oszlat és további kérdőjeleket tesz.

életrajzához bucsay után ketten járultak hozzá érdemben. varjas béla 1970-ben 
kovacsóczy farkas naplójában bukkant rá szegedi halálának időpontjára, eszerint 
1566 decemberében, mintegy harmincéves korában hunyt el. bucsayval ellentétben 
varjas úgy véli, hogy szegedi debrecenből nem a méliusszal való összekülönbözés, 
hanem betegsége miatt távozhatott.2 1974-ben a tragikus sorsú erdélyi könyvtör-
ténész, dankanits ádám közölt újabb adatokat két kötetről. egy teológiai és egy 
orvosi kolligátumról jelzi, hogy szegedi gergely birtokában voltak. XVI. száza-
di olvasmányok című kötetének magyar nyelvű kiadásából3 nem derül ki, hogy a 
könyvek tulajdonosa szerinte azonos volt-e a debreceni reformátorral vagy sem, az 
1982-ben megjelent német fordítás névmutatójában belényesi szegedi gergellyel 
azonosítja, az egyetlen magyarral, aki – eddigi tudomásunk szerint – személyesen 
találkozott kálvinnal.4

A köteteket szegedi biográfiája szempontjából eddig nem vizsgálta senki, holott 
ezek újabb adatokkal járulnak hozzá életpályájához.

 1 BucSay mihály, Szegedi Gergely, bp., balás lászló, 1945, 108.
 2 VarJaS béla, Kovacsóczy Farkas feljegyzései és Szegedi Gergely, itk 1970/2, 130.
 3 dankanitS ádám, XVI. századi olvasmányok, bukarest, kriterion, 1974, 45, 84.
 4 uő, Lesestoffe des 16. Jahrhunderts im Siebenbürgen, bukarest, kriterion, 1982, 154.

Ősz sándor előd

szegedi gergely könyvtáránAk 
néhány dArAbJáról
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Módszertani kérdések

kutatásunk során dankanits nyomán indultunk el, az ő adatait egészítettük ki a 
Jakó zsigmond kéziratos kolozsvári possessorjegyzékében5 szereplő információk-
kal. Így bukkantunk két olyan kötetre, amelyben szegedi gergely debreceni lelki-
pásztornak szóló ajánlás van, a megajándékozott kiléte tehát nem kérdéses. mind-
két kötet német reneszánsz kötésének tábláján a „g z” monogramot olvashatjuk, 
amely egyértelműen a dedikációban szereplő névváltozat (gregorius zegedinus) 
rövidítése. A kolozsvári református kollégium könyvtárában további két, azonos 
supralibrosmonogrammal ellátott könyvet találtunk. tanulmányunkban ezekről is 
szólunk. A továbbiakban a köteteket abban a sorrendben mutatjuk be, ahogy szege-
di gergely birtokába kerültek.

A kötetek

A kolozsvári református kollégium könyvtárában őrzik azt a kötetet, amelynek 
kötéstáblájába a „g z / 1557” feliratot préselték.6 A kolligátum első darabja epi-
phaniosz Contra octaginta haereses című munkájának 1545-ös bázeli kiadása 
(vd16 e 1645), a második Alexandriai Atanáz írásainak gyűjteményes kiadása  
(Athanasii Magni Alexandrini episcopi, gratiss. scriptoris et sanctiss. martyris ope-
ra, in quatuor tomos digesta), amely frobenius bázeli műhelyében jelent meg 1556-
ban (vd16 A 3980).

A könyv német reneszánsz kötésben van, első tábláján a „g z / 1557” supralibros 
olvasható. szegedi gergely 1556. július 8-án iratkozott be a wittenbergi egyetemre,7 
és 1557 nyarán hívták meg a kassai magyar prédikátori állásba.8 A könyvet felte-
hetően Wittenbergben kötötték be, így valószínű, hogy szegedi 1557 első felében 
szerezte be. A kötet első tábláján olvasható „valet fl. 3 d. 50” bejegyzés nyomán a 
kolligátum korabeli értékéről is képet kapunk.

A kötet további sorsát a possessorbejegyzések segítségével követhetjük. követke-
ző ismert tulajdonosa bizonyos váli miklós („ex libris nicolaj vali”). róla csupán 
annyit tudunk, hogy 1590-ben írta alá a debreceni kollégium törvényeit.9 nem ki-
zárt, hogy tőle került tofeus mihályhoz (1624–1684). („michaelis tofaei. Per con-
vitia et laudes.”) A kötet élete végéig tofeus birtokában maradt, ugyanis a halála 
után, 1697-ben németalföldre küldött könyvjegyzékében 114-dikként szerepel az 

 5 Jakó zsigmond, A kolozsvári Református Kollégium könyvtárának possessorai, kézirat, máso-
lata az erdélyi református egyházkerületi levéltárban.

 6 Jelzete: r 82438–82439
 7 Album Academiae Vitebergensis ab A. Ch. MDII usque ad A. MDLX, leipzig, niemeyer, 

1841, 320.
 8 kemény lajos, Kálmáncsehy Márton életéhez, történelmi tár 1890/2, 177–178.
 9 Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium levéltárában, i, szerk. Sza-

Badi istván, debrecen, tiszántúli református egyházkerület, 2013 (kiadványok a debreceni 
református kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére, 1), 223.
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Epiphanius de Haeresibus tétel, amely minden bizonnyal a szóban forgó könyvet 
jelöli.10 1728-ban teleki (iv.) mihály guberniumi tanácsos11 vásárolta meg szeben-
ben („ex libris michaelis s. r. i. com. teleki de szék ab Ao. 1728. die 30 may 
cibinii”). A kötet 1807-ben détsei Józsefhez került, majd még ugyanabban az évben 
a kolozsvári kollégium török istván12 nevű tógátus diákja az iskola könyvtárának 
ajándékozta („Possidet ill. coll. ref. claudiopolitanum ex oblatione studiosi steph. 
török iun.”).

A másik kötetet a nagyszebeni brukenthal múzeum könyvtára őrzi. kálvin két, 
1559-ben genfben megjelent bibliamagyarázati munkájának a kolligátuma: Com-
mentarii in Isaiam prophetam (biblcalv 59/1, gln-416), Praelectiones in duode-
cim prophetas (quos vocant) minores (biblcalv 59/5, gln-433).13

tábláján a „g z / 1559” supralibros olvasható. Az első tábla belső oldalának fel-
iratait kidörzsölték, így azok csak részben olvashatóak: […] „A. m. W. / venerabili 
dno. gregorio zegedino pastori fideli debr[…]. tal […]”. A töredékes bejegyzésből 
kiderül, hogy a könyvet szegedi gergely ajándékba kapta, és az ajándékozó présel-
tethette az ő monogramját az első táblára. A német reneszánsz kötés valószínűleg 
Wittenbergben készült 1559-ben. feltételezésünk szerint luther egyetemének vala-
mely magyar hallgatója küldhette vagy hozhatta a köztiszteletben álló lelkipásztor-
nak, ám nevét kitörölték.

A szegedi után közvetlenül következő tulajdonosok nevét is kidörzsölhették, így a 
könyv útját a következő nyolc évtizedben nem tudjuk követni. 1643-ban kökösi Já-
nos vásárolta meg („liber Joannis keokösi emptus Anno 1643 mensis february 23 
die florienis 5 d. 65.”). A szóban forgó egyén azonos lehet a kolozsvár–szentpéteri 
unitárius eklézsia papjával, aki 1664-ben hunyt el.14 tőle vásárolhatta meg a köte-
tet két forintért Andreas oltard nagyszebeni elsőpap 1660-ban („ex libris Joannis 
keokeosi emptus […] fl. 2. Ao. 1660”), az ő hagyatékából került még 1660-ban a 
szebeni gimnázium könyvtárába („ex legato cl. dni. Andreae oltardi Past. cibin. 
Ao 1660”), majd innen 1879-ban a brukenthal múzeumba. gustav gündisch sze-
rint oltard a 17. század közepének egyik jelentős szellemi mozgalma, az irénizmus 
egyik hazai képviselője volt. A david Pareus nevével fémjelzett szellemi irányzat 

 10 Erdélyi könyvesházak, III, 1563–1757, a Bethlen-család és környezete, az Apafi-család és 
környezete, a Teleki-család és környezete, vegyes források, sajtó alá rend. monok istván, né-
metH noémi, Varga András, szeged, scriptum, 1994 (Adattár Xvi–Xviii. századi szellemi 
mozgalmainak történetéhez, 16/3), 92.

 11 nagy iván, Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Xi, Pest, beimel 
József, kozma vazul, ráth mór, 1865, 85.

 12 török istván 1801-ben subscribált kolozsváron, később désen volt rektor, majd – a kollégium 
beiratkozási anyakönyve szerint – akadémián tanult. lásd: kolozSVári József, Litteris et pietati 
sacrum, Adalékok a Kolozsvári Református Kollégium történetéhez, iii, kolozsvár, erdélyi 
református egyházkerület, 2007, 103.

 13 A kötet leírását lásd részletesen: őSz sándor előd, Bibliotheca Calviniana Transylvanica,  
Az Erdélyben található koraújkori Kálvin-kiadások, kolozsvár, eme, 2014, 326, 344.

 14 kénoSi tőzSér János, uzoni FoSztó istván, Az erdélyi unitárius egyház története, ii, kolozs-
vár, erdélyi unitárius egyház, 2009, 207.
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a két protestáns felekezet unióját kívánta megvalósítani. könyvtárának autopszia 
alapján feltárt 538 kötete is bizonysága a helvét tanok iránti nyitottságának.15

A harmadik kötetet szintén a kolozsvári református kollégium könyvtára őrzi, 
jelzete r 82254–82256. A kolligátum első darabja kortárs teológiai munka, ni-
colas des gallars (nicolaus gallasius) In Exodum, qui secundus liber est Mosis 
[…] commentarii című művének 1560-as genfi kiadása (gln-1666, Adams g 148). 
A második Alexandriai kelemen összes műveinek 1556-os bázeli kiadása (Clemen-
tis Alexandrini uiri longe doctissimi, qui Panteni quidem martyris fuit discipulus, 
praeceptor uerò Origenis, omnia quae quidem extant opera … – vd16 c 4069), a 
harmadik pedig Augustinus összes műveinek kivonatát tartalmazza (Epitome om-
nium operum divi Aurelii Augustini …, [genf] 1555 – gln-1576).

A három kötet közül erről rendelkezünk a legtöbb információval. Az első cím-
előzéklapon a követező szöveg olvasható: „divinitus instillata expolita eruditione 
pietate et humanitate singulari ad certam normam ac amussim directa, circumvecto 
viro gregorio zegedio symmstae Jesu christi debrecz[iniensi] ac simul seniori adia-
centium ecclesiar[um] donio, amico et fratri in christo unite et fraterne tum / aman-
do tum colendo, pauper sinaeta, franciscus Polyagrios patria crasznanus testandae 
mitit[!] gratitudinis, viteberga 1560 Mh. poqh.shj avgaqa. w-n h` ch/sij pare,rcetaiÃ / 
kai. h` kti,sij avpw,lluÅ / Maka,rioj o` avgrupnw/n evn proseucai/j / kai. avnagnw,sesiÃ kai. 
tw/| e;rgw| / tw/| avgaqw/|Å beatus qui vigilat in orationibus et lectionibus et opere bono: 
illuminabitur enim hujusmodi, ne obdormiat evij qanaton..” (krasznai Polyagrios fe-
renc, szegény sinaeta,16 küldi [ezt a könyvet] hálája jeléül szegedi gergelynek, Jézus 
krisztus debreceni papjának, valamint a környékbeli eklézsiák esperesének, urának, 
barátjának és krisztusban testvérének, akit egyaránt atyafiságosan szeret és tisztel, 
és akit isten eltöltött pallérozott műveltséggel, kegyességgel és biztos alapra helyezett 
emberséggel, Wittenberg 1560. ne vágyakozz oly javakra, amelyek távol állnak a 
használattól, s amelyeket a (teremtett) világ megsemmisít. boldog, aki imádkozással 
és olvasással virraszt, s jó cselekedetekkel is. boldog, aki fáradhatatlan az imádko-
zásban, az olvasásban és a jó cselekedetben, mert az ilyen megvilágosodik, hogy meg 
ne haljon.17)

 15 gustav gündiScH, doina nägler, Die Bibliothek des Hermannstädter ev. Stadtpfarrers And-
reas Oltard († 1660) und seiner Familie, zeitschrift für siebenbürgische landeskunde, 1994/2, 
121–143.

 16 ókori anekdotában szereplő személy, akinek nem lévén semmije, amivel magajándékozhatta 
volna Artaxerxész királyt, a tenyerében vitt neki vizet.

 17 köszönettel tartozom Adorjáni zoltánnak a görög szöveg fordításáért és buzogány dezsőnek a 
latin fordítás ellenőrzéséért.
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exkurzuS: kraSznai Ferenc

A kötet táblájára eredetileg az „f c / 1560” feliratot préselték, a monogram – dan-
kanits ádám szerint – franciscus crasnanusként oldható fel. krasznairól meglehe-
tősen keveset tudunk, a különböző tudományterületek képviselői eltérően véleked-
nek róla. dankanits a supralibros alapján – a fent ismertetett köteten kívül – négy 
természettudományos témájú könyvét azonosította, ám mindössze kettőnek közli a 
jelzetét. szerinte „krasznai ferenc személyében is erősen tudományos beállítottságú 
antitrinitárius értelmiségivel állunk szemben”.18 

1556-ban a wittenbergi egyetem magyar coetusába beiratkozott „franciscus 
crasnanus”,19 az egyetem beiratkozási anyakönyvében viszont nem szerepel a neve. 
szögi lászló szerint azonos az 1556. október 14-én Wittenbergben beiratkozó „fran-
ciscus ferinus hungarus”-szal.20 laskói csókás Péter a De homine című, 1585-ben 
megjelent munkájának előszavában felsorolja luther egyetemének hungarus diák-
jait. Az ő lajstromában szerepel mind franciscus ferinus, mind franciscus krasz-
nanus. utóbbiról azt írja, hogy hazatérése után ariánussá lett. („Postea in patriam 
regressus christianam professionem abiuravit, et cum perpetua nominis et animae 
iactura in castra Arrianorum transmigravit.”21) A krakkói egyetemre 1558-ban irat-
kozott be „franciscus krasznanus”, tonk sándor őt azonosítja dankanits Polyag-
riosával.22 szabó géza a wittenbergi coetus „franciscus crasnanus”-át,23 Bucsay 
mihály pedig „franciscus ferinust” azonosítja azzal a „franciscus Kaprofo,nhthj 
patria crasznanus”-szal, aki 1561-ben Wittenbergből levelet írt kálvinnak.24

sikerült összevetni krasznai Polyagrios ferenc szegedihez írott dedikációját a 
krasznai kaprofontes ferenc kálvinhoz írott levelének gothában őrzött autográf 
példányával.25 A két kézírás tökéletesen azonos, így ki kell jelentenünk, hogy krasz-
nai kaprofontes (vadkanölő) és krasznai Polyagrios (sok vadat elejtő) ferenc egy és 
ugyanaz a személy.

 18 dankanitS ádám, i. m., 76, 78–79, 87, 103, 104.
 19 SzaBó géza, i. m., 133.
 20 Szögi lászló, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526–1700, 

Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Akademien 1526–1700, bp., 
elte levéltára, 2011 (magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 17), 262.

 21 laSkai cSókáS Péter, De homine magno…, Wittenberg, Johannes crato, 1585, a2r-v. – rmk 
iii. 744. 

 22 SzaBó miklós, tonk sándor, Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, szeged, JAte, 1992, 
(fontes rerum scholasticarum, 4), 53.

 23 SzaBó géza, Geschichte des Ungarischen Coetus an der Unversität Wittenberg 1555–1613, 
halle, Akademischer verl., 1941, 94. A levél eredeti szövegét lásd: Corpus Reformatorum, 
Xvii, halle, schwetke, 1851, 206–208. A levélről részletesen ír: S. SzaBó József, Egy magyar 
ifjú levele Kálvinhoz, Protestáns szemle, 1911, 95–103. Újraközölve: Magyar református önis-
mereti olvasókönyv: válogatás a XX. sz. első felének református teológiai irodalmából, szerk. 
németH Pál, bp., kálvin, 1997, 170–175. 

 24 BucSay mihály, i. m., 33.
 25 Forschungsbibliothek Gotha. kézirattár chart. A 405. jelzetű kódex, f. 45r–46v.
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több érv szól amellett, hogy a fenti, különböző névváltozatok mögött ugyanaz 
a személy rejlik: 1. A latin ferinus vadast jelent, a fent említett görög szavak va-
lamiképpen mind kapcsolódnak a vad, vadas, vadász fogalomkörhöz. ha másfél 
év leforgása alatt kétféleképpen görögösítette nevét, nyugodtan latinra is lefordít-
hatta wittenbergi beiratkozásakor. továbbá ismerünk bizonyos „georgius Wadas 
de kraszná”-t, aki 1589 és 1591 között rómában tanult,26 így előfordulhat, hogy 
ferinus-kaprofontes-Polyagriusunkat eredetileg vadasnak hívták. A családnévnév 
egyébként ma is megtalálható krasznán. 2. Az említett bejegyzésekben következe-
tesen a „krasznanus” alak fordul elő (bár különböző helyesírással), de soha sem a 
krasznensis vagy a de kraszna. 3. A tonk sándor adattárában szereplő kora újkori 
erdélyi peregrinusok között – a fent említett(ek)en kívül – egyetlen krasznai szár-
mazású diák jelenik meg. kicsi tehát a valószínűsége annak, hogy 1556 és 1561 
között négy krasznai származású, ferenc keresztnevű fiatal értelmiségi indult volna 
külföldi tanulmányútra.

Amennyiben az azonosítás megáll, több kérdésre is választ kaphatunk. laskói ál-
lítása így egybecseng dankanits ádám megérzésével, miszerint krasznai (nevezzük 
ezután így), hazatérése után „ariánus” lett. sem a wittenbergi tanulmányok, sem 
a haláláig trinitárius szegedi gergellyel való barátság, sem a kálvinhoz írott levél 
stancaro elleni panaszai nem zárhatják ki ezt, hiszen az 1560 körül a szenthárom-
ság létét illető törésvonal még nem jelenik meg a hazai reformátorok között. 1555-
ben még dávid ferenc és heltai gáspár is cáfolta stancaro tanítását, stancaro pedig 
1557-ben és 1558-ban a (később unitárius) kolozsvári papsággal állt harcban.27 Az 
azonosítás viszont magyarázatot ad a szegedi gergellyel való ismeretségre, ugyanis 
1556-ban mindketten Wittenbergben tanultak. krasznai valószínűleg tehetős ember 
volt, hiszen 1561-ben kálvinnak drága ajándékokat küldött (két magyar aranyat, 
övet, övdíszt, kanalat és kendőt). ebben a kontextusban már érthető a szegedinek 
küldött könyvadomány is.

A supralibros névbetűit valószínűleg az ajándékozással egy időben, még krasznai 
cseréltette „g z”-re.

A kötet első táblájáról kidörzsöltek egy possessorbejegyzést, feltehetően a szege-
di után közvetlenül következő tulajdonosé lehetett. A következő ismert tulajdonos 
szentmargitai d. istván, aki 1637-ben vásárolta 1 forintért („valet f. 1. stephani  
d. z. margithaj Ao. dni. 1637.”). szentmargitai istván 1628-ban felőrben volt lel-
kipásztor, 1628 és 1650 között a széki egyházmegye jegyzője.28 A következő tulajdo-
nos uzoni m. tamás rettegi oskolamester, majd bethleni (1648–?) lelkipásztor,29 aki 
1655-ben vásárolta („est thomae m. uzoni 1655”). A következő tulajdonosjegy az 

 26 SzaBó miklós, tonk sándor, i. m., 69.
 27 katHona géza, Méliusz Péter és életműve = BucSay mihály (et al.), A II. Helvét Hitvallás Ma-

gyarországon és Méliusz életműve, bp., magyarországi református egyház zsinati irodájának 
sajtóosztálya, 1967 (studia et acta ecclesiastica, 2), 124–125.

 28 A széki református egyházmegye levéltára az erdélyi református egyházkerületi levéltárban. 
Protocollumok i/1. p. 28–29, 182, 667.

 29 uo. 68.
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„A k sz” monogram, amelyet íráskép alapján „Abrahamus kertész szencinus”-ként 
oldhatunk fel.30 szenci kertész ábrahám nyomdájával együtt 1660-ban, várad el-
este után menekült kolozsvárra, majd 1662-ben szebenben telepedett le. A köte-
tet kolozsvári tartózkodása idején szerezhette uzonitól. mivel a kötet nem szerepel 
szenci kertész hagyatékának összeírásában,31 feltételezzük, hogy még 1662 előtt 
tőle került a kolozsvári református kollégium könyvtárába, bár a könyvtár 1668-
as lajstromában nem szerepel.32

dankanits ádám a kolozsvári református kollégium könyvtárában őrzött De 
conservanda bona valetudine liber scholae Salernitanae című kötetet (jelzete  
r 115314) a „g z / 1569” supralibros alapján szintén szegedi gergelyének tartja.33 
varjas béla kovacsóczy farkas naplójegyzetei alapján igazolta, hogy szegedink 
1566-ban meghalt,34 a névbetűk mögött tehát valaki mást kell keresnünk. további 
bizonyíték, hogy a kötetben nincs egyetlen, szegedi gergely kezétől származó be-
jegyzés sem.

A három kötet közül egyiket peregrinusként vásárolta, a másik kettőt viszont – 
a bejegyzések tanúsága szerint – ajándékba kapta. A nagyszebenben őrzött kál-
vin-kolligátumba jegyzett ajánlást részben törölték, így nem ismerjük az ajándékozó 
személyét, csupán annyit árul el, hogy szegedi 1559-ben debreceni lelkipásztor volt. 
krasznai ajánlása viszont azt is elárulja, hogy 1560-ban szegedi nemcsak debre-
cen lelkipásztora, hanem a környék esperese („senior adiacentium ecclesiar[um]”) 
is volt. ez összhangban van kathona géza állításával, aki szerint melius Juhász 
Pétert 1561-ben debrecen környéke választotta püspökké, majd 1562-ben várad 
vidéke csatlakozott a superintendenciához, az évtized közepén pedig a tiszántúl 
többi vidékei.35 ezt megelőzően szegedié lehetett az elsőség mind a városban, mind 

 30 A feloldáshoz használt mintánk a nagyszebeni brukenthal múzeumban őrzött v ii 457 jelzetű 
kötet (Jean calVin, Institutio christianae religionis, geneva, Jean le Preux, 1592. – gln-
1044), amelyben az „Abrahami k. sz.” bejegyzést olvashatjuk. A kötetről lásd: őSz sándor 
előd, i. m., 273.

 31 monok istván, Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor = Emlékkönyv a 
Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára, szerk. deé nagy Anikó, SeBeStyén–Spielmann 
mihály, VakarcS szilárd, marosvásárhely, mentor, 2002 (téka), 372–375.

 32 Erdélyi könyvesházak, II, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvar-
hely, Jakó zsigmond anyagának felhaszn. sajtó alá rend. monok istván, németH noémi, tonk 
sándor, szeged, scriptum, 1991 (Adattár Xvi–Xviii. századi szellemi mozgalmainak történe-
téhez, 16/2), 49–64.

 33 dankanitS ádám, i. m., 84.
 34 VarJaS béla, i. m., 130.
 35 katHona géza, i. m., 140.

Mivel egészítik ki a kötetek bejegyzései 
Szegedi biográfiáját?
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a környéken, és először seniori tisztségét, majd debreceni elsőpapi státusát vesztette 
el.36 érdekes módon esperesi tisztségéről egyetlen biográfusa sem tud.

A kötetek tartalma, Szegedi széljegyzetei

mindhárom kolligátum kizárólag teológiai munkákat tartalmaz. négy egyházatya 
(epiphaniosz, Alexandriai Athanáz, Alexandriai kelemen és Aurelius Augustinus), 
valamint két genfi reformátor (kálvin és des gallars) írásait. 

A vizsgált kötetek számos széljegyzetet tartalmaznak. A margináliák többsége 
mindhárom corpusban ugyanazon kéztől származik. A könyvek egyetlen ismert kö-
zös tulajdonosa szegedi gergely, így joggal feltételezhetjük, ezek tőle származnak. 
feltevésünket tovább erősíti szegedi aláírásának írásképe, amelyet szabó József kö-
zöl a kassai tanácshoz írott levele alapján.37 ezeket összevetve kijelenthetjük, hogy 
a kötetekben található széljegyzetek körülbelül kilencven százaléka szegedi gergely 
kezének nyomát őrzi.

A margináliák többsége tartalmi vonatkozású, a nyomtatott szöveg valamely 
mondatát ismétli meg vagy foglalja össze emlékeztető gyanánt. érdekes módon a 
legkevesebb széljegyzet szegedi kortársainak munkáiban található. des gallars 
exodus-kommentárjában nem találunk egyet sem. kálvin írásmagyarázati mun-
káiban már gyakoribbak a margináliák, nem vonulnak végig a köteten, csupán 
néhány fejezet lapszélein fordulnak elő. széljegyzeteket találunk ézsaiás könyve 
1, 3, 4, 6, 9, 10, 23, 26, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 58, 59, 61, 
65, 66. részeinek magyarázata, valamint hóseás (1, 4, 10. rész), Joel (2. rész), mi-
keás (3, 6, 7. rész), habakuk (1. rész), zakariás (1, 3, 5, 7, 13. rész) könyveinek 
exegézise mellett. ilyetén előfordulásuk arra utal, hogy szegedi nem folyamatosan 
olvasta a kommentárt, hanem fejezetenként, talán prédikációra való készüléskor.  
A jegyzetek többsége a szöveg valamely részletének szó szerinti ismétlése vagy kivo-
nata. találunk néhány polemikusnak tekinthető széljegyzetet is: kétszer fordul elő 
a „contra papistas” és egyszer a „contra missam” bejegyzés.38 további figyelemre 
méltó bejegyzést olvashatunk az ézsaiás-kommentár 249. oldalán: a 30. rész első 
versének39 magyarázata során kálvin többek között azokat is elítéli, akik a törökkel 
szövetséget kötnek. szegedi aláhúzta a „qui turcam in auxilium vocarunt” mondat-
részt és melléírta: „cont[ra] n[ost]ros hung.” történt mindez az 1560-as évek első 
felében.

 36 BucSay mihály, i. m., 62–64.
 37 Az aláírást közli: S. SzaBó József, A helvét irányú reformáció elterjedése Magyarországon és 

Erdélyben = loeScHe györgy, Kálvin hatása és kálvinismus Európa keleti országaiban, debre-
cen, hegedűs és sándor, 1912.

 38 Jean calVin, Commentarii in Isaiam prophatam, geneva, Jean crespin, 1559. – brukenthal 
könyvtár v iii 611. p. 522, 554; Jean calVin, Praelectiones in duodecim prophetas (quos vo-
cant) minores, geneva, Jean crespin, 1559. – brukenthal könyvtár v iii 612. 53.

 39 „Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget köt-
nek, de nem lelkem által, hanem bűnre bűnt halmoznak.”
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Az egyházatyák munkái közül az 1557-ben vásárolt epiphaniosz és Alexandriai 
Athanáz műveihez tartozó kolligátumot a széljegyzetek tanúsága szerint alaposan 
végigolvasta, rengeteg aláhúzást és kifestett betűt találunk benne. A három vizsgált 
kötet közül ebben találjuk a legtöbb margináliát, 255 oldalon szerepel legalább egy 
bejegyzés. ezek többsége ugyancsak valamely hosszabb passzus összefoglalása vagy 
valamely mondat ismétlése. A legtöbb széljegyzet krisztus két természetére, az isteni 
és emberi természet viszonyára, illetve krisztus közbenjárói mivoltára vonatkozik. 
A széljegyzetek arra is választ adnak, hogy miért érdekelte ez a témakör szegedit. 
mindkét műben fellelhető a „cont[ra] stancharum” széljegyzetet, szám szerint ti-
zenhétszer.40 francesco stancaro (1501–1574) olasz származású teológus 1549-ben, 
majd 1554 és 1559 között a Partiumban és erdélyben élt. tanítása szerint Jézus 
krisztus csak emberi természete szerint közbenjáró, az isteni természetnek nincs 
része az ember megváltásában. tanai népszerűek lehettek, hiszen 1555-ben a széki, 
1557-ben a radnóti zsinaton került elő az ügye, dávid ferenc könyvet írt ellene.41 
kathona géza melius-életrajzában hangsúlyozza, hogy stancaro tanai debrecen-
ben és a Partiumban is visszhangra találtak, hiszen melius 1561 és 1567 között 
megjelent műveiben folyamatosan szót emel az olasz „eretneksége” ellen.42 Arany 
tamás és társai debrecent felkavaró mozgalma szintén vallotta stancaro tanítását, 
borbély istván pedig egyenesen stancaro utódának és követőjének tekinti Aranyt.43 
Az Arany tamással folytatott hitvitán melius mellett jelen volt többek között sze-
gedi gergely és huszár gál is.44 szegedi valószínűleg tevékenyen részt vett a me-
lius nevével fémjelzett vitatkozásokban, ehhez kereshetett muníciót az egyházatyák 
írásaiban. A bejegyzések inkább a méliusszal való együttműködésre, mintsem a 
rivalizálásra utalnak. szintén figyelemre méltó, hogy Athanasius Arius elleni vita-
iratának (p. 38–52.) jegyzetei részletesebbek és sűrűbbek a megszokottnál. Arany 
tamás tanítását az ellene írott könyvben huszár gál is ariánusnak minősítette, így 
nem meglepő szegedi figyelme sem.45

ezeken kívül olvashatunk néhány, a római egyház tanításaival (papi nőtlenség, 
meghatározott időben tartandó böjt, Péter és a pápa primátusa stb.) polemizáló 
széljegyzetet is. Amennyiben szegedi nem értett egyet a szerző véleményével, a pasz-
szus mellé jegyezte: „nego”.

 40 epipHanioSz, Contra octaginta haereses..., basel, robert Winter, 1545. A kolozsvári reformá-
tus kollégium könyvtára, jelenleg az Akadémiai könyvtár kezelésében. r 82438. p. 367, 428, 
544, 553, 568, 576; Athanasii Magni Alexandrini episcopi, gratiss. scriptoris et sanctiss. mar-
tyris opera, in quatuor tomos digesta, basel, hieronymus froben, nicolaus episcopius, 1556. 
r 82439. p. 44, 149, 150, 152, 203, 527, 530, 540, 548, 617.

 41 zoVányi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav. bőv. kiad., szerk. 
ladányi sándor, bp., magyar református egyház zsinatának sajtóosztálya, 1977, 555.

 42 katHona géza, i. m., 126–127.
 43 BorBély istván, Unitárius polemikusok Magyarországon a XVII. században, keresztény mag-

vető 1909/4, 190.
 44 katHona géza, i. m., 128.
 45 BorBély istván, i. m., 190–191.
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két széljegyzetben az „opinio casparis oreg:”, illetve az „opinio casp: org: 
similis huic” rövidítést sajnos nem sikerült feloldanunk, így nem tudjuk, hogy vala-
mely kortársáról, éppen közvetlen környzetében lévő szolgatársáról ír-e, vagy vala-
melyik (időben és térben) távolabbi teológusra utal. A margináliák között öt magyar 
nyelvűt is találtunk, ezek közül három minden bizonnyal szegeditől származik, ezek 
is kivétel nélkül a nyomtatott szöveg tartalmi összefoglalásai.

A krasznaitól kapott kolligátum második és harmadik darabjának lapszéleire keve-
sebb jegyzet került, mindössze 47 oldalon találunk margináliákat. érdekes módon 
ezek már nem a protestantizmus radikális irányzataival, hanem szinte kizárólag a ró-
mai egyházzal folytatott polémia jegyeit hordozzák magukon. A teljesség igénye nél-
kül megemlítjük a Péter primátusát, a mária-kultuszt és az oltárok, illetve szentképek 
létjogosultságát vitató jegyzeteket. Alexandriai kelemen Peadagogus című munkája 
második könyvének iv., Quomodo in conviviis se recreare oportet című fejezetéhez 
a következő megjegyzéseket fűzte: „Quid sit organum? decacordum christ[us] est. 
Quae harmoniae recipien[dae] et quae non!”46 A margináliák azért figyelemre mél-
tóak, mert az 1567-ben elfogadott debreceni hitvallás Xvii. cikkelye rendelkezett 
arról, hogy „az Antikrisztus táncoltató miséjéhez alkalmazott hangszereket pedig, a 
képekkel együtt kihányjuk…”47 A hitvallás valószínűleg a hazai reformátorok koráb-
ban kialakult elképzelését, illetve a reformálás már meglévő gyakorlatát kodifikálta. 
szintén figyelemre méltó továbbá, hogy Augustinus-művek összefoglalásait tartalma-
zó kötetben éppen a De praedestinatione, electione, vocatione, iustificatione, gratia et 
libero arbitrio címűben található a legtöbb széljegyzet.48

Következtetések, további kérdések

A három bemutatott könyvön kívül jelen pillanatban nem ismerünk egyetlen kötetet 
sem szegedi gergely bibliotékájából. reményeink szerint a további kutatás újabb 
corpusokat hoz napvilágra, tovább gazadagítva és árnyalva a róla alkotott képet.

1. A bemutatott három kötet közül kettő ajándékként került a birtokába. egyiket 
Wittenbergből küldte krasznai ferenc, a másik is ugyaninnen érkezhetett debrecen-
be. ez a tény kiterjedt kapcsolatrendszerének és elismertségének bizonyítéka.

2. A krasznai ferenccel való kapcsolat is számos újabb kérdést felvet. krasznai 
1561-ben, egy évvel a könyv elküldése után kálvintól stancaro-ellenes írást kért, s 

 46 Clementis Alexandrini uiri longe doctissimi, qui Panteni quidem martyris fuit discipulus, praecep-
tor uerò Origenis, omnia quae quidem extant opera, basel, michael isengrin, 1556. A kolozs-
vári református kollégium könyvtára az Akadémiai könyvtár kezelésében. Jelzete r 82254. f. 
34v–35r.

 47 kiSS áron, A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései, bp., franklin tár-
sulat, 1882, 574.

 48 Epitome omnium operum divi Aurelii Augustini, [geneva], Jean crespin, nicolas barbier, 
1555. A kolozsvári református kollégium könyvtára az Akadémiai könyvtár kezelésében. Jel-
zete r 82255. p. 50–57.
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azt, hogy a genfi reformátor mágócsy gáspárnak ajánlja. szegedi 1557-ben vásárolt 
könyvébe tizenhétszer írja be a „contra stancharum” mondatot, és debrecenből 
való távozása után, 1564-től éppen mágócsy gáspár egri udvarában élt és dolgo-
zott.49 krasznainak és szegedinek volt tehát közös patrónusa és közös ellenfele is.

3. A egyik kötet széljegyzetei a reformáció radikális irányzataival, a másikéi a 
római egyház tanításaival polemizálnak, jelezve a hazai reformátorok többfrontos 
küzdelmét. bár a bejegyzések nem datálhatók, véleményünk szerint az előbbiek a 
stancaro, majd később Arany tamás és köre ellen folytatott debreceni polémia le-
nyomatai.

4. figyelemre méltó, hogy a 17. század közepén mindhárom kötet erdélyben volt, 
ám szegedin kívül egyetlen közös tulajdonost sem sikerült azonosítani. Így sajnos 
szegedi könyvtárának sorsáról nem árulnak el semmit, remélhetőleg a további ku-
tatások erre is fényt derítenek.

 49 BucSay mihály, i. m., 80.
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2014. szeptember 1–15. között kutatásokat végeztem herbornban, az egykori 
egyetem könyvtárában, ahol már egyszer 2008-ban is időztem néhány napig. Az 
egyetemet 1584-ben orániai vilmos (a németalföldi szabadságharc vezetője, maga 
is nassaui származású, dillenburgban született) és testvére, vi. János nassaui tar-
tománygróf alapította, amely 1817-ig állt fenn. (A család hagyományosan habs-
burg-ellenes beállítottságú volt, mélyen elkötelezett protestáns; egyedül vi. János 
halt meg természetes halállal, a másik négy fivér merénylet – mint orániai vilmos 
– vagy a habsburgok ellen viselt háború áldozata lett.) Az egyetem néhány nagyobb 
pestisjárvány elől menekülve rövidebb ideig működött a szomszédos dillenburgban 
és siegenben is. 1817 után az egyetem megszűnt, újraindítására voltak ugyan kísér-
letek, de eredménytelenek maradtak. A wiesbadeni egyetem a 19. század első felé-
ben a herborni könyvtár egy részét elszállította; tudomásunk szerint nem is őrzik 
a herborni könyveket elkülönített állományrészként, ami megnehezítené az esetle-
ges kutatói szándékot is. (mai elnevezése: hessische landesbibliothek, Wiesbaden.) 
Azonban a törzsanyag nagyobb része a hesseni/nassaui tartományi evangélikus egy-
ház teológiai szemináriumához (evangelisches seminar) tartozott és tartozik most 
is herbornban Alte Bibliothek néven. A hozzávetőleg tízezer kötetes gyűjteménynek 
az egyetem egykori épülete, a várkastély (schloss) ad otthont két termében. (mellet-
te az evangelisches seminar mintegy nyolcvanezer kötetes Präsenzbibliothek-gyűj-
teménye modern szakirodalmat tartalmaz.) szinte teljes egészében itt maradt a teo-
lógia tudománya, de a politika, himnológia, történelem, nyelvészet is az állomány 
része, ennek legnagyobb hányada a 16–17. századból származik. már a 19. század 
elején – a szerző/szerkesztő megnevezése nélkül – nyomtatott katalógus jelent meg a 
könyvtárról, bár az eléggé hiányos és sok helyen pontatlan: Catalog der Bibliothek 
des evangelisch-theologischen Seminariums zu Herborn, im Jahre 1837. (herborn, 
gedruckt bei Joh. chr. kempf.).

A 20. század elején igen alapos és szakszerű hatkötetes kéziratos katalógust ké-
szítettek többek közreműködésével, akik az evangelisches seminar oktatói, kutatói 
voltak. Újabban épül a könyvtár internetes katalógusa, amely a schloss-herborn, 
evangelisches seminar/Alte bibliothek honlapról1 érhető el.

 1 http://www.theologisches-seminar-herborn.de/neu/?bibliothek:Alte_bibliothek (2014. októ-
ber 28.)
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A herborni egyetem ugyan nem nyerte el az universitas privilégiumait, azonban 
– különösen a 16–17. században – igen jelentős szellemi-kulturális hatást gyakorolt 
az európai protestantizmus folyamataira. kiterjedt németalföldi, angol, skót, fran-
cia, lengyel(!), cseh–morva kapcsolatrendszere volt hosszú időn keresztül. (itt tanult 
1611–12-ben Johann Amos comenius, de rajta kívül is számos cseh–morva pereg-
rinus kapcsolódott a herborni egyetemhez.) különösen a helvét irányzat német-
országi megerősítését, térnyerését befolyásolta az egyetem szellemi-tudományos 
potenciálja, amelyet a kutatás „zweite reformation”-ként tart számon.2 Alapító 
professzorai voltak a kálvini irányzat befolyásos szereplői: caspar olevian, Johann 
Piscator, akik az 1587-es herborni szinóduson mind teológiai, mind egyházkor-
mányzati, liturgiai tekintetben a svájci irányzatot juttatták hegemón helyzetbe a 
gróf ságban (heidelbergi káté, hugenotta zsoltárok). miután nassau-dillenburg 
földrajzilag határos a pfalzi választófejedelemséggel és a hessen-kasseli tartomány-
grófsággal, ahol ugyancsak a zweite reformation vált meghatározóvá, így tagja lett 
a kálvinista délnémet államok csoportjának. dinasztikus kapcsolat is fűzte móric 
hessen-kasseli tartománygrófhoz, akinek második felsége Juliane von nassau-dil-
lenburg volt. már 1584-től megindult itt a rabe-nyomdában kálvin műveinek la-
tin, német és francia nyelvű kiadása: jelképesnek is tekinthető, hogy 1584-ben az 
Institutio Religionis Christianae latin nyelven szerkesztett szövegválogatása (ole-
vian munkája, théodore de bèze-hez intézett előszóval) a beinduló nyomda legelső 
kiadványa. 

christoph rabe (corvinus) a korszak egyik leghatékonyabb kiadóját-nyomdáját 
működteti, kiadványpolitikája az egyetem szellemi-konfesszionális arculatához szo-
rosan illeszkedik, kitűnő svájci, francia, angol, németalföldi kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik. (nyomdászjelvénye – különböző változatokban – illés prófétát ábrázol-
ja, akit a kérith patak partján hollók táplálnak.)

bibliakiadása Ambrosius lobwasser zsoltáraival és a heidelbergi kátéval, éne-
keskönyv bővítményével szenci molnár Albert számára – és így általa a magyar 
reformátusság számára – is mintaadó jelentőségű. A szorosan teológiai tárgyú mű-
vek mellett sűrűn jelennek meg itt a protestáns mártirológia legelterjedtebb munkái 
(kálvin barátja és kiadója: Jean crespin – Johannes crispinus), belőlük jelentős 
kollekció tanulmányozható ma is. ugyancsak izgalmasan új szempont a protestáns 
mártirológiai munkák látványos képgazdagsága, számos fametszet díszíti a gyűj-
temény jó néhány kötetét, ikonográfiai jelentésük, értelmezésük magyarázatra vár. 
Az egyetem meghatározó személyiségei voltak georg Pasor, matthias martinius, 
Johann Althusius, Wilhelm zepper, Johann heinrich Alsted, Johann heinrich bis-
terfeld, Philipp ludwig Piscator, Johann heidfeld.3 A bibliai tudományoknak nem-
zetközileg is kiemelkedő képviselője volt Johann Piscator, akinek monumentális 
műve – német bibliafordítása – a herborni tudományosság egyik meghatározó telje-

 2 Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reforma-
tion”, hrsg. von heinz ScHilling, güttersloh, güttersloher verlaghaus, gerd mohn, 1986.

 3 gerhard menk, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584–1660): Ein Beitrag zum Hoch-
schulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, Wiesbaden, 1981.
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sítménye, sok tekintetben szenci molnár egyik mintaképe.4 Jó kapcsolata szencivel 
köztudott, verses ajánlást írt 1604-es szótárához, több levelet váltottak.

hellebrant árpád 1883-ban közölte a Századokban a herborni magyar peregrinu-
sok listáját, azonban nem autopszia alapján tette ezt, maga nem látta az anyaköny-
vet, nyomtatott német kiadvány adatait vett át.5 ebből aztán az is következik, hogy 
az ismertetésbe számos hiba csúszott, sok helyen hiányos. Az eredetit herbornban 
kézbe vehettük (arról fotómásolatot készítettünk), a matrikula tanulmányozása sok 
hiba korrigálását teszi lehetővé, a magyar névalakok korábban eltorzítva jelentek 
meg, de az anyakönyv számos fontos olyan kiegészítő információt tartalmaz (egye-
temtörténeti események feljegyzése, professzorok kommentárjai, iskolai törvények, 
működési szabályzatok), amelyek hasznosak lehetnek a magyar kutatás számára is. 
Így talán jobban megmagyarázható szenci molnár Albert talányos 1606-os (1607-
es?), újbóli beiratkozása az egyetemre április 5-én: „Albertus molnar szenciensis 
ungarus repetiit scholam nassovicam 5 Aprilis.” naplóbejegyzése szerint 1607. 
március 9-én kezdett zsoltárátköltése elkészítéséhez, amit szeptember 23-án fejezett 
be. szándéka lehetséges, hogy a zsoltárfordítás kiadására vagy a bibliakibocsátás 
előkészületeként értelmezhető.6  

magyar peregrinusok is megfordultak herbornban, disputációk is születtek, jól-
lehet nem akkora számban, mint heidelbergben vagy marburgban, az egyetem 
mégis jelentős hatást gyakorolt a magyar szellemi életre.7 legismertebb magyar pe-
regrinus szenci molnár Albert volt, aki többször is járt herbornban, hosszabb-rö-
videbb időt töltött a város egyetemén, professzorai közül a legnevesebbekkel állt 
jó kapcsolatban, zsoltároskönyve a rabe-nyomdában jelent meg 1607-ben.8 Mivel 

 4 vö. Die reformierte Herborner Biebel des Johann Piscator: Geschichte und Wirkung, hrsg. von 
ulrich BiSter, herborn, concepcion seidel, sepher-verlag, 2001; heinrich ScHloSSer, Die Pisca-
tor-Bibel: ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Bibelübersetzung, heidelberg, Winter, 1908. 

 5 hellebrant árpád: Adalék a külföldi iskolázás történetéhez a XVII. században (A herborni 
főiskola tanulói 1584–1726), századok, 1883, 154–155. A hivatkozott német forrás: Die Nas-
sauer Drucke der königlichen Landesbibliothek in Wiesbaden. beschrieben von Antonius von 
der linde, 1467–1817, Wiesbaden, feiler und gecks, 1882. A 20. század elején újabb kiadvány 
születik, amely ismét közreadja a herborni matrikulát: Die Matrikel der Hohen Schule und des 
Paedagogiums zu Herborn, hrsgg. von gottfried zedler, hans Sommer, Wiesbaden, verlag 
von J. f. bergmann, 1908. sajnos ez a kiadvány sem pontos a magyar adatok közlésében, és 
elhagyja a névanyagon túli adatokat, információkat. 

 6 egy lehetséges feloldása az ellentmondásnak az lehet, hogy a matrikula – jóllehet minden két-
séget kizáróan jól olvashatóan 1606-os bejegyzés szerepel abban – tévesen írta az évszámot, így 
valójában nem 1606, hanem 1607 lenne a dátum.

 7 poStma ferenc, Einige gedruckte Spuren der Peregrinatio Hungarica aus Herborn: Die 
Übungsdisputationen von Georgius P. Onadi und Petrus B. Pécsváradi (1620) = Fata Libelli: 
A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai, szerk. p. VáSárHelyi 
Judit, bp., oszk, 2003, 245–256. 

 8 A herborni egyetem bemutatását, magyar hatásainak, kapcsolatainak legátfogóbb jellemzését 
magyar nyelven eddig p. VáSárHelyi Judit végezte el Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia 
új kiadásai c. könyvében (bp., universitas, 2006 [historia litteraria, 21]). ez a munka ugyan 
elsősorban szenci molnár Albert bibliakiadói tevékenységére koncentrál, azonban áttekinti a 
meghatározó professzorok – kiváltképpen Johann Piscator – munkáságát, és a herborni–ma-
gyar kapcsolatrendszert is a 17. század első harmadában.
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szenci molnár magyar szempontból a herborni kapcsolatrendszer egyik kulcsfigu-
rája, így érthető, ha itteni kutatásaink rá irányultak. sikerült is rábukkanni két 
művének itteni professzoroknak küldött dedikált példányára, a Hanaui Biblia 
(rmny 971.) Johann Piscatornak ajánlott pazar, díszkötésű példánya és az 1604-
es kiadású Dictionarium (rmny 919.) georgius Pasornak dedikált kötete örven-
deztetett meg bennünket. (magyar kutató még egyiket sem vette eddig kézbe.) le-
velezése és más műveinek hivatkozásai alapján joggal feltételezhetjük, hogy további 
dedikált szenci-művek rejtőznek az Alte Bibliothek gyűjteményében, felkutatásuk 
a jövő fel adata. (szinte kizártnak tarthatjuk, hogy a rabe kiadónál megjelent 
Psalteriumból (rmny 962.) ne ajándékozott volna más herborni tanárainak, ba-
rátainak molnár Albert.) ugyancsak herbornhoz köthető az itt sokszor kiadott 
Johann heidfeld Sphinx… című műve, amelynek terjedelmes utolsó fejezete szenci 
Molnár Analecta Aenigmaticája (rmk iii. 1111, 1466.). heidfeld könyvhagya-
téka az Alte Bibliothek állományába került, ma is ott van, számos possessori be-
jegyzését, margináliáit láttuk, ennek kutatása új eredményeket hozhat.9 A Hanaui 
Biblia herborni példánya azért is becses könyv, mert így van ennek a kötetnek egy 
itteni „munkapéldánya”, amely alkalmas lehet egy magyar kutató számára további 
beható szövegvizsgálatokra, hiszen speciális szövegforrásai rendkívüli bőséggel – 
amihez egyetlen hazai könyvtárunk anyaga sem mérhető! – itt tanulmányozhatók, 
éppen azok, amelyeket molnár Albert felhasznált munkájához. (Például Piscator 
műveinek – amint más bibliakiadásoknak is – hatalmas gazdagságával büszkélked-
het az Alte Bibliothek.) 

ugyancsak ennek a korszaknak volt igen sikeres és ambiciózus neolatin költő-
je és disputációval nagyon aktív szereplője filiczki János. számos műve kötődik 
herborn hoz, az egyetem professzoraihoz, az ottani kulturális-konfesszionális rep-
rezentációhoz. 1606-ban halt meg az egyetemalapító vi. Johann tartománygróf, 
akit dillenburgban temettek el. (búcsúztatására megszólalt – a nassau-dillenburgi 
környezeten túl – a hessen-kasseli és a pfalzi református fejedelemségek értelmiségi 
elitje, az egész konfesszionális-kulturális közösség.) ebből az alkalomból az egyetem 
professzorai, tanítványaik több terjedelmes funeratiós kötetet adtak ki, amelyekben 
olvashatók az elmondott, vagy erre az alkalomra írt búcsúztató prédikációk-oratiók 
és számos epicedium, illetve más verses művek. (Carmina funebria in Obitum Illust-
ris et Generosissimi Domini, Domini Johannis Senioris, Comitis Nassoviae etc.)  
A legterjedelmesebb prédikációt hermann Johann Jacob írta, amely vi. János mel-
lett nagy teret szentel orániai vilmosnak és vallási-politikai küzdelmeiknek, ki-
emelve a helvét irányzat áldozatos támogatását. (latin és német nyelvű változata is 
megjelent önálló kötetben.)10 inkább oratio matthaeus martinius munkája, amely 

 9 ezt ugyan nehezíti, hogy ma már nem lelhető föl a gyűjteménybe kerülésekor készített könyv-
lista, a könyvanyagot beolvasztották az állomány egészébe.

 10 Joannes-Jacobus HermannuS, Christliche und nützliche Erklärung Des Spruchs/ so geschriben 
stehet in dem ersten Buch Samuelis in dem andern capitel im dreissigsten vers …: Welche 
bey begrebnis des … Herren Johannen des Eltern/ Graven zu NaßawCatzenelnbogen … des-
sen Gnaden den 8. Octobris …selig entschlafen/ den 28. gemeldtes Monats zu Dillenberg… 
geschehen / Durch Joannem-Jacobum Hermannum Argentinensem, Hofpredigern daselbst, 
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viszont főként az egyetemalapítás érdemeit emeli ki a két fivér tevékenységéből, itt 
azonban jobban részletezi János tevékenységét és kultúrapártoló erényeit. A vers-
gyűjtemény harminc darabból áll, a legutolsó egység kisebb elemekre tagolódik.  
A névsor rendkívül előkelő, hiszen a teljes professzori kar megszólal: Alsted, Pis-
cator, zepper, bisterfeld, martinius, a tanítványok között viszont meglepően sok 
a cseh–morva nemzetiségű: Paul dubinus mezericensis, Johannes opsimathes, Jo-
hannes Philemonus, Johannes Wetterus, thomas dubinus. mellettük dánok, fran-
ciák, németek, angolok verseit olvashatjuk. egyetlen magyar is van a gyászolók kö-
zött, filiczki János, harminchat soros latin nyelvű disztichonja: Johannis Filiczkii 
Scepusii, Hungari, praeceptoris generosum juniorum Baronum Bohemicorum ab 
Hodiegowa (önálló címet nem adott versének a szerzője). A kötet záróciklusa sen-
tentiákat tartalmaz arról, hogy a bűnösök tulajdonképpen már azelőtt meghalnak, 
mielőtt testben elköltöznének (Sententia, quod peccatis moriendum sit, antequam 
moriamur corpore). A rövid versek héber, görög, latin, német, dán, francia, angol, 
cseh–morva nyelvűek. több szerző három-négy nyelvű verset is ír. ennek a fejezet-
nek záró darabjait filiczki János (Johannes filiczki farkasfalvanus hungaro-sce-
pusius) írta: két verspár szerepel itt. igen tudatos és virtuóz filiczki költői eljárása, 
hiszen előző disztichonjának két utolsó sora szinte átvezet a rövid versek, a senten-
tiák gondolatmenetéhez: „non moritur: quisquis mundo jam mortuus ante est:/ 
Pro morte at vitae gaudia summa capit”. Az első magyar–latin nyelvű, a második 
cseh–latin. A magyar nyolcsoros (77777788 szótagos), azért is érdemel figyelmet, 
mert eddig nem ismertük, ez Filiczki második magyar nyelvű verse, vele az rmkt 
17. századi szövegkorpusza gyarapszik. A cseh–latin nyelvű verspár nyilván a cseh 
tudományosság számára lehet tanulságos.

filiczki itteni szereplése jól bizonyítja, hogy már ekkor számon tartott és megbe-
csült tagja ennek a szellemi-kulturális kontextusnak. (érdemes megfigyelni, hogy 
nem szenci molnár lesz a magyar funeráló ebben a reprezentatív herborni verses-
kötetben, bár tekintélyben, ismertségben ekkor még fiatalabb magyar kortársa 
előtt jár, sőt filiczkit is ő maga kéri fel majd zsoltároskönyvéhez latin ajánlóver-
s(ek) írására. mintha molnár is elfogadná az alakuló, némileg eltérő szerepeket, 
a zsoltárköltő nem pályázik a neolatin poéta babérjára, alapvetően az anyanyelvű 
kultúra programja érdekli, de sok tekintetben ekkor már más kulturális nyilvános-
ságot is keres németföldön: a pfalzi és hessen-kasseli fejedelemségek befolyásosabb 
mecénásainak irányába épít szorosabb kapcsolatokat.)11 1607-ben georgius Pasor 

herborn, corvinus, 1606. ennek volt később második kiadása is marburgban. más latin nyel-
vű oratio is megjelent, amely alapvetően ugyancsak család- és politikatörténeti jellegű: Andreas 
cHriStianuS, Oratio, De Ortu, Vitae Curriculo Et Obitu, Inclyti, Illustrissimique Generis 
Sacri Romani Imperii Comitis, D.D. Johannis, Senioris, Comitis in Nassauu, Catzenelnbo-
gen …: In Qua Nonnulla De Origine Antiquissimae Familiae Comitum Nassoicorum, admis-
centur: & praeterea Historia rerum praeclare ab … Wilhelmo Principe Auraico, et Comite 
Nassovio, etc. in Belgio gestarum, intexitur omnibus lectu scituque digna / Scripta ab Andrea 
Christiano …, marpurgi cattorum, kezelius, 1607.

 11 vö. imre mihály, A kulturális és az önreprezentáció feszültségei: Filiczki János verses ajánlásai 
Szenci Molnár Albert zsoltároskönyvéhez = Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a 60 éves 
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respondenseként disputál filiczki herbornban, a pestis miatt erre siegenben kerül 
sor, munkája is ugyanitt jelenik meg (rmk iii. 1061.). Az Alte Bibliothek őrzi  
filiczki 1610-es marburgi disputációját is rudolphus goclenius 1617-es gyűjtemé-
nyes kötetében, mivel az ő respondense volt. (A disputáció önálló nyomtatványként 
is megjelent még születése évében.) egyre nyilvánvalóbban látszik a herborni for-
rások alapján is filiczki nyugat-európai neolatin költői és tudományos karrierje, 
amely majd marburghoz is erősen kötődik 1610 körül. herborni tartzózkodása 
alatt – az elmondottakon túl – is kedvelt és foglalkoztatott latin versszerző volt, 
többek munkájához írt dedikációt, így rhodius (rhode), Jodocus martinius dispu-
tációjához.12 Az elmondottak is egyre inkább indokolják, hogy újból kell értékelni 
az eddigi szakirodalom filiczki Jánosról megalkotott képét, mert saját korának je-
lentősebb alkotói személyisége látszik kirajzolódni. Az is kiderült, hogy suri orvos 
mihály is művelte az alkalmi költészetet, 1601-ben latin ajánlóverset írt samuel 
Phrysius disputációjához. talán éppen itt, herbornban kezdett hozzá Perkins-fordí-
tásának elkészítéséhez, vagy kapott erős ösztönzést, hiszen 1602-ben itt is megjelent 
németül Johann heidfeld fordításában a rabe kiadónál.13

A herborni–magyar szellemi kapcsolatoknak új fejezete nyílik Alsted, bisterfeld 
és az ifjabb Piscator erdélybe településével, amelyet a magyar kutatás változó buz-
galommal vizsgált és vizsgál. talán annyi elmondható, hogy fent nevezett tudósok 
herborni és erdélyi életszakasza, tudományos tevékenységük két korszaka között 
nincs olyan eleven és elvárható kapcsolat a kutatás gyakorlatában, mint amely na-
gyon is indokolt lenne. mivel a herborni egyetem jelentősége a legújabb kor kutatási 

Heltai János tiszteletére, szerk. kecSkeméti gábor, taSi réka, miskolc, miskolci egyetem btk 
magyar nyelv- és irodalomtudományi intézet, 2011, 129–149.

 12 vö. kecSkeméti gábor, Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse = Bibliotheca et 
Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, kecSkeméti gábor, taSi 
réka, miskolc, miskolci egyetem btk magyar nyelv- és irodalomtudományi intézet, 2011, 
149–157. 

 13 vö. Der Catholische Reformierte Christ: Das ist/ Richtige Erklerung und bericht/ wie nahe oder 
ferne die Kirchen/ so auß und nach Gottes wort reformiert oder verbessert sind/ in vilen und 
unterschiedlichen Religionspuncten/ mit der Römischen Kirchen/ wie sie heut zu tage beschaffen/ 
ubereinstimmen: auch in welchen stücken/ und wie fern sie es nicht mit derselbigen halten/ ja 
auch nimmermehr mit iro einig werden können : … in die Spanische/ folgends in die Lateinische/ 
und nun endlich in die Teutsche sprache gebracht … / Neben einer kurtzen Vermahnung … Al-
les erstlich beschrieben, … in Englischer sprache/ durch … Guilielmum Perkinsum … [übers.: 
Johan HeidFeld], herborn, rabe, 1602. Az angol tájékozódás és jó kapcsolatok bizonyítéka, 
hogy Perkins mellett William Whitaker több műve is megjelenik ekkoriban herbornban latinul 
és német fordításban. vö. Baricz ágnes, Suri Orvos Mihály 1602-es Perkins fordítása = Eruditio, 
virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, szerk. imre mihály, oláH 
szabolcs, FazakaS gergely tamás, Száraz orsolya, debrecen, debreceni egyetemi k. 2011, ii, 
447–458. feltételezhető, hogy nem az 1601-es hanaui latin kiadás volt az egyetlen forrása suri 
orvos művének, hanem herborni környezete is jelentős szerepet játszott. Pont ekkoriban készítet-
te a maga fordítását Johann heidfeld, aki 1596-tól a teológia professzora herbornban, így akár 
tanítványként is találkozhatott suri orvos tanára éppen készülő munkájával, attól ösztönzést, 
bátorítást kapva. ezt akkor is feltételezhetjük, ha a magyar peregrinus esetében inkább jobb latin 
nyelvtudást gyanítunk, mint erős német nyelvismeretet. érdemes lenne tüzetesen megvizsgálni és 
összevetni suri orvos és heidfeld szövegét. 
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gyakorlatában elhalványodott, az erdélybe került professzorok herborni korszaka 
is kisebb figyelmet kapott. A rájuk vonatkozó erdélyi és nyugat-európai forrásanyag 
részben nagyon töredékes vagy szétszórt, ellentétben a herborni, jelenleg is kiváló 
forrásadottságokkal. A herborni korszak viszont mindegyikük esetében jól doku-
mentálható számos nyomtatott művel, ezek a művek a mai napig az Alte Bibliothek 
anyagában hozzáférhetőek, emellett alkotásaik számos kéziratos forrása is ránk 
maradt. (még bisterfeld könyvtárának14 mostanában készült – egyébként kiváló, 
színvonalas – áttekintésében sem szerepel az Alte Bibliothek a felhasznált források 
között.) figyelmet érdemlő könyvcsoport még az Alte Bibliothek gyűjteményében 
a harmincéves háború korából származó műveké. ezek között számos magyar vo-
natkozású kiadványt találtunk, amelyek a korszak ideológiai-politikai publiciszti-
kai küzdelmeihez kapcsolódnak, sok esetben bethlen gábor bukkan fel a szerzők 
rokonszenvező vagy éppen elítélő nézőpontját érvényesítve. A korabeli eszkhatolo-
gikus látásmód is megfigyelhető, valamint a chiliazmus sok kiadványban megjele-
nik, számos magyar vonatkozással. Az újabb német kutatás ebben a témakörben 
rendkívül gazdag eredményeket ért el (kriegserfahrungen und religion im heiligen 
römischen reich deutscher nation im zeitalter des dreißigjährigen krieges), a 
herborni forrásanyag ezzel a tapasztalattal még eredményesebben vizsgálható.

A jelentős nyugat-európai könyvtárak nagy gyakorisággal „rejtegetnek” ma-
gyar vonatkozású nyomtatványokat különösen akkor, ha a bibliotéka mögött olyan 
egyetem áll, amelynek kiterjedt magyar vonatkozású szellemi kapcsolatrendszere 
létezett. mivel herborn esetében ez az adottság fennáll, így nem meglepő, ha az 
Alte Bibliothek állományában régi magyar nyomtatványokra bukkanunk. A kata-
lógusok tüzetes átvizsgálása jelentős eredményre vezetett, hiszen közel ötven olyan 
nyomtatványra leltünk, amelyek az rmk iii. (néhány esetben az rmk i.) gyűj-
tőkörébe tartoznak, vagy az Apponyi Hungarica-állományát szaporítják. van kö-
zöttük ősnyomtatvány (két hagenaui temesvári Pelbárt-kiadás), a többség azonban 
16–17. századi kiadvány, különösen az egyetemi disputák képeznek jelentős számú 
csoportot. ezek között eddig ismeretlen szerző munkájára is sikerült rábukkanni, 
illetve már regisztrált mű újabb változata került elő. A magyar könyvanyag prove-
nienciáját eddig nem sikerült tisztázni, erre talán hosszabb kutatómunka derítene 
fényt. elképzelhető, hogy a herborni magyar peregrináció révén jutottak mai he-
lyükre, de feltételezhetjük azt is, hogy a németalföldi kiadványokat holland diákok 
hozták magukkal. e kötetek kevés kivétellel (ilyenek a temesvári Pelbárt-kiadások) 
protestáns – közelebbről református – szerzők munkái, így érthető, hogy a felekeze-
tileg azonos gyűjtőkörű herborni bibliotéka állományába kerültek valamikor. van 
közöttük európa-szerte ismert szerző, akinek műveit nyugat-európában sokszor 
kiadták (szegedi kis istván Speculum pontificum Romanoruma). károlyi Péter an-
titrinitáriusokkal folytatott vitájának dokumentuma wittenbergi kiadású, szikszai 
hellopeus bálinté pedig genfben jelent meg. Az egyetemi disputációk szinte kivétel 
nélkül mind 17. századiak és legnagyobb számban hollandiából származnak. eze-

 14 ViSkolcz noémi, Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655): A Bisterfeld-könyvtár, bp., oszk, 
szeged, scriptum rt., 2003 (A kárpát-medence kora újkori könyvtárai, 6).
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ket is vagy magyarok hozhatták herbornba, vagy a gyüjtőköteteket éppen holland 
peregrinusok juttatták el a dill folyó partjára, esetleg valamely hagyaték darab-
jai lehettek. (ez utóbbinak is lehetnek tanulságai számunkra, bár ennek felderíté-
se nagyon aprólékos kutatást igényelne.) A possessori bejegyzések és marginálisok 
vizsgálata hosszabb időt kívánna. A magyar vonatkozású nyomtatványok jelenlegi 
pontos számbavétele azért is feltétlenül indokolt, mert így még teljesebb és ponto-
sabb áttekintésünk lesz a hungarika könyvanyag nyugat-európai elterjedtségéről, 
példányaik őrzési helyéről, az általuk közvetített szellemi folyamatok lehetséges ki-
sugárzásáról és hatásairól, hajdani possessoraikról. A herborni könyvanyagot be 
kell illeszteni egy eszményi rmk virtuális teljességébe, hogy az minden érdeklődő 
számára elérhető és kutatható legyen. (ennek jelenleg leghatékonyabban működő 
intézménye az oszk, ezért az velük közösen végezhető el; esetleg digitális formában 
képzelhető el a teljességet ugyan soha el nem érő, de ahhoz közelítő megoldás.)

A herborni Alte bibliothek már hosszú ideje nincs rajta a magyar tudományos 
kutatások térképén, nem szerepel célpontjai között. hajdani egyetemének jelentő-
sége ugyan bizonyos témakörök kutatásánál elkerülhetetlenül fölbukkan, azonban 
egykori kivételes vonzereje nem csábítja a mai kutatókat. (ennek nyilván egyik oka, 
hogy a német tudományosságban is viszonylag szerény helyet foglal el, bár a rá-
mizmus, enciklopédizmus, pánszófia-kutatás howard hotson, szentpéteri márton 
tanulmányaiban ráterelte a figyelmet.) Jól bizonyítja ezt legújabban az is, hogy az 
rmk iii. nagy erőfeszítéssel bővített pótkötetei ugyan roppant szélesre vonják a 
kutatásba bevont európai, amerikai könyvtárak körét, közülük azonban – meglepő 
és érthetetlen módon – hiányzik herborn. kutatási beszámolónk talán meggyő-
zően bizonyította, hogy indokolatlan és megmagyarázhatatlan ez a mellőzés, az 
Alte Bibliothek jelenlegi tanulmányunkban bemutatott értékein túl számos fontos 
kiadványt, dokumentumot őriz még, amelyek feltárása a hazai korszakkutatás elhá-
ríthatatlan feladata; a schloss várja a mai peregrinusokat.

Appendix

VálogatáS a HerBorni alte BiBliotHek (a toVáBBiakBan aB) 
magyar VonatkozáSú nyomtatVányaiBól

1.
károlyi Péter: Brevis erudita et perspicua explicatio orthodoxae fidei de uno vero 
Deo, PAtre Filio et Spirito Sancto, adversus blasphemos Georgii Blandratae, et 
Francisci Davidis errores, libris duobus comprehensa. – vitebergae, excudebant 
clemens schleich et Antonius schöne, 1571. – rmk iii. 612. – Ab 1739.

2.
szikszai hellopoeus bálint: De sacramentis in genere, sive de tota re sacramentaria, 
tractatio, permodeste simul et erudite scripta. [geneva], [s. n.], 1585. – rmk iii. 742. 
– Ab 1378, 1012.
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3.
szegedi kis istván: Speculum Pontificum Romanorum, in qvo imperium, decreta, 
vita prodigia, interitus, elogia, accurate proponuntur: cum iucundis de traditio-
nibus pontificiis quaestionibus, [s. l.], [s. n.], 1602. – rmk iii. 998. – Ab 1019, 
1092, 1340, 1594.

4.
Disputatio XII. de potestate particularum: sicut, ita, ut; et similium, tam in sacris, 
quam profanis literis: in qua etiam dissertitur de germana sententia dicti August-
ini: Non est consequens, ut quod in Deo est, ita sit ubique, ut Deus. responden-
te Johanne filiczki de filefalva = diatribae et meletemata, qua philosophica, qua 
theologica, rodolphi goclenii senioris, cum studiosis nonnullis artium, humani-
tas, et divinae sapientiae in illustri Academia marchioburgensi: quorum syllabum 
proximae ab hac paginae sub aspectum subjiciunt. marpurgi cattorum, ex officina 
rodolphi hutwelckeri, 1617. – vd17 1:048383W (önállóan megjelent: marpurg, 
hutwelcker, 1610. – vd17 1:077006f). – Ab 2568

5.
balásfi tamás: Castigatio libelli Calvinistici, cui titulus est: Machiavellizatio, quem 
Calvinista quidam praedicans, responsi nomine ad secretissimam instructionem 
Gallo-Britanno-Batavam, Friderico V. Comiti Palatino Electori datam, Viennam 
Austriae misit, et vulgavit. Augustae vindelicorum, apud saram mangiam viduam, 
1620. – rmk iii. 1276. – Ab 307

6.
Alvinci Péter: Machiavellizatio, qua unitorum animos dissociare nitentibus repon-
detur, in gratiam Dn. Archiepiscopi. castissimae vitae, Petri Pazman succincte  
excerpta. Oratio parresiastica, qua auxilia a rege et ordinibus Ung. petuntur habita 
Neo-Solio in Comitiis. Epistola Eucharii Martini Budissimo-Lusatii ad … Mat-
thiam Hoe ab Hoheneg. Addita est epistola Casp. Scioppii, in qua haereticos jure 
infelicibus lignis cremari concludit. saragossae [kassa!], excudebat didacus ibarra 
[festus!], 1621 [1620!]. – rmk ii. 399. – Ab 307

7.
A Wunderliche Prophezeyhung…, szeben, [k. n.], 1630. – rmk ii. 467. (hamis 
impresszummal jelent meg, valódi kiadási adatai: frankfurt am main, latomus 
erben, 1630. lásd: SoltéSz zoltánné, Az 1630. évi, hamis szebeni impresszummal 
közreadott Wunderbarliche Prophezeyhung nyomdásza, mksz 1976, 170–174.) – 
Ab 2642

8.
mogyorósi elek: Panoplia Christiana verae fidei hostibus opposita. franekerae, 
excudebat idzardus Alberti, 1641. – rmk iii. 1567. – Ab 3520
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9.
szathmári baka Péter: Defensio simplicitatis ecclesiae, adversus non nullas qua-
estiones practicas, et impugnatio sententiae labefactantis. franekerae, excudebat 
idzardus Alberti, 1653. – rmk iii. 1724. – Ab 339

10.
Jászberényi P. János: Thema II. de promissione et fide Abrahami disp. III. et IV. = 
schotanus, christianus: Collegium miscellaneorum theologicorum disputatum a’ 
studiosis juvenibus. franequerae, excudit idzardus balck, 1654, 33–65. p. (önál-
lóan megj.: rmk iii. 1833.) – Ab 1591

11.
miskolci bodnár mihály: Thema I. de primogenitura [Christi], disp. I. et II. = 
Schotanus, Christianus: Collegium miscellaneorum theologicorum disputatum a’ 
studiosis juvenibus. franequerae, excudit idzardus balck, 1654, 1–32. p. (önállóan 
megj.: rmk iii. 1836.) – Ab 1591

12.
sápi istván: Thema ultimum, de materia justificationis humanae coram Deo, disp. 
XXIII–XXIV. = schotanus, christianus: Collegium miscellaneorum theologico-
rum disputatum a’ studiosis juvenibus. franequerae, excudit idzardus balck, 1654. 
353–384. – rmk iii. 7639. – Ab 1591

13. 
Disputatio theologica, anti-trinitario-
rum blasphemiis opposita, de adorando 
Sacro Sanctae Trinitatis mysterio, quam 
… sub praesidio … d. gisberti voetii … 
publicae disquisitioni subiiciet stepha-
nus Póots (!) szántai ungarus. ultrajecti, 
ex officina meinardi a’ dreunen, 1656. 
– rmk iii. 1972. – Ab 2518

14.
Disputatio theologica anti-Bellarminia-
na de concilio … sub praesidio gisberti 
voetii … publice tueri conabitur georgi-
us martonfalvi. ultrajecti, ex officina 
Joannis a Waesberge, 1658. – rmk iii. 
2022. – Ab 2518
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15.
Disputatio theologica, de origine transsubstantiationis, qvam sub praesidio … d. 
Andreae essenii … publice ventilandam proponit franciscus szaki, ungarus. ultra-
jecti, ex officina meinardi a dreunen, 1658. – rmk iii. 2025. – Ab 2518

16.
Disputatio thelogica de orthodoxa an-
tiquitate et heterodoxa novitate, pars 
prima … sub praesidio d. gisberti voe-
tii … publice tueri conabitur franciscus 
szaki ungarus. ultrajecti, ex officina 
meinardi a’ dreunen, 1658(!). – rmk 
iii. 1971. (Az ismert példány csonkasá-
ga miatt téves [1656] évszámmal vették 
nyilvántartásba.) – Ab 2518

17.
Disputatio thelogica de orthodoxa an-
tiquitate et heterodoxa novitate, pars 
secunda … praeside d. matthia netheno 
… publice tueri conabitur franciscus 
szaki ungarus. ultrajecti, ex officina 
meinardi a’ dreunen, 1658. – rmk iii. 
1971. – Ab 2518

18.
Disputatio theologica in caput LIII. Jesaiae, pars prima, qvam … sub praesidio 
… d. Johannis hoornbeek … publice ventilandam proponit michael dobrai sylv. 
ungarus. lugduni batavorum, apud Johannem elsevirium, 1662. – rmk iii. 6438.
– Ab 2518

19.
Deipnon Kyriakon, hoc est, de Sacra Domini ac Servatoris Nostri coena, dispu-
tatio philologica secunda, horum Christi verborum … Hic est sanguis meus novi 
foederis, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum, Matth. XXVI. 
28. verum sensum sedulo scrutans. sub praesidio georgii othonis … ad 26. diem 
februarii, anno mdclXXXi pro virilii suam defendendam suscipit Joh. thomas 
ungarus, ziegenhain. hass. marpurgi cattorum, typis Joh. Jodoci kürsneri, 1681. 
– Az rmk iii. nem ismeri. – Ab 6578



{Imre mIhály: Herborni kutatások az Alte Bibliothek állományában}

201

20.
Dissertatio theologica de usu legis divinae, qvam … conscripsit praeside … rein-
holdo Pauli … publicae disquisitioni subjecit Johannes szondi comarino ungarus. 
marburgi cattorum, typis Johannis henrici stockenii, 1681. – rmk iii. 6798. – 
AB 2523
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A neves heidelbergi professzor, david Pareus magyarországi hatásával, művei itt-
honi recepciójával, a magyar diákokkal ápolt személyes kapcsolataival és hazai 
személyekkel való levelezésével a korábbi szakirodalmat is összefoglalva részlete-
sen foglalkozott heltai János.1 itt csupán azokat az összegző megállapításait tűnik 
érdemesnek felidézni, amelyek Pareusnak a magyarországi, valamint erdélyi szel-
lemi, egyházi és politikai életre gyakorolt hatására vonatkoznak. A források alap-
ján kirajzolódó kép szerint Pareus erős befolyással volt a magyarországi teológiai 
gondolkodás formálódására, a neolatin költészetre, iskolaügyre, pedagógiai hagyo-
mányokra, az egyházi és irodalmi élet számos területére. A hazai protestáns értel-
miséggel fenntartott intellektuális kapcsolatai mindemellett politikai jelentőséget is 
nyertek. egyfelől jól kimutatható szerepe a protestáns egyházaknak a magyar rendi 
társadalomba való beilleszkedése folyamatában – elsősorban a különböző hitviták-
ban, a protestáns felekezetek belső küzdelmeiben nyújtott segítsége és útmutatása 
által –, valamint a református egyház és a világi hatalom viszonyának elméleti tisz-
tázásához adott véleményével. másrészt a vele való személyes ismeretség lehetősé-
get nyújtott arra, hogy magyarország és erdély művelődési és politikai tekintetben 
egyaránt kilépjen az elszigeteltségből és bekapcsolódjon az európai áramlatokba, 
az intellektuális, kulturális kapcsolatokon keresztül pedig felcsillant a lehetősége 
annak, hogy a magyar rendek és az erdélyi fejedelemség a habsburg és török közé 
szorított helyzetből megpróbáljanak az európai protestáns szövetségbe való belépés-
sel új erőviszonyokat teremteni.2

ennek a meghatározó kapcsolatrendszernek egy újabb apró bizonyítéka bukkant 
fel nemrégiben: kálvin Institutiójának egykor lővei Pellionis (szűcs) györgy tu-
lajdonában lévő példánya, amelynek előzéklapjain david Pareus és bartholomaeus 
coppen professzoroknak a heidelbergi egyetemet elhagyó diákhoz szóló ajándékozó 
sorai olvashatók.

 1 Heltai János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, bp., balassi, 1994 (humanizmus és 
reformáció, 21), 50–94.

 2 Uo., 93–94.

Perger Péter

ÚJAbb AdAlék dAvid PAreus 
mAgyArországi kAPcsolAtAihoz

heidelbergi professzorok ajándékozó sorai 
lővei Pellionis györgy kötetében
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A kötet első táblája 
Pareus mellképével és

bartholomaeus coppen 
bejegyzése az egyik 

előzéklapon
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A kötet egy aukciós katalógusban tűnt fel 2013 őszén,3 az árverés után a tiszán-
túli református egyházkerületi és kollégiumi nagykönyvtárba került, így hozzáfér-
hető a kutatás számára és sorsa követhető maradt.4

A mű egész pontosan az Institutio 1612-es genfi kiadása.5 A szennylap rektóján 
Pareus egy szent Jeromos leveleiből való idézettel bocsátotta útjára hazatérő növen-
dékét:

 3 A központi Antikvárium 129. aukciója. 2013. december 6., 10. tétel. még az árverés előtt ta-
nulmányozhattam a kötetet. itt szeretném megköszönni fekete csaba segítségét, aki egy másik, 
később említendő lővei Pellionis györgy tulajdonában lévő, általa publikált kötettel kapcsolat-
ban küldött felvilágosítást.

 4 Jelzete: y 597. A kötetet a 2013. december 12–13-án, a debreceni református kollégiumban 
tartott, Bethlen Gábor egyházpolitikája című konferenciához kapcsolódó kiállításon mutatták be.

 5 Joannes calVinuS, Institutio Christianae religionis, geneva, esaia le Preux, 1612.

david Pareus 
saját kezűleg írt 

búcsúzó sorai
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„Hieronymus ad Paulinum.
Discamus ea in terris, quorum scientia nobis perseveret in coelis.6

Depositum custodi.
Pareus.
Ornatissimo D(omi)no Georgio Leovej Ungaro ex Academia 
Heidelbergensi discessuro ad patrias Eccl(esi)as. 
εὔοδιον 
4. Non. Augusti 1614.”7

A saját kezű bejegyzés hitelességét megerősíti szilvásújfalvi Anderkó imre album 
amicoruma, amelynek 183. lapján olvashatók Pareus sorai.8 A két kézírás meglehe-
tős hasonlóságot mutat.

A Jeromos-idézet alatt, eltérő kézírással olvasható annak fordítása: „Az az Ta-
nullyunk ez világon, mely tudomány megmaradgyon a mennyekben”, valamint a 
„depositum custodi” mondat az eredeti alatt és felett kétszer, tollpróbaszerűen meg-
ismételve. 

e levél hátán állnak bartholomaeus coppennek, a heidelbergi egyetem görög és 
héber nyelv professzorának,9 illetve e szerint az ótestamentum oktatójának két nap-
pal később beírt sorai:

„Ex aliis paleas ex isto collige grana.10

Bartholomaeus Coppen, veteris Testamenti 
in Academia Heidelbergensi Interpres 
4. Augusti A(nn)o 1614.”

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a szennylap előtt álló előzéklap rektó-
ján még egy későbbi bejegyzés is olvasható, amely magára a műre, azaz a kálvin 
Institutiójára vonatkozik. Amint ismeretlen írójuk is elárulja, az idézetek és az ada-
tok bod Péter: Magyar Athenasából származnak, ezért bizonyos, hogy 1766 után 
vetették papírra őket:

„Praeter Apostolicas post Christi tempora chartas
Huic pepere Libro secula nulla parem
A Szent Könyvek után, kiket a Nagy Apostolok írtak,
Ennél jobb könyvet még soha senki sem írt
Túri Pál 1555. Lásd Magyar Athenas”

 6 Szent Jeromos: Levelek, i, szerk. takácS sándor, bp., szenzár, 2005, 218, liii. levél, Paulinus 
presbiterhez. 10.

 7 Azaz augusztus 2-án.
 8 országos széchényi könyvtár, kézirattár, oct lat 150 jelzet alatt.
 9 Heltai János, Adattár a heidelbergi egyetemen 1595–1621 között tanult magyarországi diá-

kokról és pártfogóikról, oszk évkönyve, 1980, 268.
 10 A szállóige általában kis eltéréssel szokott felbukkanni: ex aliis paleas, ex istis collige grana.
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bod túri Pálról írott szócikkében idézi annak ezt a „Kálvinus keresztény vallásról 
írott könyvei elejekbe” tett disztichonját. Az évszám is innen ered, túri Pál bod 
szerint ekkor „tanult idegen országi Akadémiákon”.11

Alatta ugyanaz a kéz folytatta az ismertetést azzal, hogy a munkát „molnár Al-
bert” fordította magyarra, amely 1624-ben jelent meg hanauban, továbbá: „Va-
gyon ajánlva Bethlen Gábor fejedelemnek, akinek parancsolatjából fordította.” Az 
adatok és az utolsó mondat szintén bodtól erednek, aki mindezeket a szenci molnár 
Albertről írottak között említi.12

A könyvet lővei Pellionis györgy minden bizonnyal még németországi tartóz-
kodása idején be is köttette, méghozzá gazdagon díszített fehér sertésbőr kötésbe. 
legalábbis erre utal a kötéstáblán neve latinos alakjából, georgius Pellionis lővei 
származó „g P l”13 monogram és az 1613-as évszám. A görgetőkkel és lemezekkel 
gazdagon díszített, vaknyomásos fehér disznóbőr kötés első tábláján architektoni-
kus keretben, a kezében könyvet tartó Pareus mellképe látható, feje fölött „david 
Pareus d.”, alatta „s. theologie professor heidelbergi:” felirat olvasható.

A Pareust ábrázoló lemez használata kétségtelenné teszi, hogy a kötés heidel-
bergben készült. ilse schunke ugyanis a pfalzi választófejedelmi könyvtár ma vati-
kánban őrzött köteteinek egyikén ugyanezt a lemezt regisztrálta,14 a kötést pedig a 
fejedelmi udvar könyvkötő műhelyének termékeként határozta meg.15

Az egész kötés kissé kopottas, a háttábla (a természetes használatból eredően) az 
elsőnél viseltesebb, díszítése nehezebben kivehető, schunke összeállítása azonban 
ezúttal is segítségül szolgál. A háttábla szintén görgetősorokkal övezett középme-
zejében Pfalz címere látható. A lemez felső részén a címer fölött kapuzatot formáló 
íven a még vi. lajos választófejedelemtől eredő jelmondat: „Alle Ding zergeng-
lich”,16 alsó, kétsoros feliratában a „Fridericus quartus”, alatta pedig a „comes 
palatinus” szöveg olvasható.17 schunke részletesen elemzi a címerábrázolást tartal-
mazó lemez változatainak alakulását, felhasználásának történetét. A lemezt még a 
iv. frigyes választófejedelem uralkodásának kezdetekor, 1591-ben feltűnő elias Pe-
tersheim könyvkötőmester kezdte használni, majd 1600-tól kezdve a fejedelmi mű-
hely készletébe kerülve – feliratát újra meg újra aktualizálva – több változtatáson, 
újrametszésen átesve számtalanszor alkalmazták egészen v. frigyes (1610–1632) 
uralkodásának idejéig.18 bár 1613-ban, amikor a kötés készült, már ő ült a pfalzi 
trónon, lővei Pellionis példányán valamilyen okból még az elődje, iv. frigyes nevét 

 11 Bod Péter, Magyar Athenas, szeben, sárdi sámuel, 1766, 303–304.
 12 Uo., 183–184.
 13 bár az l betű vízszintes szára meglehetősen kopott, egy másik, nevéhez köthető, ma a debrece-

ni kollégium könyvtárában lévő kötet hasonló felirata kétségtelenné teszi ezt az olvasatot (vö.: 
23. jegyzet).

 14 Ilse ScHunke, Die Einbände der Palatina in der vatikanischen Bibliothek, citta del vaticano, 
biblioteca Apostolica vaticana, 1962, clXXviii t.

 15 Uo., 162 (iii. 72).
 16 Uo., 97.
 17 Uo., lXXXv t.
 18 Uo., 103–104.
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feltüntető változatot használták. A díszes táblák kiegészítéseként a lapok vörössel 
megfestett éleit aranyozott poncolás díszíti.

lővei Pellionis györgy 1590 körül nagyszombat vagy sárospatak környékén szü-
letett. itthoni iskoláiról semmi pontos nem tudható, valószínűleg Patakon tanult. 
Annyi bizonyos, hogy ezt követően komjáton volt rektor. 1613. január 15-én a wit-
tenbergi, majd 1613. március 26-án a heidelbergi egyetemre iratkozott be.19 lővei-
nek két üdvözlő verséről tudunk. Az egyiket a nagyszombati ceglédi szabó Pál,20 
a másikat szentgyörgyvölgyi nagy bálint vizsgatézisei elé írta,21 a tételek bartho-
lomaeus coppen elnöklete alatt hangzottak el a nyilvánosság előtt heidelbergben. 
Ő maga Pareus elnökletével disputált először 1613. július 23-án De ecclesia, majd 
november 27-én De providentia Dei címmel, e téziseknek ő maga volt a szerzője is.22 
eddig csupán annyi volt ismeretes, hogy 1615 tavaszán már a sárospataki kollégium 
első rektoraként tevékenykedett.23 A bejegyzés alapján azonban pontosan tudható, 
hogy 1614. augusztus 4-én hagyta el az egyetemet. hazatérve lővei Pellionis két 
évig töltötte be a sárospataki rektori tisztséget, majd mádon volt prédikátor, 1636 
közepén még bizonyosan ott működött, további sorsa homályba vész.

néhány évvel ezelőtt számolt be fekete csaba egy másik, lővei Pellionis tulajdo-
nában lévő kötetről, amelyet szintén heidelbergi tanulmányai idején vásárolt meg.24 
A most ismertetettnél jóval egyszerűbb, díszítetlen fehér hártyába kötött kolligátu-
mon szintén a „g P l 1613” vaknyomásos superexlibris látható. A könyvet a címlap 
alján lévő, tintával kihúzott bejegyzés szerint 1615 márciusában lővei Pellionis, 
a sárospataki kollégium akkoriban hivatalba lépő rektora elajándékozta, feltehe-
tően a szintén a heidelbergi körhöz tartozó lelkész barátjának, súri orvos mihály 
pataki első lelkésznek. kettőjük jó kapcsolatát bizonyítja az is, hogy Pataki fűsűs 
János 1617. április 26-án elhangzott fizikai tárgyú heidelbergi vitatkozását (töb-
bek között) súri orvos mihálynak és mellette volt tanárának, lővei györgy pataki 
rektornak ajánlotta.25 A kötet szintén a tiszántúli református egyházkerületi és 
kollégiumi nagykönyvtárban található.26

 19 Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662, ii, bearb., hrsg. gustav toepke, 
heidelberg, Winter, 1886, 264; Heltai, Adattár…, i. m., 299.

 20 rmk iii. 1123.
 21 rmk iii. 1125.
 22 A szövegek ma csupán egy 1620-ban megjelent, magyarországi diákok hasonló disputációit 

összegyűjtő kötetből ismeretesek: david pareuS, Collegiorum thelogicarum, quibus universa 
theologia ortodoxa … explicantur, pars altere. heidelberg, Jonas rosa, 1620, 114–117, 144–
145. (rmk iii. 6089.)

 23 Fekete csaba, Pataki rektor adta – pataki lelkész kapta könyv (1615), egyháztörténeti szemle, 
2002/2, 105–109.

 24 Uo., tartalma: coll. 1. thomas BrigHtmann, Apocalypsis Apocalypseos, id est, Apocalypsis 
D. Iohannis, praefigitur synopsis universalis et refutatio Rob. Bellarmini de Antichristo libro 
tertio de Romano Pontifice, ad finem capitis decimi septimi insertur, heidelberg, in bibliopolio 
commeliano, 1612.

  coll. 2. franciscus JuniuS, Analytica expositio secundum Matthaeum et Marcum evangelistas 
nunc primum publicata, heidelberg, in bibliopolio commeliano, 1622.

 25 rmk iii. 1195.
 26 Jelzete: e 356.
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talán nem túlzás azt állítani, hogy a 
kötés „ikonográfiai programja” és maga 
a kötet jól illusztrálja a már heltai által 
tett megállapítást Pareusnak a magyar 
protestáns egyházi és politikai életben 
betöltött szerepéről. kálvin tanításának 
alapvető munkája az előtáblán látható 
neves teológia professzoron keresztül 
„nyílik” meg magyar olvasóinak, amely-
nek hátterét a kötéstáblán elhelyezett 
címer által jelképezett erős protestáns 
világi hatalom adja.27 Így a kötet nem 
csupán szép alkotás, hanem a 16. szá-
zad eleji hazai protestáns értelmiségnek 
a talán legfontosabb korabeli szellemi 
műhellyel való élénk kapcsolatainak is 
látványos bizonyítéka.

külön öröm, hogy az egykori pataki 
rektor, lővei Pellionis györgy könyvtá-
rának két darabja ismét egy gyűjtemény-
be kerülhetett debrecenben.28

 27 ismeretes, hogy a korabeli német reneszánsz kötéseken kialakult az a gyakorlat, hogy az elő- 
és háttábla díszítésére tartalmilag, szellemiségében összefüggő lemezpárokat használtak. Így 
például bibliai pártörténetek, melanchton–luther, egy szász választófejedelem portréja-címere 
stb. vö. rozSondai Marianne, Szirmai János sándor, A könyvkötés művészete, bp., oszk, 
1992 (A könyv- és papírrestaurátor-tanfolyam jegyzetei), 16.

 28 fekete csaba bábáskodásának is köszönhetően.

lővei Pellionis györgy 1613-as supralibrosa 
és Pareus-ábrázolása az első kötéstáblán
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miskolci csulyak gáspár (1627–1696) neve ismerősen csenghet a régi könyves ku-
tatók előtt, hiszen apja miskolci csulyak istván (1575–1645) zempléni esperes volt, 
s mind az egyházkormányzati iratai, mind a magánjellegű feljegyzései (pereginációs 
albuma, diáriuma, életrajza, családfája etc.), mind a rákócziak felett tartott halotti 
beszédei kapcsán illik róla tudni. gáspár nevű fia a családfa alapján a negyedik 
feleségétől származó harmadik gyereke volt,1 akinek a neve irodalmi szinten első-
ként apja halálát követően (1645) kerül elő: az apa halotti chartáján kiadott verses 
életrajz még a zempléni esperes műve, ennek befejezése és kiadása azonban már a 
fiúhoz fűződik.2 legközelebb néhány év múlva találkozunk a nevével, amikor fiatal 
diákként az 1649–56 közt Patakon tanító tolnai dáli János ellen valamit vétett, s 
így „eltávolították” az iskolából.3 külföldre menvén utrechtben s franekerben ta-
nult, majd előbbi helyen a franekeri tanára, a lengyel protestáns nicolaus Arnold tá-
mogatásával, annak előszavával 1654 májusában megjelentette magyarul az Angliai 
independentizmust.4 erre adott feleletet a korábban szintén pataki diák, telkibá-
nyai P. istván, aki a bradshaw-féle Puritanismus Anglicanust ültette át magyarra, s 
adta ki ugyanott a rá következő héten.5 A puritánellenes traktátus körül kibontako-
zott patakiak hitvitája részben tolnai dáli pedagógiai és kegyességi szemléletéhez, 
részben pedig a rákócziak kultúrpolitikájához és vármegyében betöltött szerepéhez 
kapcsolható. hazaérkezve ónodon és bodrogkeresztúron szolgált, majd az ellenre-
formáció elől menekülve szilágysomlyó és nagybánya következett, aztán erdélybe 
húzódott, s a görgényi vár, magyarigen és székelyudvarhely lelkésze volt, utóbbi 
helyen az egyházmegye esperesévé is megválasztották. miskolci csulyak gáspárnak 
ebben az utolsó korszakában, még 1690-ben görgényi papsága idején elkészült, de 
csak posztumusz látott napvilágot az Egy jeles Vad-kert című frantzius-fordítása 
(1702), az első magyar állattani munka.6

 1 Miskolci Csulyak István versei = Régi magyar költők tára, 17/2, sajtó alá rend. Jenei ferenc et 
al., szerk. klaniczay tibor, Stoll béla, bp., Akadémiai k., 1962, 282.

 2 rmny 2131.
 3 zoVányi Jenő, Magyar Protestáns Egyháztörténeti Lexikon, 3. jav. bőv. kiad., szerk. ladányi 

sándor, bp., magyarországi református egyház zsinatának sajtóosztálya, 1977, 407.
 4 rmny 2558.
 5 rmny 2559.  – lásd ehhez még komáromi csipkés györgy elveszett Amesius-fordítását (rmk 

i. 988.).
 6 rmk i. 1658.

csorba dávid

miskolci csulyAk gásPár könyvtáránAk
néhány PéldányA
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mivel gáspár akkurátusan rögzítette könyveiben a possessori bejegyzéseket, a 
könyvtáraink régi könyves állományából még bukkanhat elő egyéb, hozzá tartozó 
kötet. Jelenleg négy könyvtár egy-egy kötetéről szólok, ezek közül időrendben a leg-
elsőt fénykép alapján írom le, további hármat autopsziával vizsgáltam meg. A közlés 
az adományozás vagy a birtoklás kronológiai rendje szerint történik.

fekete csabát, a nyelvészet s a könyvészet, a teológia és az irodalomtörténet örök 
egyidejű szépségeinek kutatóját ezzel a számára mélységében igen jól ismert könyves 
világnak egy-két filológiai újdonságával szeretném megörvendeztetni, s újra megkö-
szönni, hogy ezeknek a kora újkori szövegeknek és értelmezési hálóknak a dzsunge-
lében mindig számíthattam a segítségére, humorára és intéseire.

1. 
Jean calVin, InstItvtIo ChrIstIanae relIgIonIs, 

geneVa, Jean le preux, [1592], 8°. 
Helye: BukareSti nemzeti könyVtár, 

Jelzete: 98484

miskolci csulyak gáspár első kötete egy családi úton öröklődő kálvin-féle mű, az 
Institutio, melyre Ősz előd bukkant rá a kálvin-kötetek elemzése kapcsán,7 s így 
az adatokat neki köszönöm. ez a genfi kiadás a bukaresti nemzeti könyvtár állo-
mányában található, ahova a bethlenek keresdi könyvtárából vándorolt.8 A kötet 
bőrkötésén az „s P m 1603” superexlibris található. nem nehéz megfejteni, hogy 
miskolci csulyak istván (1575–1645) neve szerepel itt az s[tephanus] P[astor] m[is-
kolci] monogram alatt. ezt megerősíti, hogy a későbbi zempléni esperes ekkor gróf 
thököly miklós kísérőjeként éppen heidelbergben tanult.9 A kötéstáblán található 
két disztichon közismert a korban: luther és kálvin helyett krisztus követésére mu-
tatnak előre. A második előzéklap verzóján minuszkulás beírások olvashatók: thuri 
farkas Pál kálvin Institutióját dicsérő híres disztichonja szerepel itt, és kálvin epis-
tolájának egy részlete a zsoltárok-kommentárjához. A címlapon olvasható apa és 
fia szimbóluma, kedves igéje latinul, s az aláírásuk, melyben az ó- és az újszövetségi 
textus egymásra felel, mintegy pendantjai egymásnak.10 tehát a fiú tizenhat évesen 

 7 őSz sándor előd, Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban = Tanulmányok Kálvinról és 
magyarországi jelenlétéről, szerk. g. SzaBó botond, debrecen, ttrek nagykönyvtára, 2011, 
149–187. A tanulmány végén található adattárban azonban nem kaphatott helyet a bukaresti 
adat a történeti-földrajzi okok miatt.

 8 Az előzéklap verzóján köríves pecsét található „gróf bethlen gábor keresdi könyvtára” néven. 
A kötet régi jelzetei: b. c. s. Xvi, ii, 295; b 28801.

 9 Heltai János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, bp., balassi, 1994 (humanizmus és 
reformáció, 21), 9.

 10 zsolt 27,1 („Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erős-
sége: kitől remegjek?”): stephanus P. miskolcini Pannonii; illetve: zsid 13,6–7 („Az Úr az én 
segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem? / emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik 
szólották néktek az isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.”): 
caspar P. miskolcini 1643.
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(1643), még apja utolsó éveiben kapta ajándékba a kötetet. Az apja bejegyzése alá, 
azt a bejegyzési módot és stílust követve írta be a nevét a könyv címlapjának jobb 
sarkára.

2. 
a deBreceni reFormátuS kollégium 
nagykönyVtárának kolligátuma, 

Jelzete: F 648.

 sorrend címleírás referencia

 1. robert Fludd, Tractatus theologo-philosophicus  VD17 12:123050M
  de Vita, de Morte, de Resurrectione, fratribus 
  a Cruce Rosea dictis, dedicata, oppenheim, 
  Johann theodore de bry, 1617, 4°.

 2. Jacobus zaBorowSki, Ad Nodum Gordium 
  seu Disputationem de Vocatione Ministrorum 
  a Martino Schmiglecki Jesuita (…) responsio,
  [s. l.], [s. n.], 1615, 4°.11

 3. uő, De missione sacerdotum in Ecclesia Romana, 
  contra Martinum Smiglecium (…) dissertatio,
  [s. l.], [s. n.], 1615, 4°.12

 4. Andreas cHraStoViuS, Bellum Jesuiticum, bsb, bv011321358
  basel, konrad Waldkirch, [1594], 4°. 

 5. uő, Duo libelli de opificio Missae, bsb, bv011321402
  basel, konrad Waldkirch, 1594, 4°.

 6. uő, Praxis de caeremoniis et canone Missae, bsb, bv011321415
  basel, konrad Waldkirch, 1594, 4°. 

ezt a kötetet az apa, miskolci csulyak istván könyvtárleírása alapján lehetett azo-
nosítani: erre a kötetre oláh róbert hívta fel a figyelmemet. Az Adattár sorozat 13. 
kötetében (ktf. i. 47.) kiadott listán található kapcsos zárójel közt megemlítve négy 
kötet (104–108. tétel), melyet az apától örökölt a fiú.13 Az apa németországi tanul-
mányai idején (1601–1607 között) beszerzett nonkonformista kötet megtalálható a 
debreceni református kollégium állományában, de az apa naplójában csupán négy 
szerepel megemlítve más sorrendben. ez az irategyüttes az apa marburgi iskolázta-
tásának érdekes színfoltja, melyet a könyvlistáján olvasható rövidítés szerint 1 rénes 

 11 Alodia kawecka-gryczowa, Les imprimeurs des antitrinitaires polonais Rodecki et Sternack: 
Histoire et bibliographie, varsovie, genève, droz, 1974, 342, 314. tétel.

 12 Uo., 342–343, 315. tétel.
 13 Magyarországi magánkönyvtárak I, 1533–1657, sajtó alá rend. Varga András, bp., szeged, 

1986 (Adattár Xvi–Xviii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 13), 65.
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forintért vásárolt. A rózsakeresztes fludd híres műve mellett a lengyel protestáns 
zaborowskinak és chrastoviusnak a jezsuitákkal folytatott hosszú vitáinak két-két 
kiadványa található, melyek igen ritka példányok magyar nyelvterületen.

A fludd-kötet superexlibrise „A. P. 1616” monogramja másik tulajdonost rejt, 
mivel a rózsakeretes irat eleve 1617-ben jelent meg, ahogy a címlapon az első kéz he-
lyesen oldotta fel annak a chronostichonját. ugyanitt olvasható két név: „stephani 
P. miskolcini”; illetve „stephanus ol[áh]. czeglédi”. A kötet előzéklapján található 
bejegyzések pedig gyors cserékre utalnak. A fiút sem kötötte le túlzottan, s apja 
halála után nem sokkal (1647) továbbadta egy barátjának: „fratri dilecto Andreae 
vilmanyi offerabat caspar P. miskolci An[n]o reparatae salutis 1647 die 1 Aprilis”. 
majd onnan is egy/több egyéb olvasója akadt, mert valamivel később egy bizonyos 
kerei mártontól kapta meg a már fent jelölt másik személy, czeglédi oláh istván 
debreceni teológus 1678. augusztus 8-án.14 utóbbi debreceni diákként szerezhette 
meg ezt a kötetet, mivel debreceni ember Pál naplója alapján tudjuk, hogy ebben az 
időben járt a kollégiumba, 1679-ben lett tógátus, mellesleg ember Pál tanulótársa 
volt, s 1680-ban vele együtt vizsgázott héberből.15 egyéb beírás nem található a 
kötetben egy-két aláhúzástól, lényegkiemeléstől eltekintve, melyet bármelyik kéz 
tehetett. A debreceni könyvtárba kerülésére már nincs további adat.

3. 
a dunántúli reFormátuS egyHázkerület 

ráday könyVtárának kolligátuma,
Jelzete: k 1, 365.

miskolci csulyak gáspár második tulajdonosi bejegyzéssel ellátott kötete egy sa-
ját válogatású negyedrét kolligátumkötet, melyet a ráday könyvtár őriz, s már az 
rmny-csoport is regisztrálta, mivel több unikum csak itt található meg. A kötet 
bejegyzései rávilágítanak az összeállítás szempontjaira és egyháztörténeti jelentősé-
gére. hátul a kötéstáblán található kézírás szerint a kötetet miskolci csulyak gás-
pár halála (1696) után egyik lánya örökölte: „miskólczi borbáráé” (sic!). másik 
lánya, Judit tudniillik Pataki istván radnóti lelkipásztor felesége lett, de ekkor már 
nem élt (1686-ban halt meg a férje naplójának a tanúsága szerint).16 elöl a kötés-
táblán pedig a későbbi örökösök feljegyzéseit olvashatjuk: „1735. die 13. Xbris. 
feleségem könyvét (…)-tio usum bándi istván uramnak”; „ex libris. franc. váradij. 
comp. debreczini 1806.”; „szerzette közönséges ár-verésen 1846-ban csuthy zsig-
mond mp.”. A végső, a rádayba kerülés ideje nincs feljegyezve.

 14 fludd, i. m., előzéklap rektója.
 15 deBreceni emBer Pál, Wade mecum, [kézirat], debrecen, [1679–81], 69. helye: dtrek kéz-

irattára (Pápa), jelzete: o 153; Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollé-
gium Levéltárában, szerk. SzaBadi istván, debrecen, ttre, 2013, i, 326, 2934. sz.

 16 lásd Pataki István, ref[ormátus]. pap naplója 1672–1705-ig, közli török istván, tt 
10(1887/1), 144–154; őSz sándor előd, Ismeretlen lelkészi könyvtár a 17. század végéről, re-
formátus szemle 104(2011), 664–665.
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először a teljes tételes leírást közlöm, s ezek után külön-külön értelmezem a szö-
vegek bejegyzéseit, s a kötetbe válogatás lehetséges szempontjait. Az első szám a 
tényleges sorrendet, a második a kötetbeli számozást jelzi.

 sor- 
 és belső címleírás referencia bejegyzés
 szám 

 [1]; 1 Johann-heinrich Heidegger, vd17 címlapon:
  Consolatio Christiana S[anctae] Martyrum,  3:315675e „ex libris
  omniúmque persecutiones sustinentium…,  casparis miskolcy
  resp. J. h. ziegler, f. brunner,  in somlyó 1682”;
  tiguri, typis davidis gessneri, [1678], 4°17  decsy Jánosé

 [2]; – Bélteki János, Disputatio theologica:  rmk iii. 
  De Reditu hominis ad Deum, sub praeside:18  2988.
  christopher Wittich, leiden, Johannes 
  elzevir (vid. et haered.), 1679, 4°.

 [3]; 3 dióSzegi györgy, Disputationum  rmkP címlapon:
  theologicarum analyricarum: de Prophetiis  6744. „tisz. szőnyi istván
  V[eteri]. T[estamenti]. nona-decima, in qua   kedves Jo akaro
  agitur de Hoseæ capp. XII. XIII. XIV.,   uram[na]k adom
  s. P. franciscus burmann, utrecht,   dioszegi györgy”
  meinardus van dreunen, 1678, 4°.19 

 [4]; 4 köleSéri sámuel (ifj.), Disputatio  rmk ii. 
  Theologica: De Evangelio, Quam Subsidiario 1441.
  assistentis S[acro]. Sanctae Trinitatis favore 
  adjutus, s. P. georgius martonfalvi, 
  debrecen, rosnyai János, [1679], 4°.20

 [5]; 5 köleSéri sámuel (ifj.), Disputatio  rmk ii. 
  Philosophica: De Existentia Divinitatis,  1442.
  Quam Divinâ assistente gratiâ, s. P. martinus 
  [tönkő] szilágyi, debrecen, rosnyai János, 
  [1679], 4°.

 [6]; 6 robert HarriS, Concio ad clerum, london, Wing h
  george miller, John bartlet, [1641], 4°.21 872; estc 
   citation 
   r32479

 17 A zürichi professzornak a magyar gályarabok tiszteletére írt és ajánlott traktátusa. kiadta még 
a franciául is a nantes-i ediktum revocatióját követően kétszer (genf, 1686, 1687, 8r).

 18 tovább: s. P. jelzéssel.
 19 A Pozsonynál a folyóba fulladt ráczböszörményi Jánost sirató vers egyik szerzője (rmk ii. 

2842). ennek a szövegnek van egy korábbi, 1677-es kiadása is (rmk iii. 2841).
 20 Az ifjú köleséri sámuel már meglehetős öntudattal, az itthoni két disputációját is a címlap 

tanúsága szerint „Author et respondens” megjelöléssel adta ki.
 21 robert harris (1581–1658) oxfordi prédikációjának szövege megjelent legújabban az Early His-

tory of Religion sorozatban: eebo editions, ProQuest, 2011.
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 sor- 
 és belső címleírás referencia bejegyzés
 szám 

 [7]; 8 HerczegSzőlőSi János, Responsio ad ea,  rmny címlapon:
  quae... Andreas Horvat… in disputatione  2392. „cl[ariss]imi ac
  de omnipraesentia carnis Christi contra   erud[itissimi].
  reformatos concinnata,… dissertationis   Juvenii d[omi]no
  publicata edisseruit, sárospatak,   casp[ari]. P.
  typ. principis, 1651, 4°.22  miskolci rector
    sch[olae]. 
    tokaian[ae]. (…) 
    mittit Author”

 [8]; 9 komáromi cSipkéS györgy, rmk ii.
  Dissertatio theologica, de morte,  1338a.
  seu obitu Mosis, kolozsvár, veresegyházi 
  szentyel mihály, [1674], 4°.23

 [9]; 11 martonFalVi tótH györgy, Orthodoxa  rmk ii. címlapon:
  diatribe, De Hodierna famosa peccatorum  1316. „tiszt. miskolci
  Paresi & Aphesi, seu Piorum V[eteri].   gáspár uramnak”
  T[estamenti]. plenissima peccatorum 
  remissione, debrecen, karancsi györgy, 
  1673, 4°.  

 [10]; liSznyai koVácS Pál, Catalogus Monarcharum rmk ii. címlapon:
 12–13 et Dynastarum seu Regum in prima  1465b. „c. v. samuel
  Assyriaco-Babylonica Nymbrodi,  prol. 4. Anno 1680
  debrecen, rosnyai János, 1680, 4°.  25.” (levágva)

 [11]; 14 Parentatio lugubris super obitv Matth[iae].  rmk ii.  címlapon:
  Nogradi, debrecen, rosnyai János, [1681], 4°. 1480. „d[omi]ño stephano
    ujhelyi offert
    benedictus nogradi”

 [12]; 15 Lamentum metricum, Aeternitati nominis…  rmk i.
  D[omino]. Georg[io] Martonfalvi, debrecen,  1255a.;
  rosnyai János, [1681], 4°.24 rmk ii. 
   1497a.

 [13]; 16 Sympathia memoriae nominis Michaelis  rmk ii.  címlapon:
  Köleseri, Puelli, debrecen, rosnyai János,  1443. „tiszteletes
  1679, 4°.  miskolczy gásp”

 [14]; 17 kereSzturi Bíró Pál, Lelki legeltetés,   rmny
  az az: a’ David kiraly XXIII Soltaranak  2300.
  rövid magyarázattya, várad, szenci kertész 
  ábrahám, [1649], 4°.

 22 Az rmny szerint a ráday könyvtár példánya unikum, de van belőle a debreceni református 
kollégium nagykönyvtárában is, jelzete: rmk 372.

 23 van belőle példány a debreceni református kollégium nagykönyvtárában is, jelzete: rmk 
366.

 24 A ritka kiadványból van példány még a debreceni református kollégium nagykönyvtárában 
is, jelzete: rmk 1455.
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 sor- 
 és belső címleírás referencia bejegyzés
 szám 

 [15]; 18 SzepSi wendigH András, Döghalál ellen  rmny címlapon:
  Orvosság, Az az: A’ Pestises időkben,  3065. „miskolci gáspár
  s’ helyekben való s’ lakó embereknek   1685”
  ki-adatott Szent Elmelkedes, sárospatak,  
  rosnyai János, 1662, 4°.  

 [16]; 19 czeglédi istván, Ama Ritka példájú,…  rmny
  II. Rakoczi Györgynek,… Magyar-Jzrael  2970.
  szövétnekének el-alvásának megh-emlitése, 
  s-Testének földben tétele felet lött Praedicatio, 
  kassa, severinus márk, 1661, 4°.25

 [17]; 20 martonFalVi tótH györgy, rmny hátlapján: 
  Keresztényi Inneplés, Avagy Lelki Szent  3077. „tiszteletes
  Mesterség, debrecen, karancsi györgy,  unikum miskolczi gaspár
  [1663], 4°.26  uramé” 

 [18]; 22 pataki istván, Oratio funeris… D[omi]n[o].  rmk ii.
  Petri Kovasznai, kolozsvár, veresegyházi  1338.
  szentyel mihály, 1674, 4°.27

 [19]; – köleSéri sámuel (id.), Szem gyönyörűsegenek  rmk i. címlapon:
  mertekletes Siratása [halotti beszéd  1128. „tiszteletes
  kalmár kata felett], kolozsvár, veresegyházi   miskolczj gáspár
  szentyel mihály, 1672, 4°.  ke…” (levágva)

 [20]; – tHolnai SzaBó mihály, Szent Had, az az,  rmk i.
  Lelki s’ Testi Szabadságokért fegyvert vont  1197.
  Vitezek Tüköre…, kolozsvár, veresegyházi 
  szentyel mihály, 1676, 4°.28

egyértelmű, hogy a sorrend nem jelent időrendi, tematikus, műfaji etc. diszpozíciót, 
mivel ez meglehetősen esetleges. A kötet húsz művet foglal magába, a címlapokon 
vagy első lapokon található későbbi fekete ceruzás sorszámozás folyamatos ugyan, 
de hibás vagy hiányos. elképzelhető, hogy aki ezt kollacionálta, nem jól állapította 
meg a tényleges sorrendet; vagy a kötet összeállítását követően kivettek ebből néhá-
nyat (a belső számozás szerint a 7. és a 10. kiadvány hiányzik), de a sorszámozáson 

 25 megjelent: Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. kecSkeméti gá-
bor, bev. kecSkeméti gábor, noVáky hajnalka, bp., mtA irodalomtudományi intézet, 1988, 
171–219, 413–426. http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/bblitems/kg1988_04.pdf

 26 A címlapról, a kolophónból hiányzik az évszám, a címlap csak az elhangzás időpontját rögzíti. 
A második kiadás címében megjelölte debreceni ember Pál az 1796-as évet (l. még alább).

 27 megjelent Portsalmi András Ministerialis prudentia című magyar nyelvű halotti beszédével 
(rmk i. 1163.) együtt.

 28 tHolnai mihály, Szent had azaz lelki s testi szabadságokért fegyvertvont vitézek tüköre Ko-
lozsvár, 1676., szerk. incze gábor, bp., bethlen ny., 1937 (A reformáció és ellenreformáció 
korának evangéliumi keresztyén [református és evangélikus] egyházi írói, 6).
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nem igazítottak. végül az is lehetséges, hogy a sorba rakott kiadványokat nem a 
megrendelő elvárásainak megfelelően kötötték be (például a tényleges sorrendben 
19–20. számú mű ekként a két hiányzó kiadványnak felel meg). látszólag a kötetbe 
egyméretű kiadványok kerültek beköttetetésre, azonban mind a tematikus, mind a 
kontextuális összefüggések erősebb hálózatot, szövegek közötti kapcsolatot rejtenek.

Az itt szereplő húsz kiadványnak harmada halotti beszéd (16., 18–19. sz.) vagy 
halotti emlékvers (11–13. sz.), negyede disputáció (2–5., 7. sz.), az ötöde prédikáció 
(6., 14., 17., 20. sz.), hatoda iskolai collegiumi segédkönyv (8–10. sz.), és csak a 
tizede egyéb traktátus (1., 15. sz.). Az egyházi irodalom különböző műfajai közül 
két nagy csoport képezhető: az iskolai anyagok (disputa, segédkönyv, esszé, vers) 
mellett (tizenhárom darab, 65%) a prédikáció alműfajai (téma- és halotti beszéd) 
(hét darab, 35%) szerepelnek.

A húsz kiadványból csupán egy nem tartozik az rmk gyűjtőkörébe (harris oxfordi 
prédikációja), és egy kapcsolódik az rmk iv-be: a zürichi professzor, heidegger 
traktátusa, melynek a címzettjei a pozsonyi vésztörvényszék (1674) elítéltjei, az ek-
kor (1676–1677) zürichben tartózkodó harminc fő, a nemrég szabadult rabok és 
gályarabok. Az rmk iii-hoz két egykori debreceni diák németalföldi disputációja 
tartozik: diószegi györgy egy cívis fia, utrechti publikációját többek között roko-
nának, diószegi Joó ferencnek ajánlja; és bélteki János, aki leidenben jelenteti meg 
művét, ő szaniszlai János királydaróci lelkész fia, később pedig a várad–debreceni 
professzor, martonfalvi györgy veje lett debreceni ember Pál után. Az rmk ii-höz 
tartozik a húsz kiadvány fele (tíz), és csak a harmada (hat) az rmk i-hez. nyelvüket 
tekintve zömmel latinok (70% latin, 30% magyar), és ennek a gyűjteménynek a spe-
ciális értékét az adja, hogy ennek a harmada mára szinte unikálissá, ritka példánnyá 
vált kiadvány (száma: 3., 7., 8., 12., 17–20. sz.).

A kiadványok felében találunk possessori bejegyzést és egyéb, például referenciá-
lis margináliákat: ez utóbbiakról szólok előbb. ilyen egy szerző beazonosításához 
emlékeztetőül felírt utalás. Az 1. sz. szövegnél otrokócsi fóris ferenc neve mellett 

miskolci csulyak gáspár kolligátuma (3. pont)

traktátus; 2

tankönyv; 3

prédikáció; 4

halotti beszéd; 3

emlékvers; 3

disputa; 5

halotti beszéd

emlékvers

disputa

prédikáció

tankönyv

traktátus
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ez áll: „authoris origines linguae hungarica”,29 azaz bizonyos, hogy ezt a zürichi 
mártírkiadványt 1693 után olvasta a tulajdonos, hiszen a franekeri nyomdát ek-
kor hagyta el ez a hatalmas, kétkötetes nyelvészeti, vallástörténeti elemzés.30 Ezek 
szerint a kiadványt magát 1682-ben szerezte be, de 1693 után újraolvasta: a kéz 
mindenesetre a név aláírásánál és ennél a bejegyzésnél is megegyezik. A 15. sz. szö-
vegnek a monogramos címlapját oldotta fel beírással (szepsi Andras saros Pataki 
eccl[esia]nak eggyik Praedikatora által), és tett egy megjegyzést (talán a szerzőre): 
„Jo hites Anyának fia, misk[olci]. gáspár”. máskor pedig (így a 13. sz. szövegnél) 
költői vénáját mutatta meg, s minősítette a verseket, íróikat: szilágyi tönkő már-
ton és debreceni ember Pál verse megnyerte a tetszését,31 vári k. mihályé azonban 
nem, ezt továbbírta/átírta, s néhány ragrímbővítéssel halotti versekhez méltatlan 
szójátékokat kreált.32 hasonlóan minősítette egy másik diák elmefuttatását a 2. sz. 
szövegnél.33 ez a gunyoros hang és az elmeél fitogtatása, illetve – ha jól értelmezem 
– több esetben a possessori jegyben a saját funkciójának beírása34 együtt öntudatos 
és ítélkező arculatot sejtet.

A kötetben található több szövegnek (3., 10–11. sz.) nem első tulajdonosa volt 
miskolci csulyak gáspár. Úgy tűnik, hogy a disputáció szerzője valaki másnak 
ajándékozta, s ő csak minimum harmadikként vette/kapta azt meg. ha diószegi 
györgy az utrechti disputájának a második kiadását (3. sz.) szőnyi nagy istván lel-
kipásztornak ajándékozta, az csak 1678–1696 közt történhetett (a szöveg keletkezé-
se és miskolci csulyak gáspár halála közti időben). két esetben a kötéskor annyira 
sérült a lap széle, hogy csak egy évszám (10. sz.), vagy egy félinformáció olvasható ki 
(19. sz.). míg két esetben úgy tűnik, hogy ajándékba kapta miskolci a kiadványokat 
(9., 19. sz.), a maradék bejegyzésekben nem találunk egyéb utalást a személy nevén 
és esetleg egy évszámon kívül. egy helyen áll bővebb szöveg, ami a monogramos cím 
feloldását és egy értékítéletet fogalmaz meg (15. sz.). A könyvek az 1641–1681 közti 
időszak termései, ezek beszerzésének ideje négy helyen van jelölve, de – közvetett 
bizonyítékok alapján megállapítható, hogy – az 1654 (7. sz. herczegszőllősi János 
ajándéka) és 1693 (1. sz.) közötti időszakra tehető a szövegek beszerzése.

A legutolsó bejegyzés otrokócsi könyvére vonatkozik, az első pedig egy adomá-
nyozás dátuma, mely 1654 körülre tehető (7. sz.): 1651. augusztus 30. volt a disputa 
napja, herczegszöllősi János (tanított 1647–1654 közt Patakon) elnöklete alatt. ek-
kor miskolci csulyak gáspár már tavasztól utrechtben tanult, ugyanis eltávolítot-

 29 Heidegger, i. m., 2r.
 30 otrokocSi FóriS ferenc, Origines Hungaricae, franeker, leonard strik, 1693. (rmk iii, 

3797).
 31 „ember vólt szilágyi márton a’ talpán is, mint ki tetszik a’ bőcsős [értsd: bölcselkedő] versé-

ből” (Sympathia memoriae…, i. m., A2r), „ember vagy ember Pál” (Uo., c2r).
 32 vári k. mihály a poétai osztály tanítója volt 1679-ben, s a kihívó ragrím (Atyám) Miskolci 

csulyak átírásában gatyámmá változott (Uo., b3r).
 33 „cur myser libellum repudii deducti izraeli”, l. Bélteki János, i. m., c3r.
 34 A 13. és a 17. sz. szöveg címlapján a Tiszteletes jelző szerepeltetése önmagára nézve számom-

ra azért feltűnő, mert ugyanekkor a doktorált martonfalvi györgy vagy komáromi csipkés 
györgy nem használták magukra ezt a tisztségmegjelölést, sem a doktori, sem a professzori 
megszólítást.
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ták Patakról, mivel 1651 februárjában tolnai dáli János ellen lépett fel. tolnainak 
ez a második pataki korszakára esett (1649–1656), s ekkor már comenius is ott 
tanított.35 A dedikáció szerint miskolci csulyak herczegszöllősi János kedves diákja 
volt, aki neki tokaji rektorsága idején dedikálta ezt a művét, azaz – bár erről sem 
zoványi lexikona, sem a tokaji reformációtörténeti kutatás nem tud – hazaérkezését 
követően, 1654 után.36 tokaj reformációbeli szerepéhez, mecenatúrájának viszonyai-
hoz csak annyi megjegyzést tennék: tolnai dáli János (1644–45) végezte itt lelkészi 
szolgálatát, s majd egy évtized múltával a diákok közti ellenfele, miskolci csulyak 
gáspár (1654) lett az iskolában rektor, 1658-től pedig ónodon lelkész. ugyanebben 
az időben tolnai tarcalra ment lelkésznek, s itt dolgozott haláláig (1656–1660).

A beszerzés egyedi útjain kívül részben kitapinthatóak az általánosabb helyzetek 
is, illetve e kötet bejegyzésének adatai és az életút párhuzamai alapján miskolci 
csulyak gáspár szorosabb kapcsolatai új megvilágításba helyeződnek. életútjából 
ismerjük, hogy 1672–73 táján a rekatolizált báthory zsófia miatt ő is vándorbotot 
ragadott, s bodrogkeresztúrról szilágysomlyóra jutott. A kolligátum első darabja 
őrzi ennek lenyomatát: a protestáns üldöztetést megélt egyházi személyek megbe-
csülését, azok közül is a végsőkig kitartó rab és gályarab prédikátorok nemzetkö-
zi reputációját jeleníti meg heidegger zürichi professzor nagylélegzetű tanulmánya  
(1. sz.). A kötetben egy másik kiadványban diószegi györgy ajánlotta a művét (3. 
sz.) többek között köpeczi k. basilius és Jablonczai János „bujdosó” lelkipászto-
roknak. utóbbiak pedig nemcsak egyszerűen üldözöttek voltak, hanem az 1674-es 
pozsonyi vésztörvényszék által beidézett, bebörtönzött és gályarabságot szenvedett 
lelkészek, akik végül megszabadultak, zürichen keresztül németalföldre és Angli-
ába is eljutottak.37 ez a két példány és az előbbi bejegyzés ideje (1682) sejteti, hogy 
nem csupán a possessor egyszerű érdeklődéséről van szó, hanem a megélt üldöztetés 
tudatosításáról. Az 1681-es soproni országgyűlés törvényei szűk mozgásteret biz-
tosítottak a hazai protestánsoknak, s mintegy a szenvedés, a mártírság általáno-
sabb érvényének fontosságát jeleníti meg az, hogy miskolci csulyak ekkor, somlyói 
száműzetésében szerezte be a kiadványt magának. itt lett lelkész nemsokára, 1687 
után nógrádi benedek (11. sz.) is. bár az ajándék ebben az esetben nem miskolci-
nak szólt, de hozzá került: a kötet a disputa szerzőjének az apja, nógrádi mátyás 
– nem sokkal korábban (1681) elhalt, a tiszántúli református egyházkerületnek 
tizenkilenc éven át volt püspöke – tiszteletére elmondott/megírt carmeneket, halotti 
köszöntőverseket tartalmazza.

A kolligátumban nagy számban találhatóak olyan kiadványok (tizenhárom da-
rab, 65%), melyeket vagy különböző menekült/elüldözött lelkipásztorok jelentettek 

 35 dieneS dénes, ugrai János, A Sárospataki Református Kollégium története, szerk. dieneS dé-
nes, sárospatak, hernád, 2013, 32–38, [202].

 36 dieneS dénes, A tokaji református egyház története = Tokaj : Várostörténeti tanulmányok, III, 
szerk. BencSik János, tokaj, 2002, 231–257. elektronikusan elérhető: http://srta.tirek.hu/data/
attachments/2011/05/10/tokaj.pdf, 4. (letöltés dátuma: 2014. 09. 01.)

 37 lásd Vitetnek ítélőszékre… Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve, kiad. s. Varga katalin, Po-
zsony, 2002, 295–296. – köpeczi h. balázs pedig debreceni diák is volt, 1659-ben lett tógátus, 
l. SzaBadi istván (szerk.), Intézménytörténeti források…, i. m., i, 288, 2127. sz.
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meg (9., 10., 12., 15–17., 19., 20.), vagy azok családtagjait érintik (4–5., 13.), vagy 
nekik ajánlott szövegről van szó (1., 3.). 1663 után kaphatta meg martonfalvi tóth 
györgytől (17. sz.) a retorika-homiletika professzor egyetlen magyar nyelvű prédi-
kációjának a publikált szövegét. ez a kiadvány sokáig lappangott, csak a második 
kiadását ismerte a szakma a professzor egyik vejének, debreceni ember Pálnak a 
jóvoltából, aki vasárnapi prédikációinak kiadása mellékleteként közölte (1700) kis 
változtatással.38 Jelenleg ez unikális példány. martonfalvi várad elfoglalása után 
került debrecenbe, tőle kapott csulyak gáspár egy másik kiadványt 1673-ból  
(9. sz.). idős köleséri sámuel tokaji lelkészségből (1667–1671) került 1673 után a cí-
visvárosba, tőle az egyik első debreceni prédikációjának kiadását, egy rokona felett 
tartott temetési beszédét szerezte be (19. sz.). lisznyai kovács Pál pedig kassai rek-
tóriáról menekült 1671-ben külföldi tanulmányútra, ahonnan 1678-ban tért csak 
haza. szerencsétlenségére elfogták és katonáskodásra kényszerítették, ahonnan a 
debreceni városvezetés váltotta ki, s tette professzorrá 1679-ben. tőle az egyik első 
történeti kronológiáját (1679) szerezte be 1680-as bejegyzéssel (10. sz.). tolnai sza-
bó mihály debreceni és pataki diák is volt, utóbbi helyről tanárként mozdították 
el, s ment peregrinálni. hazatérte után 1674-ben menekült el, szintén erdélyben 
talált oltalomra: a tőle származó kiadvány (20. sz.) 1676-ben jelent meg. szepsi  
W. András pedig második pataki lelkészségét (1658–1671) hagyta ott szintén 1671-
ben, a felvidéki ellenreformáció kezdetekor, s került erdélybe: tőle 1685-ben szerez-
te be annak korábbi írását (15. sz.), mely a pestis elleni félelemről s annak orvossá-
gáról szólt. s végül a kolozsvári nyomdásznak, veres-egyházi szentyel mihálynak 
több munkája is szerepel ebben a kötetben (4., 18–20. sz.), s éppen ő alkalmazta a 
kiadványai címlapján azt a dátumjelölést,39 amely ékesen jelzi a gyászévtized ezen 
szereplőinek ön- és történelemszemléletet (19. sz.): „a szentek üldöztetésének 1672-
dik esztendejében”.

A menekültek kiadványain túl pedig jelentős számban képviseltetik magukat 
miskolci kolligátumában a debreceni szerzők kiadványai (az összes szöveg 60%-át 
teszik ki, tizenkét tételt): debreceni diákok külföldi publikációja (2–3. sz.), az ifjú 
köleséri itthoni disputái (4–5. sz., egy teológiai és egy filozófiai), debreceni tanárok 
elemzései (8–10., 17. sz.), debreceni egyházi (11–13. sz.) és világi (19. sz.) értelmi-
ségiek feletti halotti versek, beszédek. ezen belül is önálló csoportot képeznek a 
kölesériekhez (4–5., 13., 19. sz.) és martonfalvi professzorhoz (4., 9. 17. sz.) kap-

 38 martonFalVi tótH györgy, Keresztényi Inneplés, avagy Lelki Szent Mesterség, debrecen, ka-
rancsi, 1663 (rmny 3077.); Keresztyéni Inneplés, kolozsvár, tótfalusi, 17002 (rmk i, 1001) 
= deBreceni emBer Pál, Innepi ajándekul az Isten Satoraba fel-vitetett Szent Siklus, Kolozs-
vár, tótfalusi, 1700 (rmk i, 1556.), 1. sz. melléklete. – A margináliákat elhagyó, tömörítő, 
de szép szövegkiadás az utóbbi kiadás alapján készült, l. Fekete csaba, Martonfalvi György 
(1635–1681), zsoltár 13 (2006), 5–11.

 39 JuHáSz istván, Az ellenreformáció és az erdélyi prédikátorok az 1671–1681 közötti évtizedben 
= Hitvallás és türelem: Tanulmányok az erdélyi református egyház és teológia 1542–1792 
közötti történetéből, kolozsvár, kolozsvári Protestáns teológiai intézet, 1996 (határidő theo-
lógiai tanulmányok; dolgozatok a református teológiai tudományok köréből; Új sorozat, 2), 
73–80.
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csolható publikációk. A halotti parentáció szövegei közt van két püspök feletti is: a 
tiszántúli kerületben nógrádi mátyás tiszteletére írt versek (11. sz.), az erdélyiben 
kovásznai Péter felett elhangzott latin nyelvű oratio (18. sz.). A két fenti csoport 
(menekült és debreceni) közt érthetően nagy az átfedés: az alföldi iskolaváros az 
ellenreformáció nyilvánvaló megerősödésekor egyedül maradt talpon a magyaror-
szági területeken (váradot a török, Pápát és Patakot a német kényszerítette futásra). 
A 17. század második fele kálvinista nyomdászati termésének legmeghatározóbb 
vonulatát éppen ezért debrecen adta mind arányában, mind volumenében. Az itt 
szereplő szövegek azonban nem a debreceni nyomda jól ismert jelenségét, a magyar 
nyelvű kegyességi kiadványok korabeli nagy számát vannak hivatottak erősíteni, 
hanem éppen az ellentétét: a latin nyelvű, az iskolához és az egyházi reprenzentá-
cióhoz (disputa, halotti beszéd) kötődő műfajokét. A disputák és esszék teológiai 
szemléletük alapján mind témaválasztásukban (2–3., 8–10. sz.), mind kifejtésükben 
(ezen szövegek coccejánusellenessége) illeszkednek a korabeli kálvinista ortodoxia 
világképéhez. A beköttetés logikáját tehát a hasonló műfaj (iskolai és prédikációs 
minták) és szemlélet (kálvinista ortodoxia, azon belül is a felekezeti mártírium ér-
tékmintája) adhatta.

4. 
SzatHmárnémetHi miHály, DomInICalIs PraeDICatIok 

tolDalIkIa, kolozSVár, németHi miHály, 1686, 8r. 
Helye: SároSpataki reFormátuS kollégium nagykönyVtára, 

Jelzete: r 34.

miskolci csulyak gáspárnak a jelenlegi közlésben is, de egyben valószínűleg az 
életében vásárolt/beszerzett utolsó könyve ez a szathmárnémethi mihály-kötet le-
hetett. A sárospataki könyvtárban található kötet címlapján olvasható a tulajdo-
nosi bejegyzés: „miskolczj gáspár 1693”. Az ekkor már igen idős (66 éves), mai 
fogalmaink kal élve nyugdíjas korú lelkész, székelyudvarhelyi esperes szerzett ma-
gának egy szathmárnémethi-kötetet: kevésbé prédikációs segédkönyvnek, inkább 
olvasmánynak és emléknek, mint a nem sokkal korábban (1689) elhunyt kolozsvári 
esperes utolsó, még életében nyomtatást megért művét kapta/vette meg. szathmár-
némethi mihály (1638–1689) a 17. század második felének egyik legtermékenyebb 
alkotója volt, több sikerkönyvet írt, és a kálvinista ortodoxia vonulatához szokás 
sorolni.40 A minden könyvtárjegyzéken megtalálható főműve az év vasárnapjaira 
adott prédikációvázlatok (Dominica, 1675);41 ennek a folytatásaként látott napvi-
lágot ez a címében is folytatás, mely csulyak gáspár kezében is járt. A possessor 

 40 Buzogány dezső, Szathmárnémethi Mihály (1638–1689), kolozsvár, kolozsvári Protestáns 
teológiai intézet, 1995 (határidő theológiai tanulmányok; doctrina ecclesiae; dolgozatok 
a református reológiai rudományok köréből, 1).; cSorBa dávid, Ortodoxia és puritanizmus 
Szatmárnémeti Mihály dominicájában, studia litteraria 36 (1998), 98–120.

 41 rmk i. 1179.
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bejegyzésével együtt olvasható ugyanott a címlapon a három évvel későbbi hagya-
tékozás: „adta bányai Andrásnak halála buzgóságába 1696[.] 26 Januarii. c[aspa-
rus]. misk[olczi].” ez a sor jelzi, hogy halálát közeledni érezvén, miskolci csulyak 
gáspár valószínűleg életének utolsó hagyatékaként adta egyik ismerősének a köte-
tet, s két hónap múlva, 1696. március 5-én távozott az élők sorából.

bár ezekből az adatokból nem lehet általánosító megállapításokat tenni a könyv-
tulajdonos szellemiségére, de néhány észrevétel tehető. általánosnak mondható egy, 
a 17. század második felében élt magyar kálvinista lelkésznél, hogy egy kálvin- (l. 
itt 1. tétel) és egy szathmárnémethi-kötet (itt 4. tétel) tulajdonosa. A fludd-féle 
nézeteket (itt 2. tétel) miskolci csulyak gáspár is meglapozhatta, de túlzottan nem 
köthette le a figyelmét az egy generációval korábbi, és sem az ő, sem az apja teo-
lógiailag ortodoxnak mondott világához nem kapcsolódó szemlélet: elég gyorsan 
megvált ettől a könyvétől. A lelkésznek a legjellemzőbb kötete a teológiai téziseket 
(disputák) és halotti szövegeket tartalmazó kolligátuma, mely az 1680-as években 
állt össze (itt 3. tétel), és a válogatás szemlélete mögött nehéz nem észrevenni a kálvi-
nista ortodox teológia világát, annak korabeli témáit és vitatételeit. ez utóbbi kötet 
kifejezetten megfelelt a kálvinista öntudat reprezentációjának is, hiszen a halotti 
beszédekben és siratóversekben megjelenített, az üldözést szenvedett lelkészektől 
kapott/szerzett kiadványok kontextusa, illetve a heidegger-féle történeti mártírkép 
olyan sorsmintákat állított a lelkész elé, mely megerősíthette a kiválasztottság hité-
ben és a szolgálat alázatában járó kora újkori lelkészt.
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sipos gábor

PorcsAlmi András iskolAi JegyzeteirŐl

egy botcsinálta könyvtáros följegyzései

A kolozsvári református kollégium tanára, majd a helyi egyházközség lelkipásztora, 
Apácai csere János mestere, később kollégája jól ismert személyisége a 17. századi 
magyar művelődéstörténetnek. életrajzát herepei János írta meg, és három kézira-
tos jegyzőkönyve közül kettőt mutatott be a szakmai közönségnek.1

Porcsalmi sajátos módon állította össze köteteit, mindhárom egy-egy nyomtat-
vány elé és mögé kötött kéziratos füzeteket tartalmaz. ezzel a megoldással a tanu-
lásban és a tanításban egyaránt jól használható kézikönyvekre tett szert, amelyeket 
aztán végrendeletében iskolájára hagyományozott. vegyes jellegük miatt azonban 
könyvtári kezelésük különleges módon alakult, jelzetük is változott az idők során, 
emiatt a kutatók nehezen férhettek hozzájuk, időnként egyik-másikat lappangónak 
tekintették.

1948 óta a kolozsvári Akadémiai könyvtár őrzi a kolozsvári református kol-
légium bibliotékáját, itt kerültem kapcsolatba Porcsalmi kézirataival is, először 
még az 1980-as évek végén, amikor a kollégiumi könyvtár 17. századi állományát 
vizsgáltam.2 másfél évtized múlva aztán négy tanítványom közreműködésével az 
Akadémiai könyvtárba került történeti gyűjtemények (a kolozsvári katolikus, refor-
mátus, unitárius kollégium, ferences zárda, balázsfalvi görög katolikus és szatmári 
római katolikus püspökség könyvtára) rmk-állományának katalogizálására vál-
lalkoztam,3 ekkor is kezembe kerültek a vegyes kötetek. e munka során – egyszerre 
tanulva és tanítva – mélyedtem el újra a régi könyves világban, katalóguscédulákat 
pótoltam, kolligátumok meghatározatlan részeit azonosítottam, és fiatal munkatár-
saimmal a kötetlen darabokat is igyekeztünk kartonba burkolva védeni a viszontag-
ságoktól. Malgré lui könyvtárosságom tapasztalatait most Porcsalmi kéziratkötetei-
vel kapcsolatban tárnám az érdeklődők elé, tisztelegve egy igazi könyvtáros előtt.

 1 Apáczai és kortársai, Herepei János cikkei, szerk. keSerű bálint, bp., mtA irodalomtudományi 
intézete, szeged, JAte, 1966 (Adattár Xvii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 2), 
297–315.

 2 SipoS gábor, A Kolozsvári Református Kollégium könyvtára a XVII. században, szeged, scrip-
tum, 1991.

 3 A Kolozsvári Akadémiai Könyvtár Régi Magyar Könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa, Ca-
talogul colecţiilor Biblioteca Maghiară Veche a Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca, összeáll. 
koVácS mária et al., szerk. SipoS gábor, kolozsvár, scientia, 2004.
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célszerűnek látom a három kolligátumot a továbbiakban a bekötött nyomtatvá-
nyok szerint emlegetni, először rövid leírásukat adom, majd rátérek a megjegyzé-
seimre.

1. regiuS: henricus regius Fundamenta physices, Amszterdamban 1646-ban el-
zevirnél megjelent negyedrétű kötete elé bisterfeld szövegei kerültek kéziratban, utá-
na Apáczi csere János Philosophia naturalis című műve található Porcsalmi András 
másolatában, majd ramus Arithmeticájának szövegét olvashatjuk. Jelzete: ms r 
2965, tehát a református kollégium kézirattárában található.

2. BiSterFeld: Johannes henricus bisterfeld Elementa logica című művének má-
sodik, nyolcadrétű kiadása (gyulafehérvár 1641, rmny 1881.) elé a Brevis praeci-
puarum Encyclopoediae partium epitome című kézirat van bekötve, utána pedig 
nyelvtani, filozófiai, természettudományi és matematikai tárgyú másolatok követ-
keznek ugyancsak Porcsalmi kézírásában. Jelzete: r rmk 443. 

3. diSputatio: bisterfeld két – lengyel, illetőleg cseh nemzetiségű – gyulafehérvári 
tanítványának disputációi (Disputatio theologica de … Jesu Christo sub praesidio 
J. H. Bisterfeldii … Petrus Mylius Polonus. gyulafehérvár, 1641 (rmny 1880.), 
Disputatio theologica de divina scripturae sacrae eminentia … sub praesidio J. 
H. Bisterfeldii … Samuel Decanus Bohemus. gyulafehérvár 1641 (rmny 1879.), 
mindkettő negyedrét, körülvágatlan) elé s mögé kötött kéziratok az ábécé betűivel 
vannak külön-külön jelzetelve. A kötet jelzete: r rmk 42, a két nyomtatványé 
42/m, 42/n, a kolligátumban 42/a-tól 42/l-ig, illetőleg 42/o-tól 42/t-ig bisterfeld, 
Alsted és Piscator gyulafehérvári előadásairól 1635–1642 között készített jegyzetek, 
illetőleg műveik másolatai találhatók.

A regius-kötetet először herepei írta le, az ő idejében még sajátos jelzetet viselt: 
„Az rmk jelzésű szekrényben Üveges szekrény 87 könyvtári jelzéssel.”4 Bán Imre 
monográfiájában a mindeddig kiadatlan Apácai-munka okán foglalkozott a kolli-
gátummal, aprólékosan feltárva a kéziratokat, a regius-mű possessorbejegyzéseit, 
de a kötet jelzetét nem közölte.5 tóth sándor az erdélyi matematikai tárgyú kézira-
tok áttekintésekor ezt a kolligátumot is kézbe vette, ő már a mai helyes jelzetet adja.6 
ezzel a kézirattári jelzettel azonban eltűnik a könyvek közül regius munkája, hol-
ott ennek címlapján olvasható Porcsalmi András jelmondatos possessorbejegyzése, 
majd a könyvtáros diák 1681-es följegyzése az állománybavétel körülményeiről: 
„oportet eum bene vivere qui vult beate vivere. And. P. Porcsalmi, lectoris. ex 
testamentaria ejusdem clarissimi viri legatione possidet orth. colleg. claudiopo-
litanu. ab A. 1681.” (A címlap alján egyébként egy kivágott tulajdonosjelzés arra 
utal, hogy a kolozsvári tanár másodkézből szerezte be a nyomtatványt.) e vaskos 
kötetet a könyvtár 17. századi leltározói is Porcsalmi hagyatékaként tartották szá-
mon, sajátos jelzete miatt azonban hiába kerestem az 1980-as évek végén, ki is 
maradt a Porcsalmi-téka rekonstrukciójából.7 Mostani „könyvtároskodásom” so-

 4 Herepei, i. m., 306.
 5 Bán imre, Apáczai Csere János, bp., mtA, 1958 (irodalomtörténeti könyvtár, 2), 522–524.
 6 tótH sándor, Erdélyi matematikai kéziratok a 14–19. századból, mksz, 1991, 181–182.
 7 SipoS, A Kolozsvári Református…, i. m. 41–45.
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rán az Akadémiai könyvtár történelmi állagainak összevont cédulakatalógusában 
pótoltam a hiányt. 

még egy apró kiegészítést fűznék a fent említett szerzők leírásaihoz. ramus 
Arith meticájának a végén olvasható egy megjegyzés: „scribebam Anno d. 1662 
mensibus januario et februario calamo currente rector”, herepei ki is emeli, hogy 
„a név nélkül megjelölt rector” szó tanúsága szerint nyilvánvalóan iskolai hasz-
nálatra készült a kézirat.8 valójában azonban nem névtelen a bejegyzés, a kolozsvári 
tanár a rector szó kezdőbetűjét ügyesen összevonta az A és P betűkkel, az APr 
monogram feloldása tehát: … A[ndreas] P[orcsalmi] rector.

A regius-kolligátum egykorú, világosbarna préselt bőrkötése kissé kopott, a bőr-
szalagoknak már csak a nyomai láthatók.

Az rmk-katalógus készítésekor több történelmi állag esetében is kézbe kerültek 
olyan kötetek, amelyekben a kéziratos lapok száma jóval meghaladta a szokásos 
mennyiséget, ezért némi töprengés után arra a döntésre jutottam, hogy ezeket külön 
is kiemeljük mindegyik könyvtár katalógusának a végén, hogy e nyomtatvány-kéz-
irat vegyes kolligátumok ne simuljanak bele a régi magyar könyvek többszázas ten-
gerébe. A katolikus lyceum-könyvtár régi magyar könyvei közül kettő, a refor-
mátus kollégium rmk-köteteiből kilenc, az unitárius gyűjteményből pedig tizenöt 
ilyen gyűjtőkötetet tüntettünk fel külön is. eljárásunk helyessége épp a bisterfeld- 
kötet esetében igen hamar igazolódott, tóth sándor ugyanis ezt nem találta meg 
1985-ben, szentpéteri márton eszmetörténész viszont katalógusunk forgatásakor 
bukkant rá ennek és az őt jobban érdeklő disputatio-kötetnek az érvényes jelzetére.9

utóbbi esetében nemcsak a munkaköri kötelességen kívül végzett katalogizálás 
hasznosságának gyors visszajelzése örvendeztetett meg, hanem szentpéteri helyes-
bítése is. katalógusunkban ugyanis a 42/e jelzetű Hortulus artis inventivae című 
munkát herepei nyomán Piscatornak tulajdonítottuk, holott valójában Alsted mű-
véről van szó, Piscator a közvetlenül utána következő, külön jelzetet nem is viselő 
kétlapos, Propoedia… kezdetű szövegnek a szerzője. Így a 42/d jelzetű Alsted-má-
solat, az Usus praecipuarum encyclopaediae partium kiadására készülő kutató10 
váratlanul egy ismeretlen, kiemelkedő fontosságú Alsted-munkára bukkant, mégpe-
dig sajátos tördelésben: a kéthasábos lapokon a bal oldalra írt Alsted-szöveg mellé 
a jobb hasábra Porcsalmi bemásolta descartes metafizikai elmélkedéseinek (Medi-
tationes) kivonatát.11 szentpéteri arra is felhívta a figyelmet, hogy Porcsalminak ez 
a gyűjtőkötete több tételt tartalmaz, mint amennyit herepei említett, a 18 jelzetelt 
kéziratot tartalmazó együttes tehát további alapos filológiai kutatásra érdemes.12 

 8 Herepei, i. m. 306. ; Bán, i. m. 524.
 9 Szentpéteri márton, Alsted és Descartes „egy lapon”, Kombinatorikus enciklopédia és kar-

téziánus meditáció = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. BalázS mihály, 
gáBor csilla, kolozsvár, egyetemi műhely kiadó, bolyai társaság, 2007, 45–46.

 10 Szentpéteri márton, Természetbölcselet Erdélyben Apáczai pályájának kezdetén, Előzetes 
megjegyzések Apáczai Csere János kéziratos természetfilozófiájának értelmezéséhez, kellék 
2007, 112, 3. jegyz.

 11 Szentpéteri, Alsted…, i. m., 46.
 12 Uo. 9. jegyzet. 
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tanulmánya végén Alsted művének kritikai kiadása olvasható a descartes-kivona-
tokkal együtt.

A disputatio-kolligátum egyszerű barna bőrkötése rongált, a kötéstáblák karton-
ját is összeragasztott kéziratlapokból készítették, tehát egy jövendő restaurálás még 
meglepő felfedezéseket eredményezhet. A kéziratokban hol egykorú tintás lapszá-
mozás (42/i), hol pedig ívjelzések (42/a–b) segítik az eligazodást.

A bisterfeld-kötet bemutatása kimaradt herepei tanulmányából, ma is érvényes 
jelzetét megadja ugyan, de valójában a disputatio-kolligátum kéziratait sorolja fel 
e jelzet alatt.13 tóth sándor a hatszáz lapos, bisterfeld és Alsted gyulafehérvári elő-
adásairól készített jegyzeteket tartalmazó kolligátumot korábbi kutatásai alapján 
vette számba a kolozsvári református kollégiumi téka matematikai tárgyú kéziratai 
között.14 

A kötet kéziratlapjai számozatlanok, mostani kutatásom során számoztam be a 
leveleket. eszerint az 1–63v foliókon a Brevis praecipuarum Encyclopoediae par-
tium című szöveg olvasható, utána következik a nyomtatott Elementa logica, majd 
új számozással (f. 1–80) a Sciagraphia, Tabula thematica, Oratoria, Metaphysica, 
Physica című másolatok következnek, közben néhol üres lapokkal. harmincöt üres 
levél után újrakezdtem a számozást, az f. 1–14r lapokon az Arithmetica, Geomet-
ria, Cosmologia című másolatok találhatók, az utóbbi végén olvasható Porcsalmi 
megjegyzése: „24 decemb. Anni 1641 Albae Juliae. soli deo gloria.” A f. 14v–20 
lapokon az Astronomia című szöveg található, majd ötvenhárom üres levél zárja a 
kötetet. e másolatok attribúciója, jelentőségük elemzése a szakemberekre vár, jö-
vendő munkájukat talán e kis közlés is segítheti.

A kolligátum préselt barna bőrkötése jó állapotban van, bőrszalagjai is épek. 
A bisterfeld-nyomtatványban nincs possessorbejegyzés, a Brevis első lapján a re-
formátus kollégium tékájának a 17. század végén használatos tulajdonosbejegyzése 
olvasható: „est colleg. claud.” első tábláján két thecajelzés is bizonyítja, hogy a 
következő századi leltározások során számba vették a kötetet.

 13 Herepei, i. m., 297–299.
 14 tótH, i. m., 181–182.
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A halotti prédikációgyűjtemény

Páldi Székely Istvánt, korának legképzettebb nyomdászát nevezték Bésaléelnek a fö
lötte mondott temetési prédikációkban.1

A kolozsvári református kollégium 1755–1769 közötti nyomdavezetőjeként 1769. 
március 10én halt meg. Temetése alkalmából halotti prédikációt mondott a Farkas 
utcai templomban március 19én Intze Mihály2 és Verestói György.3 Az előbbi Já
kob bujdosását és Szent Dávid példáját hozza fel tanításában, Verestói a Zsoltárok 
39, 8. és 10. versét magyarázza. Mindkettő nyomtatásban is megjelent abban a 
gyűjteményben, amelyben harmadikként Páldi Székely élettörténetét, emlékezetét 
jegyzi a Kolo’svári Reformatum Nemes Collegium. Ez utóbbinak címe: Istentöl hi-
vattatott magyar Bésaléel, az-az köz jóra született, böltsességgel, értelemmel, tudo-
mánnyal és minden kézi nemesebb mesterséggel Istentöl fel-ékesittetett jeles férjfiu 
néhai tiszteletes és nemzetes Páldi Székely István uram ö kegyelme, a’ Kolo’svári 
Reformátum Nemes Collegiumnak XV. Esztendök alatt igen ditséretes és nagy 
dexteritasu ordinarius typographussa.4 Ehhez csatlakozik tizenkét magyar vers, 
különböző szerzőktől. 

 1 A szerző kutatásait az OTKA K 104231 számú programja támogatta.
 2 Intze Mihály, Világi keserves bujdosásának utána, menyei örömet és nyugodalmat nyert köz 

jóra született férjfiu néhai tiszteletes nemzetes Páldi Székely István uram. Hazánknak egyik 
hires Mechanicussa, nevezetesen a’ Kolosvári Reform. Nemes Collegiumnak XV. Esztendök 
alatt igen ditséretes, és nagy érdemü typographussa…, Kolozsvár, [s. n.], 1769, A4–C1. Intze 
Mihály (1721–1795) református esperes, Páldi István halála idejében kolozsvári lelkész volt, 
lásd: Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav., bőv. kiad., 
szerk. Ladányi Sándor, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya, 
1977, 276–277; ifj. VerestóI György (1739–1794) kolozsvári református lelkész, lásd: Zoványi, 
i. m., 686–687.

 3 VerestóI György, Isten’ akaratjában mindenkor megnyugodott és életében tellyes bizodalmát 
Istenében vetett Istent-félö férjfiu néh. Tiszteletes és nemzetes Páldi Székely István uram, a 
Nemes Kolo’svári Reform. Collegiumnak XV. Esztendöknek el-forgások alatt, igen ditséretes 
és nagy dexteritásu typographussa, Kolozsvár, [s. n.], 1769, C1–H4.

 4 Kolozsvár, [s. n.], 1769, 11–13a.

V. Ecsedy Judit

A MAGyAR BéSAléEl

Páldi Székely István kolozsvári nyomdász 
grafikai munkássága
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Először Verestói György prédikáció
ja nevezte őt a magyar Bésaléelnek. 
Beszé dében így hasonlítja a tipográfust 
az ószövetségi alakhoz: „De minthogy 
az Isten ötet, éppen mint egy valóságos 
Magyar Bésaléelt különösen hívta vala 
amaz igazán Divinum inventumra, ama 
nemes megbetsülhetetlen Mesterségre, 
a Typogrphiára: innen már még ez Ha
zában a’ vala néki telljes szándéka, miké
pen magát a Typographiában, és minden 
ehez több egyéb tartozó nehéz Mester
ségekben jövendöben egész eröben per
feciálhatná, és ugyan ezen szándékának 
mentöl boldogabbul lejendö elérésére, 
magát osztán arrais vevé, hogy mind 
különös Jóakaróinak s Patronussinak 
tanátsokból… a Bélgiumbeli ditsösséges 
Academiákra elmehetne. Az holott im
már 10. esztendöknek elfolyások alatt 
minemü különös szorgalmatossággal kí
vánja vala magát ez az áldott emlékezetü 

 A Páldi István halálára készült prédikációgyűjtemény első és második címlapja: 
az első prédikáció Intze Mihálytól, a második Verestói Györgytől származik (Kolozsvár, 1769)

Verestói György prédikációjánk szövegkezdete 
és a prédikációgyűjtemény harmadik tagja, 
Istentöl hivattatott magyar Bésaléel 
címmel (Kolozsvár, 1769)
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Férjfiu ezekre a tudományokra kiváltképpen s ezek felett pedig egyszersmind a Mu
sikárais, Picturára és TüziMesterségre elkészittetni…”5 

 5 Uo., G4b–G4a.

Verestói György prédikációjánk szövegkezdete és a prédikációgyűjtemény harmadik tagja, 
Istentöl hivattatott magyar Bésaléel címmel (Kolozsvár, 1769)
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A Kollégium nevében írt méltatás – amelyről alább még szólunk – már teljesen ezt 
a párhuzamot fejti ki részletesen. Ugyanezt átveszi a versírók közül az első, M. Kiss 
Sándor kollégiumi szenior és Farkas István, Páldi sógora.

A tizenkét gyászvers költői az alábbiak:

– M. Kiss Sándor Collegium Seniora
– Batzo István, Coll. Contrascribája és Ret. Tanítója
– Ákon Ferentz Coll. Adsess és Poeták’ Tanitója
– Seres András Coll. Adsess és Conjug. Tanit.
– Szathmári György, Coll. Adsess. és Gram. Tanitója
– Almási Jó’sef Synt. Tanitója
– Putnoki János, Coll. Alumn. és Decl. Tanitója
– Gróf Bethlen Miklós Urfi poeta
– Gróf Vass Miklós Urfi poeta
– Biró ’Sigmond Urfi poeta
– Farkas István, Néh. Tiszt. Kedves Sógorának és szerelm. Tanitójának szomorú 

halálát e’ Versekkel gyászolja
– lengyel Márton Néhai nagy Exp. kedves Tanitója hal. eképen kesergi
– Szemerjai Demeter Mózes Nagy Tudományu és Kegyességü jó Tanitóját ekképpen 

kesergi6

Az ószövetségi Bésaléel

Az ószövetségi hagyomány szerint Bésaléel volt a frigyszekrény készítője, akit maga 
az Úr választotta ki a feladatra és minden ehhez való mesterségbeli tudással is ellát
ta. Különösen kitűnt az értékes fémek megmunkálásában:

 „1. Es szólla az UR Mósesnek, ezt mondván:
 2. Imé én nevezet szerint meghívtam Bésaléelt, a’ Húr fiának Urinak fiát 

a’ Júda nemzetségéböl.
 3. Es bétöltöttem azt Istennek lelkével, böltseséggel, értelemmel, tudo

mánnyal és minden mesterséggel.
 4. Es hogy gondoljon mindent valamit aranyból, ezüstböl, rézböl, mester-

séggel kell tsinálni.
 5. Es hogy tudjon köveket metzeni, foglalni, fát, mesterséggel faragni: és 

hogy mindenfele mivet mesterséggel tsináljon.

 6 I3b–K4b – Pataki Sámuel számadása szerint az utolsó két gyászvers szerzője lengyel Márton 
és Demeter Mózes nyomdászlegények voltak, de Páldi sógorának, Farkas Istvánnak is fizettek 
bizonyos összeget „a Typographia körül lett munkáiért”, amelyek közelebbről nincsenek meg
jelölve. lásd: [török István], Adalékok a kolozsvári ev. Ref. Egyház és főtanoda történetéhez, 
MKSz 1882, 286.
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 6. Es én, imé az Aholiábot is, az Achisamáknak fiát, a’ Dán nemzetségébö 
melléje adtam: és ezeken kivül minden bölts szivünek adtam böltsesé
get szivébe, hogy mind azokat megtsinálják a’ mellyeket én parantsol
tam tenéked.

 7. Tudniilik a’ Gyülekezetnek Sátorát, a’ Bizonyságtételnek ládáját, a’ ke
gyelemnek tábláját, melly a’ ládán fellyül vagyon, és a’ szent Hajléknak 
minden edényit. 

 8. Az asztalt és annak minden edényit, a’ gyertyatartót tiszta aranyból, és 
minden edényit, és a’ jóillatnak óltárát.

 9. Az egészenégö áldozatnak óltárát és annak minden edényit, a’ mosdót 
és annak lábát.” (2 Mózes 31,19) 

és máshol:

 „30. Akkor monda Moses az Izrael fiainak: Ímé az ÚR nevezet szerint hivta 
Bésaléelt, a’ Húr fiának Urinak fiát, a’ Júda nemzetségéböl.

 31. Es bétöltötte azt Istennek lelkével, böltseséggel, értelemmel, tudomány
nyal és minden mesterséggel.

 32. Hogy gondoljon mesterséges találmányokat, és tudjon mivelni arany
ból, ezüstböl, rézböl. 

 33. Es köveket faragni a’ köfoglalásokra, és fát faragni: és minden tudo
mányban mesterséggel mivelni.

 34. Annak felette ezzelis megajándékozta, hogy egyebeket tanithasson, 
mind ö mind Aholiáb az Achisamáknak fia, a’ dán nemzetségéböl.

 35. Bétöltötte az ö elméjeket böltseséggel, hogy tudjanak minden mestersé
get mivelni, faragni, varrani, szöni, kék selyemmel, veres, karmasin szi
nü, és fejér selyemmel, és hogy találjanak és tsináljanak minden bölts 
mesterséges találmányt. 

 36. Te azért Bésaléel és Aholiáb, és minden bölts férjfiak, kiknek az ÚR 
adott böltseséget és értelmet hogy tudnátok tsinálni a’ Szent-Hajlék
nak szolgálatja mellé váló minden eszközöket, mind a’ mint az ÚR pa
rantsolta: mind azokat meg tsináljátok.” (2 Mózes 35, 3036)7

A magyar Bésaléel

Páldi Székely Istvánt (aki egyébként nyomtatványain csak Páldi Istvánként jelölte 
nevét) a kolozsvári református kollégium8 így búcsúztatta: „dicsőséges emlékeze
te… megérdemli, ha csak néminemüképpen is lerajzoljuk és emlékezetre a követ
kező világnak általadjuk. …Minthogy pedig különösön hívta ötet Isten ama ne
mes mesterségre, a Typographiára, innen nagyobbára minden igyekezetét fordítá 

 7 Szent Biblia, Utrecht, Reers, 1747.
 8 A gyászbeszédgyűjtemény harmadik darabja.
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a betű metszésre, öntésre, készítésre és a könyv nyomtatás minden mesterségének 
kitanulására…. 1741dik esztendöben méne ama minden nemes tudományoknak 
és mesterségeknek híres műhelyében, Belgiumban, holott leidában és Ultrajectum
ban 10 esztendők alatt a Typographiára és ahoz megkívántató minden mestersé
gekre, sőt Musikára, Picturára, Tüzi mesterségre és egyéb nemes tudományokra 
is szépen magát elkészít, és mind közjóra született férjfiú, hogy magyar nemze
tének szolgálhatna, 1752. Esztendöben édes hazájában szerencsésen vissza jöve… 
Ő lévén az a Magyar Bésaléel, kit Isten bétöltött vala bölcsességgel, értelemmel, 
tudománnyal és minden kézi mesterséggel, hogy tudna aranyból, ezüstből, réz
ből, vasból, fából mindenféle Mívet mesterséggel csinálni. Ugyanis, nem csak az 
ö kezére bízattatott Typographiát sok részben jobbította és öregbítette, hanem 
egyszersmind jeles ifjakatis azon nemes mesterségre megtanított, és a balásfalvi 
Oláh nyelven való Typographiának is készitett igen szép betüket, stempeleivel és 
matrixaival együtt…”

M. Kiss Sándor, a kollégium seniora így ír: 

„Hires BéSAléEl nagy Böltsességéröl
Nevezetes Kézi szép Mesterségéröl,
ISTENnek beléje töltetett lelkéröl,
és a’ szent Hajléknak felépittéséröl

Kit szivében ISTEN erre felindita,
és nevezet szerint hiván megszólita,
Mindenféle míre böltsen megtanita,
Segitö Társakat melléje állita

PÁlDI ISTVÁN köztünk illyen nevezetes,
Bölts, értelmes, Tudós és emlékezetes
Mechanicus vala, kinek ditséretes
Virtussa mindenek elött esméretes.

Kivált bölts Mestere volt Könyv nyomtatásnak,
Festésnek, Mettzésnek, Betű csinálásnak
Külömb különbféle ékes rajzolásnak,
értzböl fából való minden faragásnak

Hozzá hasonlók a’ két Magyar Hazában,
Typographusoknak írt laistromában,
Nem sokan voltanak, de jaj! hamarjában
Esék a’ Halálnak méllységes torkában…”



232

{Nyomdászat-, köNyv-, köNyvtár- és olvasástörtéNet}

Farkas Istvánnak, Páldi sógorának verséből részlet:

„Bölts valál Te PÁlDI ISTVÁN életedben,
Mivel sok tudomány gyült vala fejedben
Bölts valál szavadban, bölts Mesterségedben,
Szelid, jámbor minden tselekedetedben

De kivált bölts valál Betüket mettzeni,
Rézböl, onból minden formákat önteni,
Miként BéSAléEl rajzolni festeni,
’S Más sok egyéb nemes munkát készíteni…”

Kolozsvári munkássága idejéből ma 164 kiadványt ismerünk.9 Közülük most kettőt 
emelünk ki. 

 9 PetrIk Géza, Magyarország bibliographiája 1711–1860, I–IV, Bp., Dobrowsky Ákos, 1888–1892 
és pótkötetei V–VIII (Magyarország bibliographiája, Bibliographia Hungariae, 1712–1860, Pótlá-
sok Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művéhez, Bp., OSzK, 1971–1991), 
valamint a IX. kötet kéziratos gyűjtése alapján (továbbiakban: PetrIk).

Páldi István első kolozsvári nyomtatványa: 
Confessio (Kolozsvár, 1755)

A Mennyei épület (Kolozsvár, 1767) 
szerzője Viski Pál, az ajánlást Páldi írta
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Egyiket azért, mert megjelenésének körülményei jellemzően árulkodnak a protes
táns nyomdák kényszerű gyakorlatáról. Miután Páldinak hazatérte után rendeződött 
kollégiumbeli lakása, és megkezdte a nyomda betűinek javítását, a főkonzisztó rium 
nyomtatásra is engedélyt adott a következő megszorítással: minthogy új könyvet 
nem szabad nyomtatni cenzúra nélkül – Mária Terézia Erdélyre vonatkozó cenzúra
rendelete után vagyunk –, megengedi Páldinak a Helvetica Confessio kinyomtatását, 
amely mint szimbolikus könyv nem esik cenzúra alá. „De mégis propter melius esse, 
jó lészen az Annust és diest azokat fel tenni, mellyek a már közelebb kijöttekben 
vannak, és a maga nevét is Páldi Uramnak fel nem tenni.”10 Ez a nyomdászok által 
gyakran követett eljárás, vagyis egy korábbi kiadás dátumának feltüntetése az új ki
adáson is, a jelek szerint nemegyszer magától az óvatos megbízótól származott. Ez az 
intés azonban úgy látszik, mégsem jutott el Páldihoz, mert saját neve alatt nyomtatta 
ki a Helvetica Confessiót, valószínűleg első kolozsvári munkáját.11

A másikat a szakirodalomban található félreértések miatt kell megemlítenünk. 
Ferenczi Zoltán, a kolozsvári nyomda monográfusa,12 az ő nyomán Szinnyei Jó
zsef13 és mások is Páldi István saját munkájaként említik a Mennyei épület vagy 
az örök idvesség épületének díszes alkotványa, mellyet … kimutatott egy halan-
dó kéz 1757. esztendőben.14 Az ajánlás báró bikali Vitéz Klárának, néhai homo
ródszentmártoni Biró Zsigmond özvegyének szól, mint „az Isten Háza buzgo lelkü 
dajkájának, nékem Kegyes Patrona Aszszonyomnak”.15 Páldi mindössze ennek az 
ajánlásnak a szerzője, és ennek szövegéből megtudni, hogy ezt a kegyességi munkát 
„Néhai Tiszt. Tudós Viski Pál Uram, a’ Máramarosi Hoszszu Mezei Prédikátor 
készitett volt,” Vitéz Klára pedig „azonnal elö hozatá, és hogy kinyomtattassék 
a’ra szükséges Költségetis ájánla”. Vagyis a kiadást patronáló Vitéz Klára válasz
totta mint kinyomtatásra érdemes munkát. „Méltó vólt azért – írja tovább Páldi 
István – hogy Nagyságod ezen Tudós Embernek Irásánal hólta utánis Kegyesen 
Dajkálodjék, és emlékezetét feltámaszsza és Világ eleiben ereszsze. A’ mi pedig az 
én hívatalomat illette igyekeztem szorgalmatoson rajta, hogy mind a’nyomtatásban 
való hibákat eltávoztassam, mind a’ Részek és Tzikkellyek’ osztásoknak rendére 
vigyázzak, a’mellyet a’ menyire lehetett véghezis vittem. Kedvezvén mindazáltal a’ 
Papirosnakis, ne hogy ez a’ Kis Munka nagyra terjedjen.” Ritka, de nem példa nél
küli, hogy az ajánlást a tipográfus írja, a Mennyei épület esetében is erről van szó.16 

 10 török István, Adalékok a kolozsvári ev. ref. kollégium nyomdavezetőinek életrajzához, 1. 
Páldi Székely István 2. Kapronczai Ádám, Az Erdélyi MúzeumEgylet Bölcselet Nyelv és 
Történettudományi Szakosztályának Kiadványai, 5(1888)/3, 198.

 11 Confessio et expositio fidei Christianae – az az a’ keresztyéni hitröl való vallás-tétel, Kolozs
vár, Páldi, 1755. (PetrIk I. 437.)

 12 FerenczI Zoltán, A kolozsvári könyvnyomdászat története, Kolozsvár, Kereskedelmi és Ipar
kamara, 1896, 80.

 13 SZinnyei József, Magyar írók élete és munkái, X, Bp., Hornyánszky Viktor, 1905, 147–148.
 14 Kolozsvár, Páldi, 1767. PetrIk III. 798; Viski Pál neve alatt: PetrIk III. 20. Páldi István neve 

alatt, és PetrIk II. 716, Mennyei épület cím alatt.
 15 Homoródszentmártoni Biró Zsigmond és bikali Vitéz Klára fia lehetett az a Biró Zsigmond, aki 

maga is verssel búcsúzott Páldi István nyomdásztól (lásd feljebb).
 16 Viski (Hánka) Pálról Zoványi, i. m. nem tud, SZinnyei, i. m., XIV, 1264 is csak annyit, ameny
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Páldi István grafikai alkotásai

A következőkben sorra vesszük Páldi Istvánnak, a sokoldalú „mechanicus”nak 
különféle tevékenységeit, amelyeket a halotti megemlékezések és korabeli források 
ismertek. Szorosan vett tipográfusi munkájával, a kolozsvári református kollégiumi 
nyomda és a balázsfalvi görög katolikus nyomda számára végzett betűmetszői, be
tűöntői tevékenységével kevésbé foglalkozunk,17 könyvnyomtatói munkásságának 
néhány darabját azonban részletesebben bemutatjuk. A hangsúlyt a grafikai mun
kásságára helyezzük, és a mára fennmaradt, általa szignált vagy neki tulajdonítható 
grafikai hagyatékát vesszük számba. 

 

1. HoLLandiai munkái

A szakirodalom korabeli forrásokra támaszkodva Páldi Székely alábbi grafikai mun
káit ismeri: Ádám és éva esete, rézmetszet (leiden, 1742). Ezt 1742. április 6án báró 
Bánffy Farkashoz, a református egyház főgondnokához írt leveléhez mellékelte mint 
első rézmetszetét.18 Rajzát, amint írja, mesterei előírása szerint készítette, metszésbeli 
fogyatkozásait gyakorlatlanságával mentette.19 Portrét metszett vargyasi Dániel Ist
ván báróról, amelyet szignált is: „St. Páldi fecit”.20 Sem ez, sem a leidenben 1744
ben készített, Gyöngyössi Pettyen Pált ábrázoló mezzotinta21 nem lelhető fel ma már. 
Ez utóbbi is szignált volt: „Steph. Páldi edidit lugd. Bat. Ao. 1744.” Ugyanennek 
a Gyöngyössinek az orosz cárnő patikusának egy könyve számára készült metszete, 
„Ad plausus metricus Samueli Szatmario” sem azonosítható ma.22 

Amikor leideni tanulmányai alatt a református főtanács még 300 forintot küldött 
neki közadakozásból, azt 1745ben saját készítésű, kétféle betűvel nyomtatott lapon 
nyugtázta, amely azonban már az adat közlésekor sem volt a levél mellé csatolva.23 

nyit a Páldi István által írt ajánlás elárul, vagyis hogy Hosszúmezőn (Máramaros vármegyében) 
szolgált. Egyetlen munkájaként a Mennyei épületnek ezt az 1767. évi kiadását említi némi kö
vetkezetlenséggel, minthogy Páldi Istvánnál saját munkájaként is szerepel (SZinnyei, i. m., X, 
147–148). A Mennyei épületnek nem ismert korábbi kiadása, így feltehető, hogy csak kézirat 
állt Páldi István nyomdász rendelkezésére. Ebben az esetben a nyomtatásban való hibák kija
vításával kapcsolatos szerepe ennek a keze alatt levő nyomtatásnak esetleges szedési hibáira 
vonatkozik. 

 17 A balázsfalvi nyomdának tett szolgálatairól részletesen írt Jakó Zsigmond, A balázsfalvi nyom-
da kezdetei = Uő, Írás, könyv, értelmiség, Tanulmányok Erdély történetéhez, Bukarest, Krite
rion, 1976, 252–257.

 18 Ez a melléklet már 1888ban nem volt meg, lásd: török, i. m., 194–214.
 19 kelemen lajos, Páldi István rézmetsző, Művészet 9(1910), 79–96.
 20 nagy Iván, Magyarországi képzőművészek 1850-ig, Századok 1874, 187 tudósít erről, Pataky 

Dénes, A magyar rézmetszés története, Bp., Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951 pedig arról is 
tud, hogy a metszetet Páldi Székely szignálta.

 21 Pataky, i. m., 195.
 22 Az utóbbi hármat csak Pataky, i. m., 194–195. sorolja fel
 23 török, i. m., 196 és Pataky, i. m., 194.
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Ferenczi Zoltán adott hírt arról, hogy Páldi István 
Wesselényi Ferenchez írott 1747. február 28i levelé
hez egy saját metszésű iniciálét is mellékelt. A G betű 
hátterében katonai tábor és egy kardot tartó kar lát
ható, írásszalagon a „Pugno pro patria” jelmondattal. 
Amint Páldi írja, most egy – általa meg nem nevezett 
– hágai nyomdász számára metsz iniciálékat.24 Sajnos 
Ferenczi nem említi az általa közölt levél lelőhelyét. 
levelében Páldi többek között az alábbiakat írta: 
„már szinte 6 esztendöket töltök lejdában mester
ségem körül nagy sollicitudoval… Most egy hágai  
typographusnak mettzek betüket, mellyek közzül egy
nek a formáját levelemben includáltam, ne sajnálja 
megvizsgálni nagyságod, a hágai praetorianusok ci
merét complectálja…” Fennmaradt, és Ferenczi Zol
tán a levéllel együtt közli is a nagyméretű G iniciálé 
reprodukcióját. 

A közelmúltban azonosítani lehetett Páldi Istvánnak 
két olyan rézmetszetét, amelyeket utrechti tanulmá
nyai alatt készített. Két címlapvignettáról van szó, 
az egyik az utrechti főiskola rézmetszetű képe szig
nálva: „St. Páldi fecit.”,25 a másik allegorikus jelvény, 
ugyancsak szignálva: „St. Páldi inv. et fec.”26 

 24 FerenczI Zoltán, Páldi István nyomdász levele br. Wesselényi Ferenc nagyenyedi főiskolai 
gondnokhoz Leydenből 1747. febr. 28., MKSz 1903, 95–96.

 25 Wilhelm Karel Henrik FrIso, Naeuwkeurige beschryving van alles wat de heeren studenten 
der Utrechtsche Hooge Schole, Utrecht, Hermannus en Johannes Besseling, 1747. – Ezúton is 
köszönetet mondok prof. dr. Ferenc Postmának (Amsterdam, Vrije Universiteit), aki ezekre a 
rézmetszetekre felhívta figyelmünket.

 26 Adrian reland, Poemata, Utrecht, Henric Spruit, 1748.

Egy hágai nyomdász 
megbízásából készített 

iniciáléinak egyik 
mutatvány darabja 

(leiden, 1747) 

 Páldi István szignált rézmetszete 
az utrechti főiskolát ábrázolja 

(Utrecht, 1747)

Páldi István által 
szignált rézmetszet 
A. Reland: Poemata című 
munkájának címlapján 
(Utrecht, 1748)
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A főkonzisztóriumtól kapott újabb segélyt, a 100 aranyat Páldi nyomtatott levéllel 
nyugtázta, majd Hollandiából visszatérve a tanács 1752. szeptember 24i ülésén 
bemutatta az általa készített és hazahozott mintákat.27

2. koLoZSvári munkái

Andreas Boehmius Logicájának harmadik kiadását Páldi István 1764ben nyom
tatta.28 Ő lehetett a készítője annak a címlapot díszítő fametszetnek is, amely a 
könyvnyomtatás allegóriáját ábrázolja: könyvsajtó mellett szárnyas puttó áll egy 
nyomtatott ívet lobogtatva, lába alatt és körülötte nyomdászszerszámok. 

Nagyon valószínű, hogy az a – rózsaszálat, egyik oldalán méhet, másikon pókot 
ábrázoló – rézmetszetű vignetta, amely lázár János Opera poetica című könyvének 
címlapját díszíti, az ő munkája, bár csak mint a könyv nyomtatója jegyzi a munkát: 
„Impress. Per Stephanum Paldi Anno 1765 Claudiopoli.”29 A téglalapba foglalt rajz 
felső részét írásszalag foglalja el „Haec mel sugit, at ista venenum” felirattal („Míg 
amaz mézet szív, addig emez mérget”).30 

 27 Sem a nyomtatott nyugtáról, sem az említett mintákról az adat közlője, török, i. m., 197 bő
vebbet nem írt.

 28 Andreas BoehmIUs, Logica… ordine scientifico conscripta, ed. 3., Kolozsvár, Páldi, 1764 – Ez
úton is köszönöm Sipos Gábornak, a kolozsvári Református Egyház Gyűjtőlevéltára vezetőjé
nek, hogy erre a metszetre felhívta figyelmemet.

 29 LáZár János, Opera poetica varii argumenti, Kolozsvár, Páldi, 1765. 
 30 sImon Melinda, Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801–1900, Hungarian print-

A nyomdászat allegóriája, feltehetően Páldi István fametszete 
A. Boehmius Logicájának címlapján (Kolozsvár, 1764)
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Külön kell szólni arról a miniatűr könyvről, amelynek két olyan kiadását ismerjük, 
amelynek címlapján Páldi István kolozsvári nyomdász neve szerepel.

Az Elein való megtérésnek gyümöltse című református kegyességi könyvecskéről 
van szó, amelynek szerzője ismeretlen. Egyik kiadása fametszetű (1760),31 másik 
kiadása rézmetszetű (1761)32 címlapképpel jelent meg. 
Előszavának végén az 1659es évszám és a B. H. W. 
M. betűk olvashatók, feloldva: báró hadadi Wesselényi 
Miklós.33 Hogy a kiadásában valóban volt része a Wes
selényi családnak, azt megerősíti az a tény, hogy mind
két címlap keretébe a Wesselényi család sellőt ábrázo
ló címere is bele van foglalva. Mindkét címlapmetszet 
kagylós, barokkos motívumokból épül fel, de míg a fa
metszetű kép közepe üresen volt hagyva, és a cím betűit, 
valamint a nyomdász nevét nyomdabetűkkel szedték az 
üres helyre és a „Kolosvárat 1760. Eszt” a metszet alatt 
kapott helyet, addig a rézmetszetű címlapnál a cím és 
Páldi István neve is metszett. Az 1760as, fametszetű 
címlapképpel kiadott könyvecske mérete 68×42 mm 
(a címlap fametszete ennél kisebb: 50×36), az 1761es, 
rézmetszetű címlapképpel megjelent kiadásé 62×42 mm 

ers’ and publishers’ devices 1801–1900, Bp., Balassi, OSzK, 2012, 25. jelvény. – Simon Melin
da is feltételezte, hogy a szignálatlan rézmetszet Páldi István munkája.

 31 Elein való megtérésnek gyümöltse, Kolozsvár, Páldi, 1760. – 36°. Petrik, i. m., VII, 141, pél
dánya az OSzKban. Ennek a kiadásnak címlapreprodukcióját közli Borsa Gedeon, kükedI 
József, A kisalakú régi magyarországi nyomtatványokról, MKSz 88(1972), 122 –126.

 32 Elein való megtérésnek gyümöltse, Kolozsvár, Páldi, 1761. – 36°. Petrik, i. m., VII, 141, példá
nya az OSzKban és a sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában. Ennek címlapos 
példányát BorSa, kükedi, i. m. nem ismerte.

 33 SZinnyei, i. m., XIV, 1539. – Szinnyei tulajdonában volt ennek egy másik, címlap nélküli pél
dánya, amelyen az előszó aláírása B. H. Wesselényi Miklós. Szinnyei Báró Hadadi Wesselényi 
Miklós neve alatt leírja ugyan ennek a könyvecskének címét, de megjegyzi, hogy szerzője nem 
lehetett a kilencéves Wesselényi Miklós. Talán egyik nevelője adhatta ki kedveskedésből.

Rézmetszetű vignetta 
lázár János Opera poetica 

című munkájának címlapján, 
minden bizonnyal 

Páldi István alkotása 
(Kolozsvár, 1765) 

Az Elein való megtérésnek 
gyümölcse fametszetű 

díszcímlapja (Kolozsvár, 1760) 
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(a címlap rézmetszete ugyanekkora). Az 1761es réz
metszetű címlap kétségkívül Páldi István ma ismert 
kevés rézmetszetének számát gyarapítja, de meglehet, 
hogy a fametszetű címlapkép is az ő munkája. Két 
változatban is megvolt még 1805ben a kolozsvári re
formátus kollégiumi nyomda inventáriumában.34 

E két miniatűr könyv pedig az eddig számon tar
tott különlegesen kis méretű könyvek sorát szaporít
ja. Nem a legkisebbek ugyan a kolozsvári nyomtatvá
nyok sorában, mert éppen Fekete Csaba foglalkozott 
a közelmúltban bővebben a kolozsvári református 
egyház nyomdájának egyik 17. századbeli miniatűr 
könyvével, amelynek szedéstükre mindössze 46×28 
mm.35

Herepei János reprodukcióban közli Páldi István fametszeteként, és részletesen le
írja azt az 58×138 mm méretű fejlécet, amelyen a kolozsvári református kollégium 
épületének hiteles ábrázolása látható. Valójában a fejléc egy részletéről van szó, az 

 34 Fol. 63, Nro XIII és XIV. 
 35 Fekete Csaba, A 16–17. század legkisebb hazai imádságoskönyve = Régi magyar imakönyvek 

és imádságok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet 
és Társadalomtudományi Kar, 2012 (Pázmány irodalmi műhely, lelkiségtörténeti tanulmá 
nyok, 3), 91–103. 

Az Elein való megtérésnek 
gyümölcse rézmetszetű 

díszcímlapja (Kolozsvár, 1761) 

Páldi István fametszetű fejléce Kolosvári K. Zsigmond: Epithalamium. In: Auspicatissimo 
connubio…domini liberi baronis Simonis junioris Kemény (Kolozsvár, 1768), 2. lap. 
Herepei leírását alapul véve középen a Farkas utcai templom és közvetlenül mellette 

a régi református kollégium egyemeletes épülete, alatta az egyházközség címerének változata: 
tövisek között (?) három liliomszál. Jobbra kissé lejjebb feltehetően a nyomda épülete, 
jobbra távolabb a főtéri nagytemplom, még barokk tornyával. A metszet bal oldalán 

a gloriett feltehetően fantáziarajz
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épület képe egy lendületes díszekkel közrefogott emblémában van elrejtve.36 Páldi 
István fametszetű fejléce Kolosvári K. Zsigmond: Epithalamium. In: Auspicatissi-
mo connubio… domini liberi baronis Simonis junioris Kemény (Kolozsvár 1768) 
2. lapján látható. Herepei leírását alapul véve középen a Farkas utcai templom és 
közvetlenül mellette a régi református kollégium egyemeletes épülete, alatta az egy
házközség címerének változata: tövisek között (?) három liliomszál. Jobbra kissé 
lejjebb feltehetően a nyomda épülete, jobbra távolabb a főtéri nagytemplom még 
barokk tornyával. A metszet bal oldalán a gloriett feltehetően fantáziarajz.37

Minthogy méltatói többször említik, hogy fából is faragott „míveket”, feltételez
hetjük, hogy 1755 után az általa nyomtatott kolozsvári könyvekben feltűnő famet
szetes díszek egy része tőle származik. Minthogy egyik sem szignált, biztosak nem 
lehetünk benne, de stílusbeli azonosságok alapján néhányat nagy biztonsággal a 
személyéhez kötünk: 

Az Aetas aurea című alkalmi nyomtatványban található, két griff által tartott nagy
méretű (120×140 mm) fametszetű Bánffycímernek valószínűleg nemcsak nyomdá
sza, hanem a díszmetszője is Páldi lehetett. 

 36 herePeI János, Scholabeli állapotok Apáczai Kolozsvárra jövetele előtt, Erdélyi Múzeum 1943, 
352 és 355. Ezúton is köszönetet mondok Ősz Elődnek, a kolozsvári Református Egyház Gyűj
tőlevéltára levéltárosának, aki erre a tanulmányra felhívta a figyelmemet.

 37 A metszet fadúca megvolt még a kolozsvári Református Kollégium 1805. évi inventáriumában, 
mindössze felső és oldalsó keretei hiányoztak (Kolozsvár, Állami levéltár, fol. 49.).

Az Aetas aurea fametszetű illusztrációja (Kolozsvár, 1766)
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Kemény Simonné Wesselényi Polyxéna búcsúztatására temetési beszédek jelentek 
meg Drága virtusokból épült örök emlékezetnek oszlopa címmel, amelyhez nagy
méretű, kihajtható levél is tartozik „Az temetö sirba helyheztetett emlékezetnek 
márvány köve” címmel. Ezen a gyászvers fölött díszes, nagyméretű (110×140 mm) 
kagylós keretbe helyezett Wesselényicímer látható, amelyet fent virágfüzérek, lent 
homokóra és koponya egészít ki. Ennek nyomdásza is Páldi István, és feltételezzük, 
hogy a fametszetes dísz is tőle való.

Páldi lehetett a metszője az Amor Juvenilis című lakodalmi vers fametszetes díszé
nek is, amely Wesselényi Farkas és Bethlen Julianna házassága alkalmával készült. 
A 60×140 mmes fametszeten két nőalak koszorút tart a máglyán égő szív fölé, a 
nőalakok a Wesselényi és a bethleni Bethlencímert tartják, az égő máglya mellett 
nyilazó puttó. 

Wesselényi–Bethlenlakodalomra készült alkalmi kiadvány fametszetű illusztrációja
(Kolozsvár, 1766)

Wesselényi Polyxéna fölött 
mondott temetési beszédek egyik 
fametszetű könyvdísze, amely 
a Wesselényi címert is magában 
foglalja (Kolozsvár, 1765) 
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Stílusa alapján Páldinak tulajdonítható a Mennyei épület első lapján található, bet
lehemi jelenetet ábrázoló fejléc is. Feltehető, hogy az a tucatnyi fametszetű címer 
is az ő munkája, amelyek a református kollégiumi nyomdában megjelent alkalmi 
nyomtatványokat, köztük a nevével jelzett tizenegy temetési vagy lakodalmi kártát 
díszítik. Páldi keze alól került ki gróf széki Teleki lászlóné Ráday Eszter díszes 
kezdőbetűkből, fametszetű címerből és kéthasábos keretezett szövegből komponált 
nagyméretű, majdnem másfél méter hosszú (papírmérete 1400×750 mm) temetési 
kártája is.38 

Mint magyar Bésaléel, tanítványokat is vett maga mellé. Mellette, vezetése alatt 
kitűnő nyomdászok nőttek fel, akik a halála után is fenn tudták tartani a kolozs
vári nyomda jó hírnevét. A gyászversek írói között szerepel két nyomdászlegény, 
lengyel Márton és Szemerjai Demeter Mózes, akik Páldi tanítványainak nevezik 
magukat.39 Halotti búcsúztatójából azt is megtudni, hogy nemcsak tevékenyen részt 

 38 Mennyei királyhoz közelitett…, Kolozsvár, Páldi, 1764 – Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár, 
Oraţii funebre, 85. 

 39 Verseik: I3bK4b.

Könyvdísz 
a Mennyei épület című 
könyvből 
(Kolozsvár, 1767)

Teleki lászlóné Ráday Eszter halotti kártájának részlete (Kolozsvár, 1765)
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vett a balázsfalvi nyomda korszerűsítésében, hanem ott „jeles ifjakat is azon nemes 
mesterségre megtanított”.40 Vagyis foglalkozott a balázsfalvi nyomda utánpótlásá
nak nevelésével. Román tanítványai közül név szerint Ioaniţiu Endredi (János) ba
zilita szerzetest ismerjük, akit talán 1760ban vett maga mellé, és a betűmetszésre 
különlegesen alkalmasnak tartott. A könyvnyomtatáson kívül megtanította fába, 
rézbe, acélba metszeni, hangjegyekhez s görög betűkhöz készíttetett vele stempelye
ket (betűbélyegzőket). 1761 után Endrédit állították a balázsfalvi nyomda élére. Ké
sőbb Páldinak ez a feltehető tanítványa kalandos körülmények között Debrecenbe 
távozott, és 1766tól a debreceni nyomdának dolgozott. A magyar szakirodalom
ban kevéssé ismert,41 de Endrédi volt a mestere azoknak a fametszetes anatómiai 
ábráknak, amelyek H. N. J. Cranz Weszprémi István által magyarra fordított Bába 
mesterségre oktató könyvét42 illusztrálják. Ugyanő metszette Debrecen első képi áb
rázolását,43 és még több más, „J. E.” monogrammal jelölt alkotása is azonosítható.

Ismeretes, hogy Páldi Istvánt jóakarói, pártfogói – különösen hazatérése után, 
mielőtt még a kolozsvári nyomdában elfoglalhatta volna helyét – különféle megbí
zásokkal látták el, amelyek valóban sokoldalúságát bizonyítják. Gróf Teleki Ádám 
meghívta magához Kendilónára, s bár pontosan nem tudni, hogy ott milyen mun
kákat bízott rá, de többek között aranytartalmú kőzetekről adott felvilágosítást 
a grófnak. Míg 1755. február 15én átvehette a kolozsvári református kollégium 
nyomdáját, addig címereket festett, egy kertet készített gróf Kemény lászlónak, va
lamint tűzijátékot állított össze ifj. Teleki Ádám lakodalmára. Feltehetően a hagyo
mányos erdélyi temetési és lakodalmi pompához is hozzájárult akár fémmunkákkal, 
akár ravatalcímerek festésével. Ezeknek a műveknek mára csak emléke maradt meg, 
grafikai alkotásai azonban nem mentek teljesen veszendőbe.

 40 Jakó, A balázsfalvi…, i. m., 254–255.
 41 A román szakirodalom foglalkozott Endrédi debreceni munkásságával, lásd: Cornel ta-

taI-Baltă, Xilogravorul Ioaniţiu Endrédi de la Blaj (sec. XVIII) în bibliografia Europeană = 
uő, Caleidoscop artistic, Alba Iulia, Editura Altip, 2013, 10–19.

 42 Debrecen, Városi Nyomda, 1766.
 43 Említi: tóth Béla, Debrecen első képi ábrázolása, Művészettörténeti értesítő 32(1983), 92–93.
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Fekete Csaba az elmúlt évtizedekben több alkalommal is tartott előadást Bod Péter 
(1712–1769)1 Debrecenbe került könyveiről, legutóbb a lelkész nevét viselő társaság 
2008. évi emlékülésén. Ám az ösztönzések ellenére hiába keresnénk a témáról szóló 
tanulmányt a meglehetősen gazdag személyi bibliográfiájában. Ennek egyik legfőbb 
oka egy számítógépes vírus volt, amely sok más értékes feljegyzéssel együtt törölte 
a magyarigeni prédikátor jeles gyűjteményének Debrecenbe vándorolt köteteinek 
listáját. Ezt a hiányt szeretném pótolni.

Bod Péter könyvtárát 1770. április 24. körül árverezték el a nagyenyedi Kollé
giumban.2 Az aukcióra készült jegyzéket több példányban lemásolták és kiküld
ték a református kollégiumoknak, hogy válogathassanak a hagyatékból. Debre
cenbe is érkezhetett egy példány a könyvlistából, hasonló ahhoz, amelyet épp 130 
éve közölt Radvánszky Béla a Magyar Könyvszemle hasábjain.3 Már Dézsi lajos 
is megállapította, hogy Bod gyűjteménye rekonstrukciójának alapját az iskolai 
könyvtárak mai állománya jelenthetné.4 Sejtését igazolta, hogy Vita Zsigmond 14 
Enyedre5, M. Hubbes éva pedig 15 Székelyudvarhelyre6 került kötetéről adott hírt. 
Folytatva a sort az alábbiakban Bod Péter Debrecenbe jutott könyveit ismertetem.

A Nagykönyvtárban összesen 81 művet azonosítottam 66 kötetben, valamint  
egy további művet az Országos Széchényi Könyvtárban. Emellett 17 mű nem azono
sítható teljes biztonsággal, vagy hiányzik a mai állományból, vagy jelenleg nem hoz
záférhető. Bod egykori köteteit, amennyiben duplumnak tartották, az elmúlt száza
dokban bármikor lecserélhették egy másikkal még akkor is, ha mai értelemben véve 
(ugyanazon kiadásból származó példány) nem voltak fölöspéldányok. A hiányok 

 1 életére lásd például Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 3. jav. 
bőv. kiad., szerk. Ladányi Sándor, Bp., Magyar Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya, 
1977, 83–84.

 2 m. hUBBes éva, Bod Péter könyvtára és annak maradványai Székelyudvarhelyen = Bod Péter, 
a historia litteraria művelője: Tanulmányok, szerk. tüskés Gábor, csörsz rUmen István, he-
gedűS Béla, Bp., Universitas, 2004 (Historia litteraria, 15), 47.

 3 radvánSZky Béla, Bod Péter könyvtárának jegyzéke, MKsz 1884, 58–86. A hibás olvasatoktól 
hemzsegő kézirat szövegét időszerű lenne újra kiadni, hogy megfelelő alapot képezzünk a to
vábbi kutatásokhoz.

 4 dézsI lajos, Bod Péter könyvtárának sorsa, MKsz 1895, 191–192.
 5 VIta Zsigmond, Bod Péter könyvei az enyedi Bethlen Könyvtárban, Könyvtári Szemle 1969, 131.
 6 m. hUBBes éva, i. m., 47–58.

Oláh Róbert

BOD PéTER KöNyVEI 
A DEBRECENI REFORMÁTUS KOlléGIUMBAN
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jórészt ebből a gyakorlatból adódhatnak. Ugyanakkor a kitartó nyomozás ellenére is 
biztosan lapulnak még a könyvtárban olyan munkák, amelyek egykor Árva Bethlen 
Kata udvari papjának polcain foglaltak helyet. A tanulmányhoz csatolt Appendixben 
négy további kötet adatait közlöm, amelyek szintén Bod Péter könyvtárából vagy 
az ő közvetítésével jutottak Debrecenbe, ötödikként pedig egy katekizmusét, amely 
Zsigmond és Péter nevű fiainak bejegyzését őrzi. 

érdekesen alakult a Bod gyűjteményéből a cívisvárosba érkező könyvek sorsa.  
Az egy nagyobb ládát kitevő szállítmányt valószínűleg az aukción résztvevő profesz
szorok hozták magukkal 1770 áprilisában, a köteteket viszont csak több mint fél 
év elteltével vették állományba. Két forrásunk is fennmaradt, amelyek alapján re
konstruálhatjuk a történteket. A Kézirattárban őrzött R 913/15 jelzetű, egyleveles, 
73 tételt tartalmazó iratot („A” jegyzék) az iskola bibliothecarius praefectusaként 
Sinai Miklós professzor írta alá. Véleményem szerint a jegyzék Paksi K. András 
kézírásával készült, aki 1769–1770 között szolgált bibliothecarius ordinariusként7, 
a tavaszi szemeszter végéig láthatta el a feladatot. Sinai szignója csak december 6án 
került az iratra, tehát hónapokkal annak elkészülte után. Az ugyanitt őrzött R 71/7 
jelzetű8 gyarapodási napló 63v–65r lapjain már az őszi szemeszterben megválasz
tott, 1770–1772 között szolgáló Menyhárt Miklós sorolta fel Bod könyveit novem
ber 14én („B” jegyzék). Ez a forrás 61 tételről ad hírt. Ugyancsak Menyhárt látta 
el a köteteket a megszokott „liber Illustris Collegii Reformatorum Debrecinensis” 
possessorbejegyzés egy kibővített változatával december 8án. A Sinai által szignált 
„A” jegyzék szorosan követi a Radvánszky közölte forrást egészen a 69. tételig, ott 
történt néhány csere. Ez az összeírás tehát az Enyedről szétküldött jegyzék alapján 
készülhetett, aminek (minden fogyatkozása ellenére) a kötetek azonosításában ma 
is nagy hasznát vehetjük. A kevesebb tételt, ám bővebb címleírást tartalmazó „B” 
jegyzék esetében már nem vették figyelembe, hogy kéziratos vagy nyomtatott for
mában készült a munka, hanem rétalak szerint rendezték az anyagot. A két forrás 
közötti legfeltűnőbb különbség mégis az, hogy az „A” jegyzéken tucatnyival több 
tétel szerepel, mint a „B”n. Mi lehet ennek az oka? A possessorbejegyzéseket ol
vasva arra következtethetünk, hogy Sinai Miklós és Szathmári Paksi István profesz
szorok néhány kötetet magukhoz vettek az aukción szerzett könyvekből, amelyek 
így egyáltalán nem, vagy csak évekkel később kerültek be a könyvtár állományába. 
Példájukat talán mások is követték a Kollégiumban. E két debreceni professzor le
hetett jelen a Kollégium részéről az enyedi árverésen, ők intézhették a vásárlást.9

Vita Zsigmond10, valamint Monok István11 nagy vonalakban már bemutatta a 
„magyarigeni szép, bolthajtásos papi laknak egyik kisebb szobájában” elhelyezett 

 7 Varga Zsigmond, A Kollégiumi Nagykönyvtár és a vele kapcsolatos múzeum kialakulási tör-
ténete és egyetemes művelődéstörténeti jelentősége, Debrecen, Tiszántúli Református Egyház
kerület, 1945, 69.

 8 Dézsi tanulmányában tévesen az R 717es jelzet jelent meg.
 9 dézsI lajos, i. m., 191.
 10 VIta Zsigmond, Bod Péter Könyvtára = uő, Az enyedi kohó, Bp., Magvető, 1986, 214–222.
 11 monok István, Minister reformatus doctus, Bod Péter, és a vele kortárs református értelmiség 

műveltsége, Theologiai Szemle 2012/4, 220–221.
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gyűjtemény hangsúlyosabb részeit. A főként latinul és magyarul olvasó Bod antik 
auktorokból, teológiai művekből, grammatikákból és szótárakból, orvosi munkák
ból, történelemből, földrajzból, filozófiából, politikából álló gyűjteményének ennél 
részletesebb tartalmi elemzését csak a lehető legteljesebb állományrekonstrukciót kö
vetően érdemes elvégezni. Ugyanakkor már a debreceni kötetekből is kirajzolódik, 
hogy a tulajdonos főként a teológia és a történelem iránt érdeklődött: az alább felso
rolt művek kétharmada e két tárgyhoz tartozik, s közel fele teológiai. Jogtudományi, 
filozófiai, természettudományi és irodalomi művek teszik ki a további egyharmadot. 
A bejegyzések szerint Bod legintenzívebben leideni peregrinációja (1740–1743) alatt 
vásárolt, majd lelkészi működése idején folytatta a beszerzést. A possessorok mellett 
még egy bejegyzést kell kiemelni, amely az olvasás élményéhez kapcsolódik. Pathai 
István Az sacramentomokrol in genere12 című munkájának végén jegyezte fel a ma
gyarigeni prédikátor: az „1764 eszt(endöbe) 2 7br(is) megolvasgatta(m) – majd ér
tékítéletét közölve folytatta – sokkal töb(!) tudomány vagyon benne az együgyűség13 
mellett mint némely fényes uj könyvekben.” A dunántúli püspök másfél századdal 
korábbi úrvacsorai vitairata tehát elnyerte lelkészünk tetszését.

A tételek azonosításában elsőként a Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK)14, majd 
a Nagykönyvtár műemlék cédula és online katalógusa15 voltak a segítségemre. Felol
dásuk az „A” jegyzék rendjét követve történt, amely időrendben és terjedelemben is 
megelőzte a „B” jegyzéket. Ez utóbbi tételeit is az „A” lista alapján soroltam be, meg
bontva az eredeti forrás sorrendjét, hogy összehasonlíthatóak legyenek az egy adott 
műről készült leírások. Az alábbiakban közölt tételek a következőképpen épülnek fel:

A tétel leírása a TtREK R 913/15 („A” jegyzék) alapján
A tétel leírása a TtREK R 71/7 („B” jegyzék) alapján
A kötet mai lelőhelye és jelzete
Szerző: cím. Impresszumadatok, rétalak.

Kötés: A könyvkötés leírása.
Poss.: A kötetben található tulajdonosi jegyek kronológiai sorrendben, majd a köteten be
lüli sorrendjükben.
Megj.: Formai és tartalmi megjegyzések.

Az „A” jegyzékben szereplő, de a „B”ből hiányzó tételeket *gal jelölöm. Elsőre 
kissé bonyolultan hathat ez az elrendezés, de feltétlenül szükség van rá, hogy át
tekinthessük az egyes tételek mögött rejlő művek útját. Terjedelmi okokból nem 
ismétlem meg a könyvekben olvasható possessorbejegyzések között a debreceni Kol
légium könyvtáros diákja, Menyhárt Miklós által az első kötéstábla belső oldalára, 
vagy az előzéklapra beírt formulát. Bod autográf bejegyzése hiányában ezek a sorok 
utalnak a provenienciára:

 12 lásd a 73. tételt a tanulmány végén.
 13 Egyszerűség. 
 14 http://gso.gbv.de/DB=2.1/?lNG=DU
 15 http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/?action=advancedsearchpage
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„liber Illustris Collegii Reformatorum Debrecinensis, proprio Bibliothe
cae aere emtus(!) ex numero librorum Clarissimi ac Doctissimi Domini 
Petri Bod Verbi Dei Minister in Transilvania dum viveret fructuosissimi 
et laboriosissimi. Illatus vero est Bibliothecam nostram Die 8. Decemb
ris Anno MDCClXX. Signatus Per Nicolaum Menyhárt Bibliothecarium 
Ordinarium manu propria”.

Végül szükségesnek tartom bemutatni Bod Péter tulajdonjegyét, hiszen gyakran csak 
a hátsó kötéstábla belső oldalának alsó harmadán, középen elhelyezkedő, jellegzete
sen egybekanyarított monogram figyelmezteti a kutatót arra, hogy az ő könyvtárából 
származik a kötet. Az apró betűkből felépülő szignó ismerete nélkül nehezen azono
sítható az egykori tulajdonos.

Mindent összevetve megállapíthatjuk, hogy a lelkész könyvtárának nagyjából tíz szá
zaléka került Debrecenbe. Aki folytatná a sort és a szétszóratott könyvek nyomába 
eredne, elsősorban az erdélyi gyűjteményeket kellene végiglátogatnia. Kutatásaim so
rán a kolozsvári Akadémiai Könyvtárban és a marosvásárhelyi TelekiBolyai Könyv
tárban is találkoztam olyan művekkel, amelyek Bod Péter bejegyzését viselték.

Bod Péter Debrecenben lajstromozott könyvei

„A” jegyzék: Nomina Librorum in rationem Collegii Debr(ecinensi) emptorum. 
H(ungaricalis) Fl(orenus) D(e)n(a)r(ius)
„B” jegyzék: Series librorum, quibus Bibliotheca publica Scholae Reformatorum 
Debrecinensis aucta fuit, Bibliothecario ordinario Nicolao Menyhárt ab Anno 
1770. d(ie) 14 Nov(embris)
libri pretio emti, ex Bibliotheca, Clariss(imi) quondam Viri Petri Bód(!), in Transyl
(vaniae) Enyedini. loc(us) Edit(ionis) Ann(us) ligat(ura) form(a)

 (1) Spondani Annales 5,34.
 1. Spondani /Henrici/ Annales Sacri. Col(oniae) Agr(ippinae) 1640. Perg(amena) 

Fol(io)
TtREK D 20
Sponde, Henri de: Annales Sacri … a mundi creatione ad ejusdem reparationem. Ed. 
in Germania prima. Köln, Arnold Hierat, 1640, in 2o. 

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: P(etri) Bod 743.
Megj.: Az előzéklapon „Hugo Grotius de Annalibus Baronii” című részlet olvasható.
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Irenaeus 1.02
2. D(ivi) Irenaei lugd(unensis) Episcopi et Martyris opera adversus haereses.
Col(oniae) Agr(ippinae) 1596. Perg(amena) Fol(io)
TtREK C 19
Divi Irenaei, lugdunensis episcopi, et martyris, adversus Valentini, et similium 
gnosticorum haereses, libri quinque. Ed. François Feuradent. Köln, Arnold Mylius, 
1596, in 2o. 

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum) 1742.

Rerum Muscoviticarum(!) Auctores 3,-
3. Rerum Muscoviticar(um)(!) Auctores varii, in eodem Volumine sunt Rerum Hun
garicarum Scriptores varii ex collect(ione) Bong(arsii) Franc(ofurti) 1600. Perg(a
mena) Fol(io)
Rerum Moscoviticarum auctores varii unum in corpus nunc primum congesti. 
Frankfurt am Main, Andreas Wechel, Claude de Marne, Jean Aubry, 1600, in 2o.

Megj.: Nincs példány a Nagykönyvtár állományában.

Citrei (!) Chronicon Saxoniae. -,54
4. Chytraei /David(is)/ Chronicon Saxoniae. lips(iae) 1593. Perg(amena) Fol(io)
TtREK K 179
Chyträus, David: Chronicon Saxoniae et vicinarum aliquot gentium, ab anno Chris
ti 1500. usque ad MDXCIII. leipzig, Henning Grosse, Michael lantzenberger, 
1593, in 4o. 

Kötés: Pergamenkötésben, gerincén aranyozott címfelirattal. Supralibros: M. F. S. B. 1636.; 
H. F. M. 1682.
Poss.: Petri Bod 1753.
Megj.: A kötet végén ismeretlen kéztől származó kéziratos „Index Genealogicarum” ol
vasható.

(5) Kazii Historia (Regni) Hung(ariae) 4,-
5. Kazi /Franc(iscus)/ Historia Regni Hungariae Tomus 1mus et 2dus in uno Volu
mine. Tyrna(viae) 1741. Gall(ica) Fol(io)
6. Ejusdem Tom(us) 3tius Tyrna(viae) 1749. Chart(acea) Fol(io)
Kazy Ferenc: Historia regni Hungariae, IIII. Nagyszombat, Akadémiai Nyomda, 
1737–1749.

Megj.: A Nagykönyvtár példányában (I 169) nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi jegyének.

Belii Prodromus 3,36.
7. Belii /Math(ias)/ Prodromus Hung(ariae) Antiq(uae) et Nov(ae) Norim(bergae) 
1723 Chart(acea) Fol(io)
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TtREK I 101
Bél Mátyás: Hungariae antiquae et novae prodromus, cum specimine. Nürnberg, 
Peter Konrad Monath, 1723, in 2o. 

Kötés: Ornamentikus görgetővel díszített félbőrkötésben.
Poss.: Petri Bod lug(duni) B(atavorum) 741

Káldi György Magyar Bibliája 6,-
8. Sz(ent) Biblia, Káldi György Forditása. Tyrn(aviae) 1732. Gall(ica) Fol(io)
TtREK Sz 3-009
Szent Biblia, mellyet az egész keresztyénségben bevött régi deák bötüböl magyarra 
fordította … Káldi György. Nagyszombat, Akadémiai Nyomda, Josef leopold Ber
ger, 1732, in 2o. – Petrik I 280.

Kötés: Aranyozott gerincű, márványozott bőrkötésben, metszése vörösre festett.
Poss.: P(etri) B(od) 1767.

Boemeri Jus Eccl(esi)asticum. Tom: 6. 21,-
10. Boehmeri /Justi Henningii/ Jus Ecclesiasticum Protestantium Vol. VI. Hal(ae) 
Mag(deburgicae) 1756. Gall(ica) 4to
TtREK M 112 - M 113
Böhmer, Justus Henning: Jus ecclesiasticum protestantium, usum hodiernum juris 
canonici. Halle an der Saale, Orphanotroph, 1738–1756, in 4o. 
Tom. 1., 5. ed., 1756.
Tom. 2., Ed. 4. correctior, 1743.
Tom. 3., Ed. 4. correctior, 1747.
Tom. 4., Ed. 4., 1754.
Tom. 5., Ed. 2., 1744.
[Tom. 6.], Böhmer, Justus Henning: Jus parochiale ad fundamenta genuina revoca
tum a spuriis principiis purgatum atque ita adornatum jus ecclesiasticum protestan
tium illustrare …, Ed. 5. auctior et emendatior, 1738.

Kötés: Aranyozott gerincű márványozott bőrkötésben, metszése vörösre festett.

Corpus Juris Canonici 2,48.
*
Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum. Basel, Emanuel Thurneysen, 
Johann Rudolph Thurneysen, 1717, in 4o.

Megj.: Radvánszky nyomán azonosítható a kiadás, ma nincs példány a Nagykönyvtárban.

(10) Historia Patriarchar(um) 1,6.
11. Historia Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitar(um) A(uct)ore Eusebio Re
naudotio Paris(iis) 1713. Perg(amena) 4to



{Oláh RóbeRt: Bod Péter könyvei a Debreceni Református Kollégiumban}

249

TtREK D 115
Historia patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum a D. Marco usque ad finem 
saeculi XIII. Ed. Eusebius Renaudotius. Paris, François Fournier, 1713, in 4o. 

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: P(etri) Bod lugd(uni) B(atavorum) 1742
P(etri) B(od) 1743

Catalogus Testium Veritatis 3,18.
*
Flacius, Matthias: Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem Pontifici 
Romano atque papismi erroribus reclamarunt. [leiden?], [k. n.], [1597?]

Megj.: Radvánszky valószínűleg tévesen adta meg a kiadást. A Nagykönyvtár példányaiból 
(D 64, D 200, D 456) hiányzik Bod Péter tulajdonosi jegye.

B(aro) Daniel Monita Paterna -,42
*
Daniel István, id.: Monita paterna quae exhibent promptuarium instaurandae,  
tuende, promovendae et perficiendae vitae spiritualis, per … patrem aetate jam gra
vem, filio ejusdem nominis juveni, paterne dicata et nuncupata. Szeben, Sárdi Sá
muel, 1752, in 4o. – Petrik I 495.

Megj.: A Nagykönyvtár példányaiban (C 1028, N 247) nem található Bod Péter tulajdonosi 
jegye.

Mornaei Mysterium Iniquitatis 2,60
*
OSzK Quart. Lat. 3414.
Mornay, Philippe de: Mysterium iniquitatis, seu, Historia Papatus quibus gradibus 
ad id fastigii enisus sit, quamque acriter omni tempore ubique a piis contra inter 
cessum. Ed. tertia et ultima recognita. Gorinchem, Paulus Vink, 1662, in 4o.

Kötés: Pergamenkötésben. Az aranyozott gerinccímke elveszett. Metszése vörösre festett.
Poss.: (laccher?)
Petri Bod lugd(uni) Bat(avorum) 1741
P(etri) B(od)
Nádasd–ladányi könyvtár (pecsét a címlapon)
Megj.: Bod Péter elszórt kéziratos jegyzeteivel és számos aláhúzással. Bod a használat meg
könnyítésére fejlécszerűen végigvezette a pápaság történetének 2–15. évszázadait jelző szá
mokat.

Annales Sultanorum -,60
12. leunclavii /Joh(annis)/ Annales Sultanorum In eodem Volumine Henrici Ran
zovii Hypothipposis(!) artium, Palatiorum, libror(um), Pyramidum, Obeliscorum, 
Cipporum, Molarum, Fontium, Monumentor(um) et Epitaph(iorum) Franc(ofurti) 
1592 Perg(amena) 4to
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TtREK K 1062
Coll. 1. Annales sultanorum Othmanidarum, a turcis sua lingua scripti. Hieronymi 
Beck a leopoldstorf, studio et diligentia Constantinopoli aduecti MDlI, a Joanne 
Gaudier … interprete Turcico Germanice translati, Joannes leunclavius … latine 
redditos illustravit et auxit, usque ad annum MDXXCVIII. Frankfurt am Main, 
Andreas Wechel, Claude de Marne, Jean Aubry, 1588, in 4o. 

Kötés: Bőségszarus görgetővel díszített, bordás félbőrkötésben. A táblákat feketére festett 
pergamennel vonták be.
Poss.: P(etri) B(od) 1762.
Megj.: N(ota) B(ene) Deficit pag(inas) 321. et 322. suppleri debet.
Duas has paginas, pro benevolo suo in Bibliothecam nostram affectu, supplevit H(uma
nissimus) D(ominus) Josephus Vitéz Civis Collegii nostri dignissimus. Signat(us) d(ie) 8va 
7br(is) 1784. per Gabrielem Szilágyi Contrascribam et B(iblio)thec(arium) ord(inarium) 
m(anu) pr(opria)

Coll. 2. lindeberg, Peter: Hypotyposis arcium, palatiorum, librorum, pyramidum, 
obeliscorum, cipporum, molarum, fontium, monumentorum et epitaphiorum, 
ab illustri et streno viro Henrico Ranzovio. Frankfurt am Main, Johann Wechel, 
1592, in 4o.

Poss.: Magnificio consultis(si)mo(que) viro, Dom(inico) Da(vido?/nielo?) Pfeiffero, 
llu(sstrissimi) Saxoniae Ducum (Can)cellario viro de (?)tis bene merito (et?) optimo, missit 
obse(rvan)tiae ergo Pet(rum?) lino(?) R. (…)

(15) Teichm(eyeri) Medicina Legalis -,36.
*
Teichmeyer, Hermann Friedrich: Institutiones medicinae legalis vel forensis. [Jena?], 
[s. n.], [1762?]

Megj.: Az 1763. évi jénai kiadás nem ismert, az évszám elírás lehet Radvánszkynál. Bod 
Péter tulajdonosi jegye hiányzik a könyvtár példányából (Q 461).

Crellius 1,- 
13. Bisterfeld /Joh(annes) Henr(icus)/ de uno Deo contra Crellium Socinianum 
Amst(elodami) 1659. Perg(amena) 4to
TtREK C 141
Bisterfeld, Johann Heinrich: De uno Deo, Patre, Filio, ac Spiritu Sancto mysterium 
pietatis, contra Joh. Crellii de uno Deo Patre libros duos breviter defensum. Amster
dam, Johannes van Ravesteyn, 1659, in 4o.

Kötés: Pergamenkötésben. A kötéstáblák kettős sávozással keretezettek, a sarkokban apró 
stilizált virágdíszekkel, középen nagyméretű arabeszkekkel nyomottak.
Poss.: Petri Bod 1739
Megj.: A címlap szedésének kialakítása miatt könnyen hihette az „A” jegyzék összeírója, 
hogy Crellius a mű szerzője.
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Colloquium inter Palat(inos) et Vittemb(ergicos)(!) -,12
14. Acta Colloquii Malbrunnensis(!). Heyd(elbergae) 1566. Perg(amena) 4to
In eodem Vol(umine) Epitome Colloquii inter Theologos Vittebergenses. 
Heydel(bergae) – – –
(TtREK C 280?)
Protocollum hoc est, acta colloquii inter Palatinos et Wirtebergicos theologos, de 
ubiquitate sive omnipraesentia corporis Christi, et de sensu verborum Christi, hoc 
est corpus meum, etc. Anno M.D.lXIIII. Mulbrunnae habiti. Heidelberg, Michael 
Schirat, 1566, in 4o.

Megj.: A példány jelenleg lappang.

Soranus -,16.
15. Caesaris Baronii Soranii Martyrologium R(oma)num. Col(oniae) Agr(ippinae) 
1603. Perg(amena) 4to
TtREK D 149
Baronio, Cesare: Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem, et ecc
lesiasticae historiae veritatem restitutum, Gregorii XIII. pont. max. jussu editum. 
Köln, Johann Gymnich, 1603, in 4o. 

Kötés: Csavart rézkapcsokkal összefogott bordás bőrkötésben. A kötéstáblák sávozással 
és két görgetővel (ornamentikus, sisakos férfifejes) keretezettek. Az első tábla középme
zőjében a keresztre feszítés jelenete, a hátsón sárkányölő Szent György látható. Metszése 
vörösre festett.
Poss.: Monasterii (Vologradensis?) 
P(etri) Bód(!)

Bynnaeus -,66
16. Bynaeus /Ant(onius)/ de Calceis Hebraeor(um) cum eiusdem Somnio. Dord(raci) 
1715. Chart(acea) 4to
TtREK E 888
Coll. 1. Bynaeus, Antonius: De calceis Hebraeorum libri duo. Curis secundis recog
niti, et aucti. Accedit ejusdem Somnium tertio recusum. Dordrecht, Theodor Goris, 
1715, in 4o. 
Coll. 2. Bynaeus, Antonius: Somnium, recitatum Trajecti ad Rhenum, in acroaterio 
majore, XI. Decemb. MDClXXIV. Dordrecht, Theodor Goris, 1695 [1715?], in 4o.

Kötés: Színes papírkötésben.
Poss.: P(etri) B(od)

(20) Phaffius -,06.
17. Pfaffii /Christ(ophori) Math(aei)/ Schediasma theologicum. Tub(ingae) 1723. 
ch(artacea) 4to
TtREK F 313 coll. 12.
Pfaff, Christoph Matthaeus: Schediasma theologicum de Formula Consensus Hel
vetica. Tübingen, Johann Georg Cotta, 1723, in 4o.
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Kötés: Aranyozott gerincű barna félbőrkötésben.
Poss.: Petri Bod 1748.
Megj.: Bod Péter példányát később bekötötték a Xl. számú „Miscellanea” kolligátumba.

Fabritii opera Tom(us) 4tus de est 2,24.
18. Fabricii /Franc(isci)/ Christologia Noachica. lugd(uni) 1727. Perg(amena) 4to
Eiusdem Christus Fundamentum Ecclesiae lugd(uni) 1717. Perg(amena) 4to
Eiusdem Tractatus de Sacerdotio Christi. lugd(uni) 1720. Perg(amena) 4to
TtREK C 168
Tom. 1. Fabricius, Franz: Christologia Noachica et Abrahamica, exhibita duode
cim dissertationibus philologicoexegeticis ad selectos textus Veteris et Novi Testa
menti. Adjectae sunt calci duae epistolae Jac. Perizonii. leiden, Samuel luchtmans, 
1727, in 4o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum) 1741.
P(etri) B(od)

Tom. 2. Fabricius, Franz: Christus unicum ac perpetuum fundamentum ecclesiae. 
XIV. dissertationibus philologicotheologicis demonstratus. leiden, Samuel lucht
mans, 1717, in 4o.

Poss.: Petri Bod lugd(uni) Batav(orum) 1741.
P(etri) B(od)

Tom. 3. Fabricius, Franz: Tractatus philologicotheologicus de sacerdotio Christi 
juxta ordinem Melchizedeci. leiden, Samuel luchtmans, 1720, in 4o.

Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum) 1741.
P(etri) B(od)

Majmon Fund(amenta) Leg(is) -,28.
19. Maimonidis Fundamenta legis cum verione Vorstii. Fran(equerae) 1684. Per
g(amena) 4to
TtREK F 224
Coll. 1. Maimonides, Moses: Hilkôt yesôdê hattôra. Constitutiones de fundamentis 
legis. latine redditae per Guilielmum Vorstium. Franeker, leonard Strick, 1684, in 4o.

Kötés: Pergamenkötésben, metszése kékkel fröcskölt.
Poss.: Est Samuelis (Balog?) Comp(aravit) fl. 1,60
Charum Peculium Petri Bod 1739.

Coll. 2. Abravanel, yitshak: Sefr Rosh Emunah. liber de capite fidei in quo conti
nentur radices et capita vel principia religionis. In latinum sermonem translata per 
Guilielmum Vorstium. Franeker, leonard Strick, 1684, in 4o.
Coll. 3. liber Iezirah Qui Abrahamo Patriarchae adscribitur. Una cum commenta
rio Rabi Abraham F. D. super 32 semitis sapientiae, a’ quibus liber Iezirah incipit. 
Translatus et notis illustratus a’ Joanne Stephano Rittangelio. Amsterdam, Johan
nes Janssonius, Jodocus Janssonius, 1642, in 4o.



{Oláh RóbeRt: Bod Péter könyvei a Debreceni Református Kollégiumban}

253

Josephi Illyés Conciones 1,12.
20. Andr(eas) Jos(ephus) Illyés, Verbum abbreviatum Vienn(ae) 1693. Perg(amena) 
4to
TtREK Rmk 601
Illyés András József: Verbum abbreviatum, id est; liber concionum, in quo septua
ginta quatuor conciones continentur, in quibus magna praecipuorum verae fidei ar
ticulorum mysteria per Sanctos Patres declarantur, et pulchra salutaria documenta 
traduntur. Pars prima. Wien, Matthias Sischowitz, 1693, in 4o. – RMK III. 3724. 

Kötés: Pergamenkötésben, metszése vörössel fröcskölt.
Poss.: Petri Bod

Syndromus 1,48
21. Syndromus Rerum Turcico Pannonicarum. Franc(ofurti) 1617(!) Perg(amena) 4to
TtREK I 348
Syndromus rerum TurcicoPannonicarum, historiam centum quinquaginta anno
rum complectens, qua quic quid a capta Constantinopoli ad annum usque … MDC 
inter Christianos Turcasq(ue) rerum pace militiaq[ue] gestum est, … ab excessu 
Matthiae Corvini, … perscribitur. Frankfurt am Main, Andreas Wechel, Daniel 
Aubry, David Aubry, Clemens Schleich, 1627, in 4o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: ladislai Balo m(anu) pr(oria)
Megj.: Az előzéklapon, a hátsó kötéstáblán és a lapszéleken kéziratos jegyzetekkel.

(25) Moshemius 2,60.
22. Moshemii /Joh(annis) laur(entii)/ Historia Tartaror(um) Ecclesiast(ica) Helm(s
tadii) 1731. Ch(artacea) 4to
TtREK D 189
Mosheim, Johann lorenz von: Historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadt, Chris
tian Friedrich Weygand, 1741, in 4o.

Kötés: Aranyozott gerincű barna félbőrkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni Batavorum) 174(2/3?)

Smejzel -,78
23. Smeizelii /Mart(ini)/ de statu luth(eranorum) in Hung(aria)(!). In eodem Vol(u
min)e extractus articulorum, et Diplomarum super religionis negotio. Jen(ae) 1622(!) 
ch(artacea) 4to
TtREK I 706 (coll. 1.)
Schmeizel, Martin: De statu ecclesiae lutheranorum in Transilvania … dissertatio 
epistolica. Jena, Johann Bernhard Hartung, 1722, in 4o.

Megj.: A példányban nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi bejegyzésének.
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Velius Ursinus -,96
25. Wolfgangi Comitis Kemény Positiones ex Universo Iure. Ibidem Ursinus Ve
lius de bello Pannonico; subiungitur (…) Actuarium Diplomaticum. Vienn(ae) 1762. 
Ital(ica) 4to
TtREK I 223
Coll. 1. Positiones ex jure universo … praeside Paulo Josepho Riegger … disquisitio
ni subiecit… Wolffgangus Comes Kemeny l. B. de Magyar Gyerő Monostor Transyl
vanus. Wien, Johann Thomas Trattner, 1762, in 4o.
Coll. 2. Velius, Caspar Ursinus: De bello Pannonico libri decem, studio et opera 
Adami Francisci Kollarii. Wien, Johann Thomas Trattner, 1762, 4 o.

Kötés: Barna félbőrkötésben.
Poss.: P(etri) B(od) 1768.

Smejzel Fata Coronae -,66
24. Smeizelii /Mart(ini)/ Commentatio hist(orica) de Coronis. Jen(ae) 1712. ch(ar
tacea) 4to
TtREK I 705 (coll. 1.)
Schmeizel, Martin: Commentatio historica de coronis, tam antiquis, quam moder
nis, iisque regiis. Speciatim de origine et fatis Sacrae, Angelicae et Apostolicae Reg
ni Hungariae Coronae, cum figuris aeneis, indiceque ac allegatis necessariis. Jena,  
Johann Martin Gollner, 1712, in 4o.

Kötés: Aranyozott gerincű barna félbőrkötésben.
Megj.: A példányt újrakötötték, Menyhárt bejegyzése szerint feltehetően Bod Péteré volt.

Fridvalszki -,66
26. Joh(annes) Fridvalszki, Minerologia, Magni Principatus Transylvaniae. Claud(io
poli) 1767. ch(artacea) 4to
TtREK P 610
Fridvalszky János: Minerologia magni Principatus Transsylvaniae seu metalla, se
mimetalla, sulphura, salia, lapides et aquae conscripta. Kolozsvár, Akadémiai nyom
da, 1767, in 8o.

Kötés: Aranyozott gerincű barna félbőrkötésben.
Poss.: P(etri) B(od) 1767.

(30) Felégyhazi(!) Ujj Testament(oma) -,72
27. Felegyházi(!) Tamás UjTestamentoma. Debrec(zinae) 1586. Cor(iacea) 4to
Az mi Uronk Iesus Christusnak Uj Testamentoma avagy frigye. Görögböl magyar 
nyelvre fordittatot … Felegyhazi Thamas debreceni praedicator atal. Debrecen, Ru
dolf Hoffhalter, 1586, in 4o. – RMNy 584.

Megj.: A Nagykönytár mai egyetlen példányát (Rmk 186) újrakötötték a 20. század elején. 
Bod Péter tulajdonosi jegye nem található a kötetben.
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Schultetus 1,36
28. Postilla Scultetica. Magyarra forditotta Mólnár(!) Albert. Openh(emii) 1617. 
Cor(iacea) 4to
TtREK Rmk 883
Scultetus, Abraham: Postilla Scultetica, az egesz esztendö altal valo vasarnapokra 
es fö innepekre rendeltetet evangeliomi textusoknak magyarazattya. Nemetböl ma
gyar nyelvre forditott Szenci Molnar Albert. Oppenheim, Hieronymus Galler, 1617, 
in 4o. – RMNy 1144.

Kötés: Restaurált, fatáblás, duplabordás, kapcsokkal összefogott bőrkötésben. A kötéstáb
lák sávozással és két különböző ornamentikus görgetővel keretezettek. A táblák középme
zőjében kartusba foglalt vaknyomásos díszekkel (elöl: olaszkorsóból kinövő virágcsokor, 
hátul: indás virágdísz) a négy sarkában stilizált gránátalmadísszel.
Megj.: A kötéstáblák belső oldalán több kézből származó bejegyzésekkel. Bod Péter pél
dánya lehetett.

Apafi Mihálly(!) Vendelinussa 1,42
*
Wendelin, Marcus Friedrich: Marcus Fridericus Wendelinusnak, A’ keresztyen iste
ni tudomanyrol irott ket könyvei. Magyar nyelvre fordittattanak Apafi Mihály … 
által. Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1674, in 4o.

Megj.: A Nagykönyvtár példányában (Rmk 1450) nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi je
gyének.

Gerdes Florilegium 1,24
30. Dan(ielis) Gerdesii Florilegium librorum variorum Gron(ingae et) Br(emae) 
1763. Gall(ica) 8vo
TtREK F 357
Gerdes, Daniel: Florilegium historicocriticum librorum rariorum cui multa simul 
scitu jucunda adsperguntur, historiam omnem litterariam, et cumprimis Reforma
tionis ecclesiasticam illustrantia. Ed. 3. Groningen, Hajo Spandaw, Brema, Gerhard 
Wilhelm Rump, 1763, in 8o.

Kötés: Aranyozott gerincű márványozott bőrkötésben.

Lochius 1,36.
*
TtREK N 174
locke, John: libri IV. de intellecto humano. Cura M. Gotthelff Henr. Thiele. leip
zig, Theophil Georgi, 1741, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum) 1741.
P(etri) B(od)
Steph(ani) P(aksi) Szathmári Debr(ecinae) 1771. Janu(arius) Dominus providet.
liber Jos(ephi) lengyel a(nn)o 1791.
Megj.: A hátsó kötéstáblán feltehetően Bod Péter kezétől származó tartalmi mutatóval.
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(35) Paravicini Singularia varior(um)(!) Doctor(um) -,26
31. Vincent(ii) Paravicini singularia de Viriseruditis. In eodem Vol(umine) Csirnhau
zenii(!) Introductio ad Mathesin et Physicam. Bas(ileae) 1713. Gall(ica) 8vo
TtREK A 411
Coll. 1. Paravicino, Vincenzo: Singularia de viris eruditione claris, centuriae tres. 
Basel, Emanuel Thurneysen, Johann Rudolph Thurneysen, 1713, in 8o.
Coll. 2. Albinus, Petrus: Commentatio de linguis peregrinis atque insulis ignotis. 
Ex scripto manu ipsius exarato edidit Samuel Cnauthius. Accedit Hugonis Grotii 
De origine gentium Americanarum dissertatio. Wittenberg, Johann ludwig Meisel, 
1714, in 8o.
Coll. 3. Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von: Gründliche Anleitung Zu nützlichen 
Wissenschafften, absonderlich zu der Mathesi und Physica, Wie sie anitzo von den 
Gelehrtesten abgehandelt werden. Dritte Aufflage vermehret und verbessert. [Frank
furt am Main] Franckfurt und leipzig, in finden bey Hieron. Philipp. Ritscheln, 
Erfurt, Johann Michael Funcken, 1712, in 8o.

Kötés: Aranyozott gerincű bőrkötésben.
Poss.: P(etri) B(od)

Baemeri Dissert(ationes) -,42
*
Böhmer, Justus Henning: Dissertationes juris ecclesiastici antiqui ad Plinium Secun
dum et Tertullianum, genuinas origines praecipuarum materiarum iuris ecclesiastici 
demonstrantes. leipzig, Johann Friedrich Gleditsch, 1711, in 8o.

Megj.: Ma nincs példány a Nagykönyvtárban.

Ejusdem Jus Publ(icum) -, 48
*
Böhmer, Justus Henning: Introductio in ius publicum universale. Ed. 2. emendatior. 
Halle an der Saale, Orphanotroph, 1726, in 8o.

Megj.: Ma nincs példány a Nagykönyvtárban.

Dubravii Historia -,70
32. Joh(annis) Dubravii Historia Bohemica. Ibidem Aeneae Sylvii Historia de Bohe
mis. Franc(ofurti) 1687. Gall(ica) 8vo
TtREK K 510 – K 511
Jan Skála z Doubravky: Historia Bohemica, a’ Thoma Jordano, medico, genealogia
rum, episcoporum, regum, ducum catalogis ornata, et necessariis annotationibus 
illustrata. Cui in fine adjecta Aneae Sylvii … de Bohemorum origine ac gestis histo
ria. Frankfurt am Main, Johann Georg Steck, Johann Philipp Andreae, 1687, in 8o.

Kötés: Félpergamen kötésben.
Poss.: Petri Bod leydae 1742
Sub cura Benedicti Hajdú a(nn)o 1822
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Edoardi Relligio(!) Gentium -,54
33. Eduardus de religione Gentilium. Amst(elodami) 1700. Perg(amena) 8vo
TtREK K 1201
Edward Herbert de Cherbury: De religione gentilium, errorumque apud eos causis. 
Amsterdam, Joannes Wolters, 1700, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni Batavorum) 741
P(etri) B(od)

(40) Tomasii Dissert(ationes) 
*

Megj.: A potenciális művek közül nem azonosítható Bod Péter példánya.

Boyleau Hist(oria) Flagellantium -,54
34. Baileau(!) Historia Flagellantium. Paris(iis) 1700 Perg(amena) 8vo
TtREK D 284
Boileau, Jacques: Historia flagellantium, de recto et perverso flagrorum usu apud 
Christianos. Paris, Jacues Anisson, 1700, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum) 743
P(etri) B(od)
Megj.: A kötet végén Propertius és Martialisidézetek.

Elogia Doctor(um) -,12
35. Doctorum Virorum elogia Thuanica. lond(ini) 1671. ch(artacea) 8vo
TtREK A 408
Thou, JacquesAuguste de: Doctorum virorum elogia Thuanea. Opera C(lement) 
B(arksdale). london, Spencer Hickman, 1671, in 8o.

Kötés: Színes papírkötésben.

Zornius Tom(us) 2 2,-
36. Petri Zornii Opuscula Sacra. 2 Voluminibus. Alton(aviae) 1731. Perg(amena) 8vo
TtREK F 395
Zorn, Peter: Opuscula sacra. Altona, Jonas Korte, 1731, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Tom. 1., Hoc est programmatum, dissertationum, orationum, epistolarum et sche
diasmatum, in quibus praeter selectissima historiae ecclesiasticae et literariae capita.

Poss.: Petri Bod lugd(uni) Bat(avorum)
Tom. 2., Hoc est, dissertationum, schediasmatum, orationum, programmatum, et 
epistolarum, in quibus difficillimi quique S. Scripturae loci ex antiquitatibus sacris 
et profanis illustrantur.

Poss.: Petri Bod
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Scaligeri Exercitationes Exoter(icarum) -,66
37. Julii Scaligeri de Subtilitate. Hann(oviae) 1634. Perg(amena) 8vo
TtREK G 976
Scaliger, Julius Caesar: Exotericarum exercitationum liber XV. de subtilitate, ad  
Hieronymum Cardanum. Hanau, Andreas Wechel, Clemens Schleich, Peter de Zet
ter, 1634, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: P(etri) B(od)

(45) Camerarii Vita Philippi Melancthonis -,44.
38. Joach(imi) Camerarii Narratio de Vita Philip(pi) Melancthon(is). lips(iae) 1696. 
Perg(amena) 8vo
In eod(em) Vol(umine) Eiusdem narratio de Helio EobanoHesso. Eiusdem narratio 
de Vita Georgii Principis Anhaltini Praepositi Magd(eburensi) lips(iae) 1696. – –
TtREK D 258
Coll. 1. Camerarius, Joachim: De Philippi Melanchthonis ortu, totius vitae curricu
lo et morte. leipzig, Martin Theodor Heybey, 1696, in 8o.
Coll. 2. Camerarius, Joachim: Narratio de Helio Eobano Hesso, comprehendens 
mentionem de compluribus illius aetatis doctis et eruditis viris. leipzig, Martin 
Theodor Heybey, 1696, in 8o.
Coll. 3. Camerarius, Joachim: Narratio de … Georgio principe Anhaltino et As
caniae etc. praeposito Magdeburgensi et Misnensi, seniore capituli Mersburgensis. 
leipzig, Martin Theodor Heybey, 1696, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben. Metszése vörösre festett.
Megj.: Melanchthont üdvözlő vers ismeretlen kéztől származó kézirata az előzéklapon.

De regno Chynae -,30
39. Recentissima de amplissimo Regno Chinae. Mog(untiae) 1601. ch(artacea) 8vo
TtREK D 355
Recentissima de amplissimo regno Chinae, item de statu rei christianae apud mag
num regem Mogor. et de morte Taicosamae Iaponiorum Monarchae. Mainz, Jo
hann Albin, 1601, in 8o.

Kötés: Kottával írott liturgikus pergamenkódex lapjába kötve.
Poss.: S. Groen 1645
Petri Bod leyda
P(etri) B(od)
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Perizoni Dissert(ationes) 1,06.
40. Jac(obi) Perizonii Dissertationes 7. in eod(em) Vol(umine) lugd(uni) 1740 ch(ar
tacea) 8vo
(TREK K 1429?)
Perizonius, Jacobus: Dissertationes septem, quarum in I. De constitutione divina su
per ducenda defuncti fratris uxore. II. De lege voconia feminarumque apud veteres 
hereditatibus. III. De variis antiquorum nummis. IV. De augustea orbis terrarum 
descriptione. V. De aere gravi, et de nummis consularibus. VI. et VII. De primis 
gentium antiquarum regibus et historia Romuli et Romanae urbis origine, agitur. 
leiden, Johann Arnold langerak, 1740, in 8o.

Megj.: A példány jelenleg lappang.

Sturmii Mathesis Tom(us) 2. 
42. Eiusdem Mathesis Juvenilis 2 Tomis. Norin(bergae) 1702 Gall(ica) 8vo
TtREK O 313
Sturm, Johann Christoph: Mathesis juvenilis. Ed. altera. Nürnberg, Johann Hoff
mann, Engelbert Streck, 1704, in 8o.
Tom. 2., Opticam cum catoptrica et dioptrica, astronomiam cum usu globorum, 
theorica item et eclipsiographia ludibunda, chronologiam cum calendariographia 
seu computo ecclesiastico, horographiam deniq. seu gnomonicam, complexus.

Kötés: Aranyozott gerincű barna bőrkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni Batavorum) 742
P(etri) B(od)

Ejusdem Exercitationes Academicae
41. Joh(annis) Christ(ophori) Sturmii Philosophia Ecclectica Tomis 2bus Aldorf(iae) 
1698. Perg(amena) 8vo
TtREK N 724 - N 725
Sturm, Johann Christoph: Philosophica eclectica, h. e. exercitationes academicae, 
quibus philosophandi methodus selectior … loquuntur. Altdorf, Johann Heinrich 
Schönnerstädt, 1686–1698, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben.
Tom. 1., 1686.

Poss.: Petri Bod lugduni Batav(orum) 742
P(etri) B(od)

Tom. 2., 1698.

Poss.: Petri Bod lugd(uni Batavorum) 742
P(etri) B(od)
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(50) Mathesis Enucleata 3,54.
43. Eiusdem Mathesis Enucleata. Norim(bergae) 1711. Ang(lica) 8vo
TtREK O 314
Sturm, Johann Christoph: Mathesis enucleata, cuius praecipua contenta sub finem 
praefationis, uno quasi obtutu spectanda, exhibentur. Secunda nunc vice multo emen
datior. Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter, Johann Ernest Adelburner, 1711, in 8o.

Kötés: Barna bőrkötésben, aranyozott gerinccímkével. A kötéstáblák sávozással osztottak, 
a középmező görgetővel díszített.
Poss.: P(etri) B(od)
Petri Bod 742

Teophrastus -,15.
*
TtREK G 596
Theophrastu ēthikoi charaktēres. Theophrasti notationes morum. Isaacus Casaubo
nus recensuit in latinum sermonem vertit, et libro commentario illustravit. Editio 
nova prioribus quanto melior et auctior. Braunschweig, Andreas Duncker, Christian 
Gerlach, Simon Beckenstein, 1659, in 8o. 

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Petri Bod lugd(uni Batavorum) 1743
Nicolai Sinai Ab Anno 1770. d(ie) 10. Decem(bris)
Jam Collegii Reformator(um) Debrecinensis in cuius Bibliothecam publicam insertur ad 
diem 1. Junii A(nno) 1787. per Nicol(aum) Sinai Profess(or) et Bibl(iothecae) Praef(ectus) 
m(anu) pr(opria)

Cytraeus de Statu Eccl(esi)ae in Graecia -,26.
44. Davidis Chytraei Oratio de statu Ecclesiarum hoc tempore in Graecia, Asia, et 
Bohemica. Franc(ofurti) 1583. Perg(amena) 8vo
In eodem Vol(umine) Melchioris Junii aliquot orationes in Argentinensi Academia 
exercitationis gratia habitae, inter quas, octava est Petri de Reva Comitis Turo
cziensis. Basil(eae) 1590. P(e)r(gamena) –
TtREK A 523
Coll. 1. Chyträus, David: Oratio de statu ecclesiarum hoc tempore in Graecia, Asia, 
Boemia etc. Epistolae Constantinopolitanae et aliae circiter XXX. quibus in hac 
editione aliquot epistolae Graecae ac latinae, Confessio Fidei a’ Gennadio Patr. 
Mahometi II. Imp. Turc. Exhibita, de Russorum et Tartarorum religione ac mori
bus, et veterum Borussorum sacrificiis, et alia accesserunt. Adiuncta item epistola 
Constantinopolitanae Ecclesiae ad Boemos. Frankfurt am Main, Andreas Wechel, 
1583, in 8o. 
Coll. 2. Junius, Melchior: Aliquot orationes in Argent. Acad. exercitii gratia. Basel, 
Konrad Waldkirch, 1590, in 8o.

Kötés: Sávozással díszített pergamenkötésben. Metszése vörösre festett.
Poss.: P(etri) B(od)
Petri Bod lugd(uni) Bat(avorum) 1742.
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Olai Magni Gentes Septemtrionales -,62.
45. Olai Magni Historia de Gentibus Septemtrion(alis) Antv(erpiae) 1558. Perg(a
mena) 8vo
TtREK K 577
Magnus, Olaus: Historia de gentibus septentrionalibus. Antwerpen, Christoph Plan
tin, 1558, in 8o. 

Kötés: Sávozással díszített pergamenkötésben. Metszése kékre festett.
Poss.: Petri Bod lugd(uni) B(atavorum)
P(etri) B(od)

Colomesi Obser(vationes) -,28
46. Pauli Colomesii observationes Sacrae. Amst(elodami) 1679. Perg(amena) 8vo
TtREK E 635
Colomiès, Paul: Observationes sacrae. Amsterdam, Johannes Schot, 1679, in 8o. 

Kötés: Pergamenkötésben. Metszése vörössel fröcskölt.
Poss.: Henrik Ter Borch
Petri Bod lugd(uni) Bat(avorum)
P(etri) B(od)

(55) Szegedi Speculum Pontif(icium) et reliqua -,42
47. Stepha(ni) Szegedini Speculum Pontificium. – 1602 Perg(amena) 8vo
TtREK Rmk 347
Coll. 1. Szegedi Kis István: Speculum Pontificum Romanorum, in quo imperium, 
decreta, vita, prodigia, interitus, elogia accurate proponuntur, cum jucundis de tra
ditionibus, pontificiis quaesionibus. [S. l.], [s. n.], 1602, in 8o. – RMK III. 998. 
Coll. 2. Reusner, Nicolas: Monarchae, hoc est, summorum regum, sive imperato
rum Assyriorum, Persarum, Graecorum, Romanorum, Constantinopolitanorum, 
libri VII. elegiaco carmine scripti. Frankfurt am Main, lukas Jennis, 1625, in 8o.
Coll. 3. Chyträus, Nathan: Variorum in Europa itinerum deliciae, seu ex variis ma
nuscriptis selectiora tantum inscriptionum maxime recentium monumenta. 3. ed. 
Herborn, Christoph Corvinus, 1606, in 8o.

Kötés: Pergamenkötésben. Metszése kék, ornamentikus mintával poncolt. 
Supralibros: B. E. G. 1625
Poss.: Petri Bod leyda

Szikszai -,12
48. Val(entini) Hellop(aei) Szikszai Tractatus de Sacramentis. 1585 Per(gamena) 
virid(is) 8vo
TtREK Rmk 601
Szikszai Hellopeus Bálint: De sacramentis in genere, sive De tota re sacramenta
ria, tractatio per modeste simul et erudite scripta. Genève, Eustache Vignon, Jacob 
Stoer, 1585, in 8o. – RMK III. 742.
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Kötés: Zöldre festett pergamenkötésben, metszése is zöld. 
Supralibros: IS. N. M. W. 1588
Poss.: Valentini Radecii Gedanensis
P(etri) B(od)

Ens Bibliotheca -,60
49. Joh(annes) Ens Bibliotheca Sacra. Amst(elodami) 1710. ch(artacea) 8vo
TtREK F 433
Ens, Johannes: Bibliotheca sacra, sive Diatribe de librorum Novi Testamenti canon. 
Amsterdam, Jacobus Borstius, 1710, in 8o. 

Kötés: Színes papírkötésben. Az első borító és az előzéklapok leszakadtak.
Poss.: P(etri) B(od) 1766

Janii(!) Pannonici Poëmata 1,72
50. Jani Pannonii Poëmatum libri 3. Bud(ae) 1754. ch(artacea) 8vo
Janus Pannonius: Poematum elegiarum et epigrammatum. Buda, landerer lipót 
Ferenc, 1754, in 8o. 

Megj.: A Nagykönyvtár példányában (G 2632) nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi jegyé
nek. 1765ben Pándi János tulajdonában volt.

Lascovii Theoremata -,8
51. Petr(us) lascovius de puro Dei verbo. – 1584 Perg(amena) 8vo
TtREK Rmk 345
laskai Csókás Péter: Theorematum de puro et expresso Dei verbo, tam scriptis 
quam viva voce tradito, et pari utriusque authoritate nuper in gymnasio ClaudioI
esuipolitano in Transylvania a novis Societatis Judae Monachis propositorum, exa
men et refutatio. Genève, Jacques Chouët, 1588, in 8o. – RMK III. 529.

Kötés: Pergamenkötésben.
Poss.: Calendis Januarii, id est, initio Anni 1584 a’ Jacobo Chőnero, dono datus Georgii 
Eniedini
Coniunx Georgii Enjedini (pecunia?) Emerico Bükfalvino (venundo?) dabat. Emerici N. 
Bükfalvini Claudiopoli 1608. coemt(us)
Successit suppellectilibus Johannes Kinder(us) Cib(inensis) Anno (16)91
Petri Bod. 1753.
Megj.: Több kéztől származó lapszéli jegyzetekkel.

(60) Davidis Hist(oria) -,60
53. Historia Davidis Georgii conscripta ab ipsius Genero Nicolao Blesdichio. Da
v(entriae) 1642. ch(artacea) 8vo
TtREK D 647
Historia vitae, doctrinae, ac rerum gestarum Davidis Georgii haeresiarchae. Conscrip
ta ab ipsius genero, Nicolao Blesdikio. Nunc primum prodit in lucem ex Musaeo 
 Iacobi Revii. Daventer, Nathanael Cost, 1642, in 8o.
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Kötés: Kékfehér pergamenkötésben. Az első borító hiányzik.
Poss.: Petri Bod

Lascovii Mag(num) Naturae Miraculum -,10
52. Eiusdem de Homine, Magno in rerum natura miraculo tractatus. Vitteb(ergae) 
1585. Perg(amena) 8vo
TtREK Rmk 594
laskai Csókás Péter: De homine magno illo in rerum natura miraculo et partibus 
eius essentialibus. Wittenberg, Johann Krafft, 1585, in 8o. – RMK III. 744.

Kötés: Zöldre festett pergamenkötésben. Supralibros: I(ohannes) l. Sz(epsi) 1586
Poss.: Docto ac erudito Juveni D(omini) Joh(anni) l. Szepsino, diligenti Scholae patriae in
formatori, Balth(asar) P. Miscolcinus, declaravi erga eum gratiae ergo Viteberga mittebam 
Anno a’ natali Christi. 1586.
Est Martini Benedeki et amicor(um) ejus. Anno 1657 Die 22 7br(is) irta(m) egy Kamará
ba(n) az Fejérvári Scholába(n)
In Perpetuus sui nominis et gratitudinis memoriam dedicabat dabat atq(ue) offerabat hunc 
libr(um) Johannes (Szaszi?) amico suo Martino Benedeki. Anno 1657 (Diei?) Decembr(is)
Sum Martino Benedeki
Sum Petri Gidoffalvi
Coll(egii) N(agy) Enyed(ini) 1716.
Megj.: Több kéztől származó jegyzetekkel.

Margitai in Symbol(um) -,80
54. Margitai Peter az Apostoli Credonak magy(arazattya) Debr(ecinae) 1624. ch(ar
tacea) 8vo
TtREK Rmk 565
Margitai láni Péter: Az Apostoli Credonak az Szent Irás szerint valo igaz magyara
zattya. Debrecen, Rheda Péter, 1624, in 8o. – RMNy 1300.

Kötés: Férfifejes görgetővel díszített félbőrkötésben. A kötéstáblákon latin és magyar 
nyomtatványtöredékekkel.
Poss.: Sum ex libris Bartholomaei Szaraz Ajtaii. Emtus flo. 2. Coronae Anno 1632.
Est jam Stephani Kaczago dono dabat relicta R(everen)di D(omi)ni B(artholomaei) Szaraz 
ajtai in memoriae ipsius.
P(etri) B(od) 1753

Hercules Christianus -,60
59. Hercules Christianus ÷ Godofred(us) Bulioneus(!) belli Sacri Ductor(is). Claud(io
poli) – Cor(iacea) 16o

TtREK D 377
Waha, Guillaume de: Hercules Chritianus id est, Godefredus Bullionius, belli sacri, 
quo Hierosolyma cum terra Palaestina expugnata est. Kolozsvár, Akadémiai Nyom
da, Becskereki Mihály, [ante 1745], in 12o. – Petrik nem ismeri.

Kötés: Barna bőrkötésben. Gerince vaknyomással díszített, piros címkével.
Poss.: Petri Bod 744.
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Picteti Syllab(us) Controver(s)iar(um) -,30
58. B(enedicti) Picteti Syllabus Controversiarum Gen(evae) 1711. Cor(iacea) 12o

Pictet, Bénédict: Brevis syllabus controversiarum. Genève, Societas, 1711, in 12o.

Megj.: A Nagykönyvtár példányában (C 842) nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi jegyének.

(65) Baculanii(!) de Verulamio Sermones -,24
Bacon, Francis: Sermones fideles, ethici, politici, oeconomici sive interiora rerum.

Megj.: A kiadás közelebbről nem azonosítható. A Nagykönyvtárban nem azonosítható Bod 
példánya.

Petavii Tragediae -,50
61. Dionysii Petavii Tragoediae. Antv(erpiae) 1634. Perg(amena) 16o

TtREK G 2590
Dionysii Petavii Aurelianensis e Societatis Jesu Carthaginienses tragoedia. Pars 2. 
Antwerpen, Jan Cnobbaert, 1634, in 16o.

Kötés: Barna bőrkötésben. Gerince vaknyomással díszített, piros címkével.
Poss.: Ex libris P(etri) Bód(!) emptus
Petri Bod lugd(uni) Bat(avorum) 1743

Ordo Missae -,4
55. Ordo Missae Tobiae loner. Vratisl(aviae) 1730. ch(artacea) 8vo
TtREK B 716
Ordo ss. missae sacrificii, cui adjectum memoriale de munere sacerdotis boni. Ex 
instructione practica … Tobiae lohner. Wrocław, Collegium Societatis Jesu, 1730, 
in 8o.

Kötés: Barna papírkötésben
Poss.: Petri Bod Bratislaviae Silesium 1743.

Catechesis Unitaria Polonor(um) -,40
57. Catechesis Ecclesiarum Polonicar(um) Racov(iae) 1609. ch(artacea) 16o

Catechesis ecclesiarum, quae in Regno Poloniae et magno Ducatu lithuaniae et aliis 
ad istud regnum pertinentibus provinciis affirmant, neminem alium praeter patrem 
Domini Nostri Iesu Christi esse illum unum Deum Israelis… Raków, [s. n.], 1609, 
in 12o. 

Megj.: A Nagykönyvtár példányában (C 1107) nincs nyoma Bod Péter tulajdonosi bejegy
zésének.

Catechesis Unitaria -,50
60. Catechesis, az az Keresztyén vallásra valo tanitas Unitariorum. Kolos(váratt) 
1698. ch(artacea) 16o
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TtREK Rmk 503
Catechesis, az az: keresztyéni vallásra való tanitás, melly az Erdélyben lévő unitária 
ecclesiáknak és scholáknak szükségekre mostan ki botsátattot(!). Kmita Andrásné 
költségével. Kolozsvár, Kmita Andrásné, 1698, 12o. – RMK I. 1522.

Kötés: 20. század eleji félvászonkötésben. 
Poss.: Adamus Benkeo
Megj.: Menyhárt bejegyzése szerint feltehetően Bod Péter példánya volt.

(70) Urbarium Arcis Munkáts -,8.
9. Urbarium arcis Munkátsiensis. Illustr(issimi) Principis Transylv(aniae) m(anu)
s(criptum) – – Cor(iacea) Fol(io)
TtREK R 499
Urbarium seu Connumeratio colonorum sive jobbagyonu(m) illustrissimi Principis 
Transsylwaniae etc. In bonis ad Arcem Munkats … Joanne lakatos, altero Joanne 
Eötves et Thoma Orosz … ex commissione S. Cels. per Stephan(um) Akossy de Al
vintz ad id transmissum 1638. factum et conscriptum. 115 ff., in 2o.

Kötés: Restaurált bőrkötésben. A kötéstáblák sávozással és három görgetővel (reformá
torok, apostolok, stilizált virágok) keretezettek, a középmező sávozással háromszögekre 
osztott. Metszése pirossal és kékkel sávozott. A megkötőszalagokat pótolták.
Megj.: Kézirat.

Gaspari Bojtani(!) res gestae Gabr(ielis) Bethlen 3,18.
29. Casp(aris) Bojtini Pannoni de rebus gestis Gabrielis Bethlen. m(anu)s(criptum) 
– – Gall(ica) 4to
TtREK R 232
Bojti Veres Gáspár: De rebus gestis M. Gabrielis Bethlen. Coll(egium) N(agy)Enye
dini 1767. 324 pp., in 4o.

Kötés: Aranyozott gerincű bőrkötésben. Metszése vörösre festett.
Megj.: Kézirat.

Francisci Davidis Dialog(us) -,4
*
TtREK R 620
Coll. 1. Dávid Ferenc: Dial(ysis) scripti Sta(nca)ri contra p(ri)mum articulum  
s(yno)di Szekiensis, qui (de) doctrina contr(o)vertitur. Kolozsvár, Georg Hoffgreff, 
1555, in 8o. – RMNy 127.

Kötés: Restaurált bőrkötésben. Az eredeti kötéstáblákat görgetővel díszítették.
Poss.: P(etri) B(od) 1767.
Megj.: Az első ív széle rongált.

Coll. 2. Walter, Antonius: De judiciis ecclesiae, et de discrimine poenae ecclesiasti
cae et politicae. Wittenberg, [s. n.], 1556, in 8o.

Poss.: Honesto juveni Petro Revelio Stephanis Boltkesth d(ono?) d(atur?)
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Coll. 3. Rivius, Johannes: De erroribus pontificiorum, seu De abusibus ecclesiasti
cis. [Basel], [Johannes Oporinus], [1546?], in 8o.

Poss.: Dom(inus) Walentinus W. Stepha(nus) Renel Birthalmino d(ono?) d(atur?) 155(?)
Coll. 4. Melanchthon, Philipp: Responsio Philippi Melantho de controversiis Stan
cari. [Brassó], [Valentin Wagner], 1554, in 8o. – RMNy 104.
Coll. 5. Haec confessus est aperte Stancarus coram illustrissime principe Marchione 
Electore et in coetu bonorum et doctorum vult ea defendere. [ca. 1555], 1–2. ff.

Megj.: Kézirat.
Coll. 6. Catechesis D. Marthini lutheri brevior. 1555, 3–34. ff.

Megj.: Kézirat.
Coll. 7. Catechesis D. leonarti Stöckelii pro juventute Bartphen(sis) composita. 
1556, 35–55. ff.

Megj.: Kézirat.
Coll. 8. Summa religionis ex Ministerii Ecclesiae. [ca. 1556], 56–62. ff.

Megj.: Kézirat.
Coll. 9. Formula precum ex prophetis et apostolis. [ca. 1556], 56–66. ff.

Megj.: Kézirat.
Coll. 10. Regula vitae virtutum omnium methodice descriptiones. In Academia 
Rostochiana proposita a Davide Cythraeo, collectae per Petrum Syckium (Renspu
rgensem?). 1556, 67–134. ff.

Megj.: Kézirat. Az utolsó levélen: „Catechismus fortitudo togata”.

Pathai Sacrament(um) -,66.
56. Patai István a’ Sákramentomokról, kiváltképen az Úr vatsorájáról. – 592. ch(ar
tacea) 8vo
TtREK Rmk 318
Pathai István: Az sacramentomokrol in genere. es kivaldkeppen(!) az Vr vacsoraia
rol valo köniuecske. [Sicz], [Johannes Manlius], 1592, in 8o. – RMNy 705.

Kötés: Aranyozott gerincű bordás félbőrkötésben. Metszése vörösre festett.
Poss.: Sigismundus Huszti ex dona(ti)one compatris sui Sam(uel) Bodola accepit A(nn)o 
1686 Zagonini 
En Huszti Nagy Sigmond A(nn)o 1686 Zagoni Schola Mesterségemben (…) szomszedcsagi 
baratcság(na)k tekenteti alatt ajandekon vöttem Bodola Samuél kedves Komám Uramtul 
Papolczi oskola mesterségében.
Ezt az Könyvet 1764 eszt(endöbe) 2 7br(is) megolvasgatta(m) sokkal töb(!) tudomány va
gyon benne az együgyűség mellett mint némely fényes uj könyvekben. B(od) P(éter) 
Megj.: lapszéli jegyzetekkel. A kötet végén „Ur vatsorajanak vetele eleöt valo vallas tetel az 
bünökröl” című egylapnyi kéziratos töredék található. 
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Summa H(ungaricalis) flor(enus) 98.9
Láda 1,1

Ex Bibliotheca Rev(erendissimi) ac Claris(simi) D(omini) Petri Bod divendita emti 
sunt libri hoc Catalogo specificatio Debreczinensibus. Signat(us) d. 6. Decembr(is) 
1770. per N(icolao) S(inai) m(anu) pr(opria)

Appendix

(1) TtREK E 1099
Sheringham, Robert: Joma. Codex Talmudicus, in quo agitur de sacrificiis, caete
risque ministeriis diei expiationis, quae levit. XVI. et Num. XXIX. 7,8,9,10. prae
cipiuntur, itemque de multis aliis quae obiter tractantur. Franeker, Wibius Bleck, 
1696, in 8o.

Kötés: Aranyozott gerincű félbőrkötésben. A táblákat márványozott barna papír fedi.
Poss.: Petri Bod.
Megj.: A kötet nem szerepel Radvánszky jegyzékén, így még Bod életében kikerülhetett a 
könyvtárából.

(2) TtREK B 152
Daniel István, Vargyasi: Variorum meditationum sacrarum miscellanea, ad perfi
ciendum hominem spiritualem media salutaria suppeditans. [Nagyenyed?], [s. n.], 
1766, in 4o. – Petrik I. 495.

Kötés: Félbőrkötésben. A kötéstáblát aranyozott virágmintákkal borított zöld papír fedi.
Poss.: Mich(ael) A(bod) Ajtai
Obfert Mich(ael) A(bod) Ajtai Coll(egio) Debretz(inensi)
liber I(llustris) Collegii Ref(ormatorum) Debrecinensis donantibus Haeredibus b(eatae) 
m(emoriae) Cl(arissimi) ac Doctissimi D(omini) Petri Bód,(!) V(erbi) D(ei) Min(ister) in 
Transilv(ania) dum viveret fructuosissi(mi) laboriosissimi. Illatus vero est in B(iblio)th(e) 
cam Debrecinam Die 8. 10br(is) A(nn)o Salutis MDCClXX. B(iblio)th(e)cario Ordinario 
Nicol(ao) Menyhárt m(anu) pr(opria)
Megj.: A kötet nem szerepel Radvánszky jegyzékén.

(3) TtREK Q 1484 coll. 14.
Dissertatio inauguralis medica, de morbo Hungariae hagymáz, ejusque cura praeci
pue per specificum. Praeside … Michaele Alberti … pro gradu doctoris … publicae 
eruditorum ventilationi subjiciet auctor et respondens Jo. Georgius Schüller. Halle 
an der Saale, Johann Christian Hendel, 1726, in 4o

Kötés: Félvászonkötésben.
Poss.: Misit Cl(arissimus) D(ominus) Petrus Bod M(agyar)Igeniensis V(erbi) D(ei) Min(is
ter) Stephano Weszprémi M(edicus) D(octo)r, mense Majo 1768.
Megj.: A kolligátumban jórészt Weszprémi István (1723–1799) debreceni orvos könyvtárá
ból származó nyomtatványok találhatók.
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(4) TtREK Rmk 225
Melius Juhász Péter: Confessio catholica de praecipuis fidei articulis exhibita, sacra
tissimo et catholico Romanorum imperatori Ferdinando, et filio sue I. maiestatis d. 
regi Maximiliano, ab universo exercitu equitum et peditum s. r. m. a nobilibus item 
et incolis totius vallis Agrinae, in nomine Sanctae Trinitatis ad foedus Dei custodi
en. iuramento fidei copulatorum et decertantium pro vera fide et religione, in Chris
to ex Scripturis Sacris fundata. [Debrecen], [Huszár Gál], 1562, in 4o. – RMNy 176.

Kötés: Poncolt rézkapcsokkal összefogott, aranyozott gerincű bordás bőrkötésben. A kö
téstáblák két aranyozott sávval keretezettek. A táblák sarkain rombusz alakú aranyozott 
ornamentikus díszekkel, középen aranyozott napban álló zászlós bárány képével.
Poss.: Est Michaelis Szilagyi(!) a’ Montibus
Colleg(ii) N(agy) Enyed(iensis) ex Theca cl(arissimi) Pauli Kamarasi. 1739
Plurimum Reverendus ac Clarissimus vir D(ominus) Petrus Bod Pastor in Ecclesia Reforma
ta Magyar Igeniensi in Transylvania, quum intellexisset Bibliothecam Collegii Reformati 
Debrecinensis, huius Confessionis Exemplo destituti operam suam inter posuit opus pluri
mum Reverendos ac Doctissimos Collegii Reformati N(agy) Enyediensis Professores ut ex 
duobus exemplis, quae ipsorum Bibliotheca possideret, alterum Collegio nostro donarent; 
ne apud eos eadem desideraretur a quorum Maioribus illa temporibus Reformationis edita 
esset. Obsecuti sunt votis Clarissimi Petri Bod Domini Professores Enyedienses, atque Col
legio nostro hoc exemplum transmiserunt. Suis sumtibus Collegium Nostrum Tabulae ei 
fieri curavit atque Bibliothecae publicae inseruit Anno 1764 die 23. Aprilis Nicolaus Sinai 
Prof(essor) et B(ibliothecarius) Pr(aefectus)

(5) TtREK C 662
Katēchēseis tēs christianikēs pisteōs … Catecheses religionis christianae, quae in 
ecclesiis et scholis orthodoxis traduntur. Genève, Mathieu Berjon, 1609, in 4o.

Kötés: Aranyozott gerincű bőrkötésben. A táblák kettős sávval keretezettek, sarkaikban 
apró virágdíszekkel, középen rombusz alakú ornamentikus dísszel.
Poss.: Francisci Nemethi 1720.
Sigismundi Bód 1763.
Est Petri Bod A(nn)o 1784 die 3a Januarii S. F. Symbol(um): Nihil temere, nihil negligere, 
omnia ferio agore.
Megj.: A katekizmus Bod Péter fiainak (Zsigmond, majd Péter) tulajdonában volt.
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Szenci Molnár Albert zsoltárfordításainak a jelentősége jól ismert a magyar protes-
táns, elsősorban a református gyülekezeti éneklésben, sőt általában a magyar mű-
velődésben. Erről sokat írtak már – és méltán.1 Az először 1607-ben Hernbornban 
megjelent Psalterium Ungaricum Magyarországon a 17. század második harmadá-
tól kezd jobban terjedni, először 1635-ben Lőcsén adták ki egy protestáns énekes-
könyvben.2 S aztán a Szenci Molnár-féle zsoltárkönyv a protestáns felekezetekben 
(református, evangélikus, unitárius) a magyar anyanyelvűek között általános hasz-
nálatú lesz, 1805-ig mindig hozzákötötték a bibliakiadásokhoz, így például Tótfa-
lusi Kis Miklós Aranyas Bibliájához is (Amsterdam, 1685)3, s teljes terjedelmében 
szerepelt az énekeskönyvek részeként is (például „Öreg Debreceni”, Zöngedező 
Mennyei Kar, Új Zengedező Mennyei Kar). Változást ebben a 19. század elejének 
racionalista hatása hozott. Az új 1806/1813-as református énekeskönyv – bár az 
összes Szenci Molnár-zsoltárt közölte – számos zsoltárt, illetve zsoltárversszakot 
már nem ajánlott éneklésre, tekintve, hogy azok túl konkrétan kötődnek az ószövet-
ségi zsidóság mindennapjaihoz vagy Dávid királyhoz. S a későbbiekben még a nyelvi 
archaizmusok, az esetenként túl részletező előadásmód, teológiai és ritmikai-zenei 
okok szerepeltek a (részbeni) mellőzés vagy a szöveg helyenként való módosításá-

 1 Lásd például Csomasz TóTh Kálmán, A református gyülekezeti éneklés, Bp., Magyar Refor-
mátus Egyház, 1950; FekeTe Csaba, A genfi zsoltárok elterjedése hazánkban = Kálvin idő-
szerűsége, Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékeiről és magyarországi 
hatásáról, szerk. Fazekas Sándor. Bp., Kálvin K., 2009, 185–242; A. Molnár Ferenc, Bevezetés 
= A. Molnár Ferenc – oszlánszki Éva, Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományo-
zódásáról, A zsoltárok eredeti és a mai magyar református énekeskönyvben levő szövegeinek 
összehasonlítása (kommentárokkal), 2., bőv. és jav. kiad., Debrecen, Debreceni Egyetem Ma-
gyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012, 5–42. Az interneten: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/
szakirodalom/amolnar-oszlanszki.pdf; http://mnytud.arts.unideb.hu/amolnar/Szenci_Mol-
nar_Albert_zsoltar_szoveghagy.pdf; szelestei n. László, Egyházi énekeskönyveink reformja 
1800 körül = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, szerk. Gábor Csilla [et 
al.], Kolozsvár, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely K., 2013, 249–257; az interneten: http://
real.mtak.hu/9451/1/enekreform.pdf

 2 H. Hubert Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Bp., Universitas K., 2004 (Historia Lit-
teraria, 17), (Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok, 2), 178.

 3 Ezt lásd az interneten is: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/szakirodalom/szma_zsoltar.pdf

A. Molnár Ferenc

SzENci MoLNáR ALBERT 
zSoLTáRFoRDíTáSAi  a  MAi  MAGyAR 

EVANGéLiKUS éNEKESKöNyVBEN
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nak, átírásának okaiként. (Hasonló meggondolásokból pedig sok más régi éneket 
ki is hagytak az énekeskönyvből.) Az erdélyi énekeskönyvekben a 19. században és 
később még nagyobb volt a redukció, például a kolozsvári egyházkerület által 1923-
ban kiadott és ott a legutóbbi időkig, illetve olykor még ma is használt református 
énekeskönyvben mindössze negyven Szenci-zsoltár van számos versszakkihagyással 
és a szövegek gyakran kisebb vagy jelentősebb módosításával, átírásával. A Ma-
gyarországon ma is általánosan használt 1948-as, főleg csomasz Tóth Kálmán által 
összeállított Énekeskönyv magyar reformátusok használatára (Bp., 1948. [1949] és 
további kiadások) mind a 150 Szenci Molnár Albert fordította zsoltárt közli, de a 
versszakoknak csak hetvennégy százalékát, az 1425-ből 1052-t, és elég gyakran (né-
mileg) módosított, olykor pedig átírt szöveggel. igaz, ez a zsoltárokból – és az egyéb 
régi magyar anyagból is – jóval több, mint amennyit az újabb énekeskönyvek több-
sége bevett, illetve a szövegmódosítások mértéke is sokkal kisebb. Az egyetemesnek 
szánt Magyar református énekeskönyvben (Bp., 1996), az úgynevezett „találkozós” 
énekeskönyvben (amely a magyar reformátusok világtalálkozójára készült) szintén 
benne van mind a 150 genfi zsoltár, de ez további versszakokat hagy ki, 857-et 
tartalmaz, s egyébként teljesen átveszi az 1948-as magyarországi énekeskönyv szö-
vegét.4 

Az evangélikusoknak 1805-ben Pozsonyban, a dunántúli egyházkerület által ki-
adott Új Énekeskönyve, valamint az 1811-ben megjelent, főleg Kis János püspök 
összeállította Keresztyén Új Énekeskönyv vagy más néven Nagy-Győri Énekes-
könyv pedig szintén a racionalizmus hatása alatt még inkább eltávolodott a korábbi 
énekanyagtól, az Új Zengedező Mennyei Kar használatát be is tiltották.5 

E cikk célja Szenci Molnár Albert zsoltárai szerepének, szövegeinek bemutatása a 
mai magyarországi evangélikus gyülekezeti énekeskönyvben. Ezért a történeti előz-
ményeknek az előbbi említését sem folytatom, hanem a 20. századi általános hasz-
nálatú énekeskönyvek kapcsán teszek egy-két, az előzményekre vonatkozó megjegy-
zést. A két említett, széles körben használt evangélikus énekeskönyv után száz évvel 
jelent meg a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület kiadásában a szintén országos 
használatú Keresztyén Énekeskönyv, az úgynevezett Dunántúli Énekeskönyv (Bp., 
1911 és további kiadások). Ez kritikával kezelte az előzőek válogatási módszerét, s 
több régi éneket hozott vissza, a Szenci Molnár-zsoltárok közül a 8.-at és a 42.-et 
tartalmazza versszakkihagyással és szövegmódosítással, szövegátírással (a 6. és a 
356. ének).6 A következő új, magyarországi gyülekezeti énekeskönyv, a Keresztyén 
énekeskönyv (a Dunántúli Evangélikus Énekeskönyv rövidített kiadása új résszel, 
Bp., 1955; Graz, 1957 és további kiadások) ugyanezeket a Szenci Molnár-zsoltáro-
kat vette be hasonló szöveggel, s az új részben ezekhez jön még a 90. zsoltár teljes 
szövege (780. ének) az 1948-as református énekeskönyv szerint (ami alig tér el az 

 4 A fentiekre lásd az 1. lábjegyzetben említett munkákat (is).
 5 Lásd: Bevezetés = Keresztyén Énekeskönyv, A Dunántúli Evangélikus Énekeskönyv rövidített 

kiadása új résszel, Graz, Evangélikus Világszövetség, 1957, 5–6; lásd még 1. lábjegyzet, főleg 
szelestei n. László, i. m.

 6 Ugyanez a két zsoltár szerepel és hasonló szöveggel például a következő énekeskönyvben is: 
Evangélikus keresztyén énekeskönyv, Szarvas, A szarvasi ág. hitv. evang. egyházközség, 1937.
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eredetitől). Ennél – a 8.-kal és a 42.-kel ellentétben – viszont elfelejtették Szenci 
Molnár nevét jelölni, „Béza Tivadar”-hoz sorolták be. 

A mai magyar evangélikus énekeskönyv7 – az alábbiakban szövegükkel is lát-
hatóan – a következő Szenci Molnár-zsoltárfordításokat válogatta be: 8., 25., 42., 
65., 90., 134., tehát többet, mint az előzőek. A már az előző énekeskönyvekben is 
meglévő 8. és 42. zsoltár szövegét lényegében változatlanul vették át, a 90. zsoltár-
nak az 1955-ös, az 1957-es kiadásokban lévő teljes szövegét viszont versszakkiha-
gyásokkal lerövidítették. Evangélikus testvéreinknek a Szenci Molnár-zsoltárokhoz 
való viszonyát természetesen befolyásolja, hogy az ő énekeskönyveikbe az utóbbi 
kétszáz évben e zsoltárokból csak néhány került be, illetve nyilván törekednek az 
evangélikus jelleg kidomborítására is (például Luther-fordítások, a 92. zsoltárnak 
Sztárai Mihály parafrázisában való közlése). Ezenkívül láthatólag az is céljuk volt, 
hogy az énekek szövege rövidebb, egy alkalommal is könnyen elénekelhető legyen, 
s ne nagyon tartalmazzon nyelvi archaizmusokat. A legtöbb ének kottával együtt 
elfér egy lapon vagy legfeljebb másfelen, a régies szövegeket pedig általában mó-
dosították. Az evangélikus és a református gyülekezeti énekek szöveghagyománya 
tehát az újabb időkben részben különbözik. Az A. Molnár–oszlánszki 2012-ben  
(l. 1. lábjegyzet) szisztematikusan összevetettük a Szenci Molnár-zsoltárok eredeti 
szövegét a mai református énekeskönyvben lévővel, s magam az eltéréseket kommen-
táltam is. A könyv Bevezetésében pedig általában is foglalkozva a Szenci-zsoltárok 
református szöveghagyományozódásával, röviden a mai evangélikus énekeskönyvre 
szintén kitértem, s többek közt ezt írtam: „…Minden versszakot nem közölnek, 
a szövegeket pedig általában módosítják, átírják, olykor indokoltan, de szerintem 
többnyire nem szerencsésen. A 90. zsoltár bevett három versének szövege például 
változatlan. A 42. zsoltárban azonban lényegében csak néhány sor egyezik meg: a 
zsoltár kezdete… Az evangélikus énekeskönyvre szintén jellemző, hogy az énekek 
rövidebbek, több bennük az új, nyelvük pedig kevésbé régies. Az átírások azon-
ban nemegyszer a nyelvi-költői erő rovására mennek, és túlzottan a népszerűbbnek 
tartott megformálás irányába.” A példának hozott szöveg-összehasonlításokat itt 
mellőzöm, alább ugyanis párhuzamosan egymás mellé állítom az eredeti és az éne-
keskönyvben lévő zsoltárszövegeket hasonló módon, ahogy azt az A. Molnár–osz-
lánszki 2012-ben (l. 1. lábjegyzet) a református énekeskönyv esetében megtettük. 
csak itt most a szövegösszevetéshez jóval kevesebb kommentárt fűzök. S megjegy-
zem még, hogy zenei (ritmikai) szempontokat nem veszek figyelembe, mivel e téren 
nem vagyok szakember. Természetesen azonban tudom, hogy ezek igen fontosak, és 
számba veendők. (Ugyanakkor ismeretes, hogy a zsoltárokkal kapcsolatban a zene, 
a ritmizálás ügyében is vannak különböző vélemények.) 

A következőkben a szövegek összevetésekor bal oldalon táblázatszerűen a Szenci 
Molnár-zsoltárok eredeti, de modernizált helyesírású (a hangalakot azonban meg-
őrző) szövege áll.8 A jobb oldalon pedig a mai evangélikus énekeskönyv (l. 7. láb-

 7 Evangélikus énekeskönyv, A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyház énekeskönyve, 
Bp., Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1982 (és további kiadások).

 8 Lelőhelye: www.konyv-e.hu (2014. február 25.). Egy-két helyen ezen kisebb javítást végeztünk. 
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jegyzet) szövegét közlöm, a fejlécben a zsoltár száma mellett az énekeskönyvben 
lévő énekszámot is. A zsoltársummákat az evangélikus énekeskönyvből kihagyták 
(a reformátusban pedig majdnem mindig átírták). Ha versszakkihagyás, összevonás 
van, az énekeskönyvben lévő versszak sorszáma mellett zárójelben megadom az ere-
deti szöveg vonatkozó versszakának vagy versszakainak a sorszámát is. A pusztán 
az általános nyelvfejlődésből vagy a nyelvjárási vonások kiküszöböléséből adódó 
különbségeket (például az kik > akik, híves > hűvös) kurzív, az ezeken kívüli (vi-
szonylag nagyobb) eltéréseket félkövér betűtípussal jelöltem, ugyanígy az eredetiből 
kihagyott versszakokat is. Az eredeti Szenci Molnár-szövegek közlésében a c. M., 
illetve a T. B. monogram a genfi verses zsoltárok (eredeti) francia fordítóira-szer-
zőire: clément Marot-ra (Marot Kelemenre) és Théodore de Bèze-re (Béza Tódorra 
vagy Tivadarra) utal, noha tudjuk, zsoltárkönyve ajánlásában Szenci Molnár maga 
is írja, hogy elsősorban az ő zsoltáraiknak Ambrosius Lobwasser készítette német 
fordítását használta. Loys Bourgeois (Bourgeois L.) pedig francia zeneszerző, a Ma-
rot és Bèze fordította zsoltárok egyik zeneszerzője és első többszólamú feldolgozója 
(a dallamok mintegy kétharmada tőle ered). – Lássuk tehát – némi kommentárral 
– a szövegek összehasonlítását!

Viii. zSoLTáR 
C. M.

Bourgeois L. 1510–1569
8. zsoltár; 44 

Csudálkozván dicséri Szent Dávid 
az Istennek az teremtésben való 
nagy hatalmát és az teremtett 
emberhöz való jókedvét.

Marot Kelemen 1496?–1544 (francia),
Szenczi Molnár Albert 1574–1633

1 

Ó, Felséges Úr, mi kegyes istenünk, 
Melly csudálatos az te neved nékünk! 
Nagy dicsőséged ez egész földre 
Kiterjed, és fölhat az egekre!

1. 

Ó, felséges Úr, mi kegyes istenünk, 
Mily csodálatos a te neved nekünk! 
Nagy dicsőséged felhat az égre, 
Teljes vele a föld kereksége.

2 

Dicsérnek téged még az csecsszopók is, 
Szájokban viselik nevedet ők is, 
Kik által ellenséget megejtesz,
És bosszúállót megszégyenítesz.

2. 

Dicsérnek téged még a csecsemők is, 
Ajkukon hordják nagy nevedet ők is, 
Kikkel legyőzöd az ellenséget, 
S a bosszúállót megszégyeníted.

Kritikai kiadása: Szenci Molnár Albert költői művei, sajtó alá rend. sToll Béla, a dallamokat 
összeáll. Csomasz TóTh Kálmán, Bp., Akadémiai K., 1971 (Régi magyar költők tára, XVii. 
század, 6).
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Viii. zSoLTáR 
C. M.

8. zsoltár; 44

3 

Nagy voltát ha megnézem dolgaidnak, 
Mellyeket az te ujjaid formáltak, 
Az eget, holdat, az fényes napot
És szép renddel az sok csillagokot:

3. (3–4.)

Amikor látom a te műveidet,
A napot, holdat, a csillagos eget, 
Csodálva kérdem: mi itt az ember, 
Hogy rá gondolsz, s megáldod ezerszer.

4 

Csudálván mondom: Micsoda az ember, 
Ki tetőled ennyi dicsőséget nyer! 
De micsoda az embernek fia, 
Kiről fölségednek van illy gondja?

4. (5–6.)

Kisebbé tettél bár az angyaloknál,
De bennünket is te felmagasztaltál;
Mi ég alatt és a föld felett él,
Minden teremtést alánk rendeltél.

5

Az Angyaloknál noha egy kevessé 
Kissebbé tőd: de nagy dicsőségessé 
Teremtéd őtet, és magasztalád, 
Nagy dicsőségre fölkoronázád.

5. (9.)

Felséges isten, mi kegyelmes Urunk, 
Szent színed előtt íme leborolunk,
Mely igen nagy a te dicsőséged,
Örök hálával áldunk mi téged.

6 

Kezed munkáján őtet Úrrá tevéd, 
Hogy azokkal bírna, néki engedéd, 
Valamit ez világra teremtél, 
Mindeneket lába alá vetél.

6. 

7 

Juhot, ökröt és egyéb állatokat, 
Az hegyen és völgyön élő vadakat, 
Kik az erdőkön széjjel legelnek, 
Avagy az sik mezőkön tengenek,

7.

8 

És az röpöső égi madarakat, 
Kik hangicsálnak szép melódiákat;
És sok halait az nagy tengernek 
Birtokában adád az embernek.

8.

9 

Ó, fölséges isten, kegyelmes Urunk, 
Melly csudálatos az te neved nálunk! 
Fölségednek melly nagy dicsősége, 
Mellyel teljes ez föld kereksége! 

9.



274

{IRODALOM-, NYELV- ÉS KUTATÁSTÖRTÉNET}

XXV. zSoLTáR 
c. M.

Bourgeois L. 1510–1569 
25. zsoltár; 321

Dávidnak külömb-külömb könyörgése. Marot Kelemen 1496?–1544 (francia),
Szenczi Molnár Albert 1574–1633

1 

Szívemet hozzád emelem,
És benned bízom, Uram
És meg nem szégyenültetem, 
Nem nevet senki rajtam. 
Mert szégyent nem vallanak, 
Az kik hozzád esedeznek, 
azok pironkodjanak, 
Az kik hitetlenül élnek.

1. 

Szívemet hozzád emelem 
Benned bízom, ó, Uram. 
Meg nem szégyenítesz engem, 
Ne nevessenek rajtam. 
Mert szégyent nem vallanak, 
Kik tehozzád esedeznek, 
azok pironkodhatnak, 
Akik hitetlenül élnek.

Látható, hogy a zsoltár kezdetét leszámítva az egész szöveget átírták, moderni-
zálták, általában ugyanígy már a korábbi kiadások is. A 2. versszakban például a 
régies csecsszopók szó kicserélése csecsemőkre indokolható, ugyanígy a „megej-
ted az ellenséget” szószerkezetnek „legyőzöd az ellenséget”-re való változtatása 
is, amely utóbbit a mai énekeskönyv tett meg. Az utolsó sor költött (más) szövege 
viszont kevésbé illeszkedik a zsoltárhoz. Az 1911-es és az 1955-ös énekeskönyv 
régies tevél igealakját a mai énekeskönyv módosítja tettélre (4. versszak). Persze 
ezeknek a változtatásoknak, illetve az egész zsoltár átírásának a megítélése attól is 
függ, hogyan, milyen mértékig kívánjuk meg az eredeti szöveghez való ragaszko-
dást. Mint már jeleztem, szerintem az esetenkénti és többnyire kisebb (indokolt) 
szövegmódosítás általában jobban közvetíti a mondandó és a költői megformálás 
erejét. Ez lényegében a többi zsoltárszövegre is áll, még ha a többi zsoltárnál 
nem is ismétlem meg. A versszakkihagyások – lehetőleg úgy, hogy a mondandó 
vonalát ne törjék meg – egy gyülekezeti énekeskönyvben lehetnek indokoltak, 
sőt kívánatosak, itt is ezek mértéke a kérdés. (Úgy vélem, esetenként még több 
versszak elmaradása is javallható, mint amennyit a mai református énekeskönyv 
kihagy, annál viszont kevesebb, mint amennyit a mai evangélikus énekeskönyv 
mellőz.) Az egyes változtatásokhoz közel sem fűzök mindig kommentárt, csak 
egyet-kettőt mutatóba. 
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XXV. zSoLTáR 
c. M.

25. zsoltár; 321

2 

Útaid, Uram, mutasd meg, 
Hogy el ne téveledjem. 
Te ösvényidre taníts meg, 
Kiken intézd menésem. 
És vezérelj engemet 
Az te szent igaz igédben,
Ótalmazd életemet,
Mert benned bízom, Úr isten.

2. 

Utaid, Uram, mutasd meg, 
Hogy el ne tévelyedjem! 
Te ösvényidre taníts meg, 
Rajtuk te vezess engem! 
Vezérelj te engemet 
A te szent és jó igédben! 
Oltalmazd életemet, 
Tebenned bízom, Úr isten!

3 

Emlékezzél jóvoltodból 
Nagy kegyelmességedre, 
Emlékezzél irgalmadról, 
Melly megmarad örökké. 
Ifjúságomnak vétkét 
Kérlek, hogy meg ne említsed, 
Sőt nagy kegyességedet,
Én Istenem, megtekintsed.

3. (4.)

Mely igaz és jó az isten, 
Megáll örök kegyelme, 
A bűnösöket téríti 
igaz ösvényeire; 
És a nyomorultakat 
Életükben igazgatja, 
Kegyes kézzel azokat 
Az ő útjában megtartja.

4 

Jó és igaz az Úr isten 
Mind örökken örökké, 
Az bűnösöket térítvén 
Ő igaz ösvényire. 
és az nyomorultakat
Életekben igazgatja, 
Nagy kegyessen azokat 
Az ő utában megtartja.

4. (7.)

Az igaz istenfélőknek 
Ő megjelenti magát, 
és az őbenne hívőknek 
Örök törvényét, titkát.
Azért én szemeimmel 
Rátekintek szüntelenül. 
Ő megőríz kezével,
Lábam kivonja a tőrbül.

5 

Az Istennek minden uta 
Kegyesség és nagy hívség 
Azoknak, kik mondására 
Gondot tartnak mindvégig.
Énnékem kegyelmezz meg, 
Uram, az te szent nevedért,
És bűnömet bocsásd meg, 
Ne ostorozz nagy voltáért. 

5. 



276

{IRODALOM-, NYELV- ÉS KUTATÁSTÖRTÉNET}

XXV. zSoLTáR 
c. M.

25. zsoltár; 321

6 

Az ki az Úr Istent féli,
És tiszteli szívében, 
Azt ő nagy hiven vezérli 
Ő igaz ösvényében. 
Nagy békeségben annak 
Minden jó bőven adatik,
És ő maradékinak 
Gazdag örökség hagyatik.

6. 

7 

Az igaz istenfélőknek 
Megjelenti titkait 
és az őbenne hivőknek 
Megmutatja kötésit. 
Istenhöz szemeimet 
Fölemelem szünetlenől, 
Ő megőriz engemet, 
Lábam kivonssza az tőrből.

7. 

8 

Azért térj hozzám, Istenem, 
Tekénts reám kegyessen,
És kegyelmezz meg énnékem, 
Mert élek szegénségben. 
Nyavalyája szívemnek 
Napról napra mind öregböl, 
Uram, add végét ennek, 
Vígy ki engem ez ínségből.

8.

9 

Nyomorúságimot lásd meg, 
Tekéntsd meg szükségemet
És bűneimet bocsásd meg, 
Kik szerzik ez sérelmet. 
Tekéntsd ellenségimet, 
Kik énnálamnál erősbek,
És gyűlölnek engemet, 
Kergetnek és kesergetnek.

9.
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XXV. zSoLTáR 
c. M.

25. zsoltár; 321

10 

Tartsd meg én lelkemet, Uram, 
Hogy én ellenségimtől 
Szörnyen meg ne csúfoltassam, 
Benned bízom egyedől.
Én ártatlan éltemet 
Őrizd meg, mert bízom hozzád,
És te Izráeledet 
Minden énségből kihozzad. 

10.

csak egy példát említve: az első versszakban inkább a mai református énekeskönyv 
megoldását ajánlanám: meg nem szégyenültetem helyett meg nem szégyeníttetem.

XLii. zSoLTáR 
T. B.

Bourgeois L. 1510–1569 
42. zsoltár; 76

Külömb-külömb panaszi Dávidnak. Béza Tivadar 1519–1605 (francia),
Szenczi Molnár Albert 1574–1633

1 

Mint az szép híves patakra 
Az szarvas kivánkozik, 
Lelkem úgy ohajt Uramra,
és hozzá fohászkodik. 
Tehozzád, én istenem, 
Szomjúhozik én lelkem, 
Vajjon színed eleiben 
Mikor jutok, élő isten?

1. 

Mint a szép hűvös patakra 
A szarvas kívánkozik, 
Lelkem Istent úgy óhajtja, 
és hozzá fohászkodik, 
Tehozzád, én istenem, 
Szomjúhozik én szívem, 
Színed elé, ó, nagy isten, 
Vajon mikor jutok innen?

2 

Könnyhullatásim énnékem 
Kenyerem éjjel-nappal, 
Midőn azt kérdik éntőlem: 
Hol Istened, kit vártál? 
Ezen lelkem kiontom,
és házadat ohajtom, 
Hol az hívek seregiben
örvendek szép éneklésben.

2. 

éjjel nappal hulló könnyem 
énnékem a kenyerem,
Amidőn azt kérdik tőlem, 
Hol van az én Istenem? 
Ezen mélyen bánkódom, 
és házadat óhajtom, 
Hol a hívek seregében 
örvendek szép éneklésben.
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XLii. zSoLTáR 
T. B.

42. zsoltár; 76

3 

én lelkem, mire csüggedsz el, 
Mit kesergesz ennyire? 
Bízzál Istenben, s’ nem hágy el, 
Kiben örvendek végre, 
Midőn hozzám orcáját 
Nyújtja szabadítását.
Óh, én kegyelmes istenem 
Melly igen kesereg lelkem!

3.

Mért csüggedsz hát, ó én lelkem? 
Mért kesergesz ennyire? 
Bízzál, nem hagy el az Isten, 
Megvigasztal egy napon!, 
Szent arca ha rád tekint, 
Bízzál, megsegít megint. 
Ó, kegyelmes, jó istenem, 
Mért kesereg az én szívem!

4 

Mert terólad emlékezem 
Ez Jordánnak földéről, 
Szent helyedre igyekezem, 
Ez Hermon kis hegy mellől. 
Mélység kiált mélséget, 
Midőn én fejem felett 
Az sok sebes víz megindól, 
Mint egy erős hab, megzúdól.

4. (5.)

Sebessége árvizednek, 
És a zúgó, nagy habok 
Fejem felett megütköznek, 
S már-már összeroskadok; 
Uram, hozzád esdeklek,
Mert gyógyulást szívemnek 
Bármilyen nyomorúságban
Csak te adhatsz, én kőszálam!

5

Sebessége árvizednek
És az nagy zúgó habok
Énrajtam öszveütköznek, 
Mégis hozzád óhajtok, 
Mert úgy megtartasz nappal, 
Hogy éjjel vigassággal 
Dicséreteket éneklek 
Néked, erős őrizőmnek.

5. 

6 

Mondván: Isten én kőszálam, 
Mire felejtesz így el? 
Ellenségim vadnak rajtam, 
Gyászban járok veszéllel, 
Mert az ő hamis nyelvek 
Csontaimban megsértnek, 
Mert így bosszontnak ellened: 
Lássuk, hol vagyon Istened.

6. 
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XLii. zSoLTáR 
T. B.

42. zsoltár; 76

7 

Én lelkem, mire csüggedsz el, 
Mit kesergesz ennyire? 
Bízzál Istenben: Nem hagy el, 
Kiben örvendek végre, 
Ki nékem szemlátomást 
Nyújt kedves szabadulást, 
Nyilván megmutatja nékem, 
Hogy csak ő az én Istenem.

7. 

A „híves patak” „hűvös patak”-ra való módosítása indokolható. Mivel azonban 
a (reformátusoknál) ez az egyik legismertebb zsoltár, náluk itt a híves ’hűvös’ régi 
(nyelvjárási) alak megtartása érthető. Az „Ezen lelkem kiontom” és az „Ezen mé-
lyen bánkódom” (2. versszak) mondat között intenzitásbeli különbség van. Az ere-
detiben egyáltalán nem szereplő „Megvigasztal egy napon” sor a rímet is megbont-
ja. A 4. (5.) vers végére az én kőszálam nyilván a 6. versben előforduló hasonló 
szószerkezet hatására került be. Az 1911-es és az 1955-ös énekeskönyv szövegét 
a mai egy-két helyen módosította (például azokban még a híves szó szerepelt, és 
bennük volt – módosított szöveggel – a 7. versszak is). 

LXV. zSoLTáR 
T. B.

Bourgeois L. 1510–1569
65. zsoltár; 488

Háláadása az Izráel népének 
az Istennek sokféle jótéteményiről.

Béza Tivadar 1519–1605 (francia),
Szenczi Molnár Albert 1574–1633

1 

Az Sionnak hegyén, Úr isten, 
Tiéd az dicséret, 
Fogadást tésznek néked itten, 
Tisztelvén tégedet. 
Mert kéréseket az híveknek 
Meghallod kegyessen, 
Azért tehozzád az emberek 
Jőnek mindenünnen.

1. 

A Sion hegyén, Uram isten, 
Tied a dicséret! 
Fogadást tesznek néked itten, 
Tisztelvén tégedet, 
Mert kérésüket a híveknek 
Meghallod kegyesen, 
Tehozzád azért az emberek 
Jönnek mindenünnen.
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LXV. zSoLTáR 
T. B.

65. zsoltár; 488

2 

Rajtam az bűn elhatalmazék, 
Terhelvén engemet, 
De nagy volta kegyességednek 
Eltörli vétkünket. 
Bódog az, kit te elválasztál, 
Fogadván házadban, 
Hogy előtted nagy buzgósággal 
Járjon tornácodban.

2. (3.)

Javaival a te házadnak 
Megelégíttetünk, 
Szép dolgain szent templomodnak 
Gyönyörködik szívünk. 
Te csuda szent igazságodból 
Megfelelsz minekünk, 
Hallgass meg, isten, velünk tégy jól, 
Ó, mi segedelmünk!

3 

Javaival az te házadnak 
Megelégítetünk, 
Szép dolgain te templomodnak 
Gyönyörködik szívünk. 
Az te csuda igazságodból 
Megfelelsz minékünk, 
Hallgass meg, isten, velünk tégy jól,
Óh, mi segedelmünk.

3. (6.)

Te megvigasztalsz mindeneket 
Reggel a napfénnyel, 
Biztatsz te minden élő rendet 
csillagokkal éjjel. 
áldásiddal meglátogatod 
Az elszáradt földet, 
Hasznos esőkkel meglágyítod, 
Éltetvén mezőket.

4 

Mindenek csak tebenned bíznak 
Ez föld kerekségén, 
Az kik széjjel messze lakoznak 
Az tengernek szélén. 
Te mondhatatlan hatalmoddal 
Az magas hegyeket, 
Környülfogod, mint egy abronccsal, 
Erősítvén őket.

4. (9.)

A sík mezők mind ékeskednek
Szép dús gabonákkal,
Villognak mind a szántóföldek
A sűrű búzákkal.
Szép gyümölcsei a hegyeknek
Mézédes szőlőkkel
örvendeznek és énekelnek
Nagy gyönyörűséggel.

5 

Az tengeri habok zúgását 
Te megcsendeszíted, 
Az pogán nép zúgolódását 
Ottan elenyészted. 
Nagy félelmekben elbággyadnak 
Mindenek ez földen 
Nagy voltán az te csudáidnak, 
Kiknek száma nincsen.

5. 
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LXV. zSoLTáR 
T. B.

65. zsoltár; 488

6 

Te megvigasztalsz mindeneket 
Reggel az napfénnyel, 
Biztatsz minden élő rendeket 
csillagokkal éjjel.
áldásiddal meglátogatod 
Az elszáradt földet, 
Hasznos essőkkel meglágyitod 
Gazdagítván őtet.

6. 

7 

Az te kutaidból az vizek 
Soha el nem fogynak, 
Hogy az szép földi vetemények 
Szaporodhassanak. 
Az barázdákat megitatod 
Az szántóföldeken, 
Az vetést szép essővel áldod, 
Hogy bőven teremjen.

7. 

8 

Megkoronázod az esztendőt 
Nagy sok javaiddal, 
Lábaid nyoma kövérségöt 
Csöpöget nagy zsírral. 
Lakóhelyei az pusztáknak 
Folynak kövérséggel, 
Hegyek és halmok vigadoznak 
Nagy bőv termésekkel.

8. 

9 

Az szép sík mezők ékesednek 
Sok baromcsordákkal, 
Villagnak az szép szántóföldek 
Sűrő gabonákkal. 
Az hegyoldalak, mezőföldek 
Szép búzanevéssel
örvendeznek és énekelnek 
Nagy gyönyörűséggel.

9. 
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Az átírás általában „erőtlenítette” a szöveget. Például a szent és a mind szó kétszeri 
behelyezése a 2. és a 4. versszakba (ritmikai ok?); a mézédes (szőlő) jelző pedig 
idegen a zsoltárok hangnemétől. Másutt (134. zsoltár) – amely az énekeskönyvben 
előbb áll – az énekeskönyv megmagyarázza a Sion szó tulajdonnév jelentését, ez 
helyes. Lásd lentebb.

Xc. zSoLTáR 
T. B.

Bourgeois L. 1510–1569 
90. zsoltár; 339

Tanúság ez életnek meggondolatjáról. Béza Tivadar 1519–1605 (francia),
Szenczi Molnár Albert 1574–1633

1 

Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, téged tartottunk hajlékunknak. 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt 
formálva; 
Te voltál és te vagy, erős isten,
és te megmaradsz minden időben.

1. 

Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, téged tartottunk hajlékunknak! 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt 
formálva, 
Te voltál és te vagy, erős isten, 
és te megmaradsz minden időben.

2 

Az embereket te meg hagyod halni,
és ezt mondod az emberi nemzetnek: 
Legyetek porrá, kik porból löttetek, 
Mert ezer esztendő előtted anni, 
Mint az tegnapnak ő elmúlása 
és egy éjnek rövid vigyázása.

2. 

Az embereket te meg hagyod halni, 
és ezt mondod az emberi nemzetnek: 
Légyetek porrá, kik porból lettetek! 
Mert ezer esztendő előtted annyi, 
Mint a tegnapnak ő elmúlása 
és egy éjnek rövid vigyázása.

3 

Kimúlni hagyod őket olly hirtelen, 
Mint az álom, melly elmúlik azontól, 
Mihelt az ember fölserken álmából,
És mint az zöld füvecske az mezőben, 
Az melly nagy hamarsággal elhervad, 
Reggel virágzik s’ estve megszárad.

3. (9.)

Szolgáidon láttassad dolgaidat, 
Dicsőségedet ezeknek fiain! 
Add értenünk felséges hatalmadat, 
Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad!
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Xc. zSoLTáR 
T. B.

90. zsoltár; 339

4 

Midőn, Uram, haragodban 
versz minket, 
Ottan meghalunk és földre leesünk, 
Az te kemény haragodtúl rettegünk, 
Hogyha megtekinted nagy bűneinket, 
Titkos vétkünket ha előhozod,
És színed eleiben állatod.

4. 

5 

Haragod miatt napja életünknek 
Menten elmúlik olly hirtelenséggel, 
Mint az mondott szót elragadja az szél. 
Az mi napink, kiket nékünk engedtek, 
Mintegy hetven esztendei idő, 
Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.

5. 

6 

És ha kedves volt is valamennyére, 
De többire volt munka és fájdalom, 
Elkél éltünknek minden ékessége, 
Elmúlik, mint az árnyék és az álom. 
De ki érti az te haragodat? 
Csak az, az ki féli hatalmadat.

6. 

7 

Taníts meg azért minket kegyelmessen, 
Hogy rövid voltát életünknek értsük,
És eszességgel magunkat viseljük.
Óh, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen! 
Mig hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? 
Könyörülj már az te szolgáidon!

7. 

8 

Tölts bé minket reggel 
nagy irgalmaddal, 
Hogy jókedvvel vigyük véghez éltünket, 
Ne terheltessünk szorgalmatossággal. 
Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk, 
Mellyel régulta ostoroztatunk.

8. 
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Xc. zSoLTáR 
T. B.

90. zsoltár; 339

9 

Szolgáidon láttassad dolgaidat, 
Dicsőségedet ezeknek fiain, 
Add értenünk fölséges hatalmadat: 
Mi kegyes Urunk, óh, irgalmas isten! 
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad.

9. 

Ez a(z egyik) legismertebb zsoltárunk, a „református himnusz”, amelynek az első 
vagy első két versszakát református temetésekkor mindig eléneklik. Szövegén – he-
lyesen – nyilván ezért sem változtatott az énekeskönyv, illetve az 1948-as reformá-
tus énekeskönyvben lévőt vette át, amely az eredeti szöveggel lényegében megegye-
zik. Az evangélikus énekeskönyv gyakorlatán belül is meggondolandó lenne a 7. és 
8. versszak felvétele, amelyek jobban elő is készítenék a lezáró 3. (9.) versszakot. 

cXXXiV. zSoLTáR 
T. B.

Bourgeois L. 1510–1569 
134. zsoltár; 46

Intése az papoknak, hogy tisztekben hí-
ven eljárjanak.

Béza Tivadar 1519–1605 (francia),
[Szenci Molnár Albert 1574–1633]

1 

Úrnak szolgái, mindnyájan
áldjátok az Urat vígan, 
Kik az ő házában éjjel 
Vigyázván vattok hívséggel.

1. 

Úrnak szolgái mindnyájan, 
áldjátok nevét nagy vígan, 
Házában elé álljatok, 
Hűséggel mind vigyázzatok!

2 

Fölemelvén kezeteket 
Dicsérjétek Istenteket, 
Szívből néki hálát adván, 
Őt áldjátok minduntalan.

2. 

Felemelvén kezeteket, 
Az Úristent dicsérjétek, 
Szívből néki hálát adván, 
Örvendezzetek irgalmán!

3 

Megáldjon téged az isten 
Az Sionról kegyelmessen, 
Ki teremtette az eget, 
Az földet és mindeneket.

3.

Áldjon meg téged az isten 
A Sionról* kegyelmesen, 
Ki teremtette az eget, 
A földet és mindeneket!
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A „*Jeruzsálem szent hegyének neve.” lábjegyzetet az énekeskönyv csatolja a szö-
veghez. Lábjegyzetek mértékkel való felvétele helyes. Az 1. versszak hívséggel sza-
vát a jelentés megváltozása miatt – a reformátusokhoz hasonlóan – okkal cserélték 
ki hűséggelre. Szövegmódosításkor figyelembe veendő, hogy a vigyáz jelentése itt 
’virraszt, őrködik’. A zsoltár alól véletlenül elmaradt Szenci Molnár Albert neve.

A fenti szövegek „egybenézése” remélhetőleg hasznos lehet evangélikus testvéreink 
számára is. Ők szintén tervezik egy új gyülekezeti énekeskönyv kiadását. A már az 
1911-es énekeskönyvben is szereplő 8. és 42. Szenci Molnár-zsoltár kivételével a mai 
énekeskönyv összeállítói a többi zsoltárnál elsősorban az 1948-as református éne-
keskönyv szövegére tekint(h)ettek. Az evangélikus énekeskönyvvel kapcsolatos szö-
veg-összehasonlítások tanulságainak a levonása – saját szempontjaik alapján – nyil-
ván az evangélikus énekügy szakembereinek a feladata lehet. Jelentősebb átdolgozás 
esetén – például a mai énekeskönyvben a 90. zsoltárt kivéve a többinél – a szöveget 
szerencsésebb így minősíteni: „Szenci Molnár Albert nyomán”. Megjegyzem még 
azt, hogy a Szenci Molnár-zsoltárok iránt az evangélikusoknál szintén van igény, 
mutathatja egy 2007-ben megjelent gyülekezeti liturgikus könyvük9 is, amelyben 
a következő Szenci Molnár-féle zsoltárok szerepelnek: 23., 30., 32., 33., 57., 61., 
62., 80., 91., 95., 96., 99., 100., 114., 121., 122., 130., 133., 135, 141., 146., 150. 
Szövegük megegyezik az 1948-as, a mai magyarországi református énekeskönyvben 
lévővel. 

 

 9 Evangélikus istentisztelet, Gyülekezeti liturgikus könyv, Próbakiadás, Bp., Magyarországi 
Evangélikus Egyház, Luther K., 2007.
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csúzi cseh Jakab 1639-ben Losoncon született, s 1695-ben Pápán, a Dunántúl re-
formátus püspökeként halt meg. Pápai, sárospataki tanulmányok, kecskeméti rek-
torkodás, franekeri és utrechti tanulmányok, majd frízföldi teológiai doktorátus 
után először komáromi második lelkész lett, ahonnan Hofkirchen Károly, a kímé-
letlen városparancsnok űzte el a többi református tanítóval és diákkal együtt. Az 
igazi megpróbáltatások azonban még csak ezután vártak rá. Szülővárosából, Lo-
soncról a hírhedett pozsonyi vésztörvényszék elé citálták, innen a sárvári börtönbe 
vitték, ott raboskodott egy évig. 1675 júniusában Triesztbe szállították, ahol egy, 
a fogolycsapatot kísérő, az átlagosnál talán jóindulatúbb kapitány megengedte neki 
és egyik gályarabságra szánt társának, Beregszászy istvánnak, hogy Bécsben – ha 
nem is könnyen, nem is a legalkalmasabb helyszínen, de valahogyan mégis – össze-
kéregessék váltságdíjukat. A gályarabságra ítéltekkel való általános rokonszenvnek 
és részvétnek köszönhetően ez a menekítő akció sikerrel járt. Ezt követően csúzi 
cseh Jakab egy ideig Svájcban élt, majd 1676-ban ismét Losoncon találjuk a város 
lelkészeként. 1680-ban a Komárom megyei Kocs község eklézsiájának pásztora lett, 
1681–1682-ben Debrecenben szolgált, majd ismét Losonc következett. 1683–1692-
ig, azaz csaknem tíz esztendeig egyfolytában Debrecenben élt és dolgozott.1 Ezért is 
lett az egyik főszereplője csorba Dávid igen alapos, az igehirdetéseik és fennmaradt 
könyveik révén méltán nevezetes debreceni lelkészek életpályáját tárgyaló, meghatá-
rozó jelentőségű és igen pontos összefoglalásokat kínáló könyvének.2

csúzi cseh Jakab életében igencsak komoly változást jelentett, hogy a neves pápai 
prédikátor, Séllyei istván (akinek profetikus alakját Rab zsuzsa szép verse, a Tövi-
sek közt sajlódott gyönge liliom is megidézi) halála után Pápára hívták lelkésznek, 
majd ezt követően a Veszprémi (ma: Dunántúli) Egyházkerület püspöke lett. Koráb-
bi megpróbáltatásairól sok helyütt olvashatunk a Magyarországi gályarab prédiká-
torok emlékezete című kötetben3 (noha ő, mint említettük is már, gályára soha nem 

 1 csúzi cseh Jakab életéről, műveiről: zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténet 
lexikon, szerk. lAdányi Sándor, Bp., A Magyarországi Református Egyház zsinatának Saj-
tóosztálya, 1977, 130–131.

 2 CsorbA Dávid, „A’ sovány lelket meg-szépíteni”, Debreceni prédikátorok (1657–1711), Debre-
cen, Hernád, 2008 (Nemzet, egyház, művelődés, 5), passim.

 3 Galeria omnium sanctorum: A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete, kiad. mak-
kAi László, Bp., Magyar Helikon, 1976.

Petrőczi éva
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került), illetve S. Varga Katalin törté-
nésznek a pozsonyi Kalligram Kiadónál 
megjelent könyvében, amely az 1674-es 
gályarabper jegyzőkönyveit elemzi min-
denre kiterjedő részletességgel.4

A fentiekben említett, csúzi cseh Ja-
kabot a főszereplők egyikeként bemuta-
tó, széles körben reflektált, a gyászévtize-
det bemutató tudományos művek mellett 
érdemes felfigyelnünk a szülővárosába, 
Losoncra oly sok ízben vissza-visszaté-
rő prédikátort magasztaló korabeli, őt 
különösen tisztelő teológusok tollából 
származó versekre is. A kiválasztott há-
rom méltató költemény közül az első 
szerzője nem más, mint csúzi cseh ta-
lán leginkább nagyra becsült, szerete-
tett debreceni szolgatársa és barátja, 
idősebb Köleséri Sámuel. 1680-ban az 
alábbi „ritmusokkal” emelte poézisbe 
a hosszabb debreceni életidejét, tartóz-
kodását csak három évvel később meg-
kezdő, messziről a Tiszántúlra szakadt, 
de annak földjébe és közösségébe azután 
erősen belegyökerező felvidéki lelkipász-
tor munkáját és életteli, a megpróbálta-
tásokat feldolgozni tudó, karizmatikus 
személyiségét. A vers szerzője utal ugyan 
csúzi cseh 1674–1676 közötti szenve-
déseire, hányattatásaira, de a hangsúlyt 

egyáltalán nem mártíriumára teszi. Sokkal inkább arra, hogy rendkívül hitelesen és 
meggyőzően magasztalja munkáinak, írásainak – nevezetesen először a Lelki bölcses-
ségre tanító oskolának5 – áldásos hasznát, széles körű hatását:

„A’ kerek Eg alatt nincsen bölcsebb Halász
Annál, ki Lelkeket, s’ nem halakat horgász.
Az Ecclesiában nem haszontalan váz,
Ki sok szép könyveket böltsen meg-magyaráz.

 4 S. vArGA Katalin, Vitetnek ítélőszékre…: Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve, Pozsony, Kal-
ligram, 2002.

 5 Csúzi Cseh Jakab, Lelki bölcsességre tanító oskola, Debrecen, Rosnyai János, 1680. – RMK 
i. 1242.

csúzi cseh Jakab: Lelki bölcseségre 
tanito oskola (Debrecen, 1680)
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Valójában igen Tálentomos szolga,
A’ ki ő Giráját el nem ássa, drága
Jutalom követi s’ jól lesz annak dolga,
Paradicsom kertben zöldellik ő ága. 

Szenvedésid után Tiszteletes Férfi,
Bóldog vagy, hogy szabad Lelkeket téritni,
Nyelveddel s’ pennáddal szépen tanitani,
A’ szép ajándékkal hasznoson szolgálni.”6

Köleséri verse ugyan egyáltalán nem poétikai bravúr, a hatodik versszakban azon-
ban az inkább prédikációival, mintsem versezeteivel hírt-nevet szerzett laudáció-
szerző azonban sikerrel emelkedik felül az alkalmi költeményekre oly gyakran jel-
lemző egyhangúságon, nyelvi közhelyességen és kopár penzum jellegen: 

„Dicsössęg istennek hogy az ö Tanúi,
Kiknek feketében kelle prófétálni,
immár kezdettenek szépen zengedezni, 
Sőt mint-egy halálból fel-elevenedni.”7

Köleséri Sámuel itt egészen másként láttatja szolgatársát, a gyászévtized egyik túl-
élőjét, mint ahogyan ez akkoriban szokásban volt. Nem jeremiád stílusban, nem 
örök bakacsinban, azaz fekete posztóban, hanem olyan nagyon tevékeny és nagyon 
életteli, önsajnálattól mentes prédikátor-íróként, aki isten dolgainak „szépen zenge-
dező”, azaz esztétikailag is magas színvonalat képviselő, s egyszersmind a feltáma-
dás bizonyosságát saját sorsával is kiábrázoló tanúja. igencsak ritka ebben a korban, 
hogy egy verses ajánlás ennyire hű és árnyalt, portrészerű képet adjon a „ritmu-
sokban” magasztalt személy jelleméről, lelki alkatáról. A Köleséri-vers ezen kevés 
kivételek egyike, egyértelműen csúzi cseh Jakab talpra állni-megújulni kész alak-
ját állítja elénk. Minden vonásában ugyanazt a rokonszenves és olvasóit meggyőző 
egyéniséget ábrázolja, aki két évvel később, az – ugyancsak Debrecenben, de már 
ottani lakos korában napvilágot látott – Edom ostora Ajánlójában (amelyet azon-
ban mégis holtig tartó hűséggel a losonci eklézsiának ajánlott!) így ír: „Ugyan-is jól 
tudgya kegyelmetek, h. le-telepedvén kegyelmetek között 1673. esztendőben, csak 
hamar hozzá fogék az Abdiás magyarázattyához; de hamar félben-is szakada az 
el-kezdett munkának folyása; reám, sok kegyes lelkekkel edgyütt, nem mint gyilko-
sokra, a-vagy lopókra, avagy gonosztévőkre, avagy más ember dolgaiban álnokul 
prakticálókra, hanem mint keresztyénekre következett szomorú rabság és hallatlan 
számkivettetés által. áldott légyen pedig az én istenem, ki engemet nem csak meg-

 6 köleséri Sámuel, Csúzi Cseh Jakab munkájának megékesítésére íratott ritmusok = Az első 
kuruc mozgalmak korának költészete (1672–1686), sajtó alá rend. vArGA imre, Bp., Akadé-
miai K., 1986 (Régi magyar költők tára, XVii. század, 11), 14.

 7 köleséri, i. m., 15.
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szabaditott mint a’ madarat a’ madarásznac tőribül, és az oroszlánnac szájábul; ha-
nem a’ sok félelmek, rettegések, fegyverzörgések, pusztulásoc, vér osztásoc között-is 
erőt adott ez szent szándékomnac véghez vitelére.”8 Ebből az Ajánlóból nyilvánvaló: 
ahogyan már két esztendővel korábban lelkésztársa és barátja, Köleséri Sámuel őt, 
úgy most ezúttal csúzi cseh Jakab önmagát is főnix alkatú, a szenvedések után 
megújulásra, új művek írására, feltámadásra kész embernek látta, s nem valamiféle 
örök gyászba, önmaga folytonos siratásába belekövesedett „varjú-lélek”-nek.

 8 Csúzi CseH Jakab, Edom ostora, avagy Abdias próféta látásának magyarázattya, Debrecen, 
Rosnyai János, 1682, 3–4. – RMK i. 1274.

csúzi cseh Jakab: Edom ostora (Debrecen, 1682)
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Mint korábban már említettem is, a csúzi csehet és más szolgatársait megörö-
kítő verseinek minden lélektani árnyaltsága ellenére sem lehet Köleséri Sámuelt, a 
méltán nagy hírű igehirdetőt és Köleséri Sámuelt, a versírót egy napon említeni.9 
Mégis, ezeknek a főként prédikációskötetekhez, keresztyéni életre vezérlő-tanító 
kalauzokhoz fűzött verses szövegeknek megvan a maguk helyi értéke. igaz ez a má-
sodik számú itt bemutatott, ugyancsak csúzi cseh Jakabhoz, mint szívében kitünte-
tett helyet elfoglaló jeles személyhez kötődő költeményre is, amely az Abdiás próféta 
könyvének magyarázatául íródott Edom ostora (amelynek Ajánlójából idéztem is 
az imént) függelékében olvasható. A nyolc versszakos méltató versnek itt csak négy 
legfontosabb, legbeszédesebb szakaszát idézzük:

„A’ szent Prophétákban meg irt szent Tudomány
Nem volna valami emberi Találmány.
Lelkünk igazgató isteni hagyomány.
Ennek visgálása hasznos lelki szakmány.

Akkor s’ ez napon-is a’ kik eszt követik
Az Evangeliom mellé teszik ’s vetik
Setétségben gyujtott Lámpás gyanánt veszik,
Ditséretnek soldgyat minnyajan érdemlik.

cseh csuzi Jakabot ebben illet nagy resz
A’ ki dolgát láttya Velem mondani kész.
Abdiás Profétát fejtegetni merész.
csillámlo tüköre jo tétemenynek lész.

Ertelmes ékes szok gyönyörködtetik szád
Kívánt szép dolgokat írdogál kis pennád.
istenünk ereje légyen erös pálczád,
Jövendőben színe látása Koronad.”10

Ez a négyszer négy sor számos tanulsággal szolgál. Az első: a 16–17. századi ma-
gyar teológiai gondolkodásban kitüntetett szerepe volt az Ószövetségnek, a prófétai 
könyveknek igen gyakran úgy, mint a honi teológiai irodalomra oly jellemző ma-
gyar–zsidó történelmi párhuzamok alapjának. Köleséri abban különbözik társai egy 
részétől, hogy e szemléletmód eluralkodó jellege ellenére nem abszolutizálja, nem 
emeli az Újszövetség szövegei fölé az Ótestamentum locusait, hanem hangsúlyozza 
e kettő összefüggéseit és egymásra épülését. A prófétai – ezúttal Abdiás – könyvek 

 9 Róla írtam többek között itt: „Erzsébet az ő szent visszavonultságában”: Női hitéleti- és sors-
dokumentumok a kora újkori Bostonban és Debrecenben = PetrőCzi Éva, „…mi lelkünknek 
éltető abraka”: Tanulmányok a magyar és angolszász vallásos irodalomról, Bp., Fekete Sas, 
KRE Puritanizmuskutató intézet, 2008, 43–64.

 10 Az első kuruc mozgalmak korának költészete (1672–1686), i. m., 17.
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elemzését pedig a 17. századra jellemző józansággal, realitásérzékkel „lelki szak-
mány”-nak, minden ihletettség, megszólíttatás mellett is teljesen józan fővel fel-
vállalt munkának, egyfajta spirituális kötelezettségnek nevezi. A hatodik versszak 
kissé közhelyszerű „setétségben gyújtott Lámpás” metaforája után a vers nyolc záró 
sorát teljesen átfűti a Losoncról a messzi Debrecenbe szakadt lelkipásztor, csúzi 
cseh Jakab hatékony munkája és igen meggyőző személyisége iránti, mélységes és 
őszinte megbecsülés. Az „istenünk ereje légyen erős pálczád/ Jövendőben szine lá-
tása Koronád”, vagyis a költemény drámai lezárása azt érzékelteti, hogy csúzi cseh 
keserves mártírévei és csodálatos szabadulása utáni, nagyon termékeny teológiai 
írói időszakát istentől adatott jóvátételnek tekinti. A kor – különösen a gyászévti-
zed – szóhasználatában igen gyakori fordulat volt ugyanis a „mártírok koronája”, 
az olyan felmagasztalás, olyan erkölcsi elismerés, amely kizárólag az isten ügyéért 
vállat-túlélt szenvedésekkel érdemelhető ki.11

a Régi Magyar Költők Tára ide vonatkozó fejezetében sajnálatos és érthetetlen 
módon nem szerepel az általam az alábbiakban idézésre kiválasztott, harmadik ver-
ses csúzi cseh-dicsérő, amely első pillantásra teljesen érdektelennek tűnő Ad eun-
dem (Ugyanahhoz) címet viseli, ugyancsak a széles körben olvasott-reflektált Edom 
függelékeként. Többszöri elolvasása megerősítette bennünk a 17. századi traktátu-
sok, vitairatok és életvezetési könyvek verses vendégszövegei iránti érdeklődést, s 
azt a meggyőződést is, hogy bármennyire kényelmes megoldás, nem szabad kizáró-
lag a Tárban közreadott, egyébként igen gazdag és alaposan jegyzetelt, de teljesnek 
mégsem tekinthető anyagra támaszkodni. Valamelyes többlet búvárkodással, s egy 
kis többlet figyelemmel gyakran valódi kincsekre bukkanhatunk. 

Ennek a közismertnek egyáltalán nem tekinthető harmadik, csúzi cseh alakját 
felidéző versnek a szerzője Némethi (Szatmárnémethi) Mihály teológus,12 későbbi 
nevezetes kolozsvári lelkész, aki a Felvidéktől igencsak távoli Partium szülötteként 
történetesen csúzi cseh Jakabbal egy időben peregrinált Hollandiában. S mint tud-
juk, ezek a diákbarátságok gyakran élethosszig tartósnak bizonyultak. Valószínűleg 
ezért is van ennek a kis versnek valami szokatlanul üde, a diákéveket és diákbarátsá-
gokat idéző, az album amicorum-bejegyzések stílusát, hangulatát visszahozó jelle-
ge. Némethi – akinek teológiai életműve csaknem ugyanolyan gazdag, mint Köleséri 
Sámuelé, bár jóval kevésbé ismert, elemzett és tárgyalt – az inventio poetica, a költői 
találékonyság tekintetében jócskán fölülmúlta őt, különösen egy nagyon szellemes, 
csúzi cseh Jakab alakját 21. századi elménkben is tartósan rögzítő, hármas figura 
etymologicával: „Próféta prófétát Prófétábul nyomoz.” De lássuk e szerencsétlenül 
megválasztott című, ám ennek ellenére nem mindennapian figyelemre méltó és moz-
galmas, helyenként még a humort sem nélkülöző kis verset a maga teljes, közfigye-
lemre méltó terjedelmében:

 11 Ez a 17. századi kegyes szókapcsolat jelenik meg többek között szőnyi nAGy istván, Mártyrok 
Coronája, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1675. című nagy sikerű művében is; nem 
kizárt, hogy Köleséri szóhasználatát éppen e széles körben forgatott mű címe befolyásolta.

 12 zoványi, i. m., 577–578.
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„Ad eundem.

Vett ajándékiddal bölcsen élő Sáfár,
Egyenes lélekkel tiszted tevő Kulcsár,
Tiszteletes Urunk! mig szánkon nem lesz zár,
Ely, modgyuk minnyájan, mert meg halnod még kár!

Romladozott falát a’ lelki Sionnak.
Két kézzel építed e Magyar Hazának
Vigyász mint őrállo nincs szünte Munkádnak
országunk szegletin foly hire dolgodnak.

Sok gondaid között terhes tiszted szerint
Ekesited földünk ezzel nem valamint
osztod Talentomod állandó mód szerint,
Tanitván, szó kivül, sok szép irásidként.

Proféta Profétát Profétábul nyomoz
im ma értésére nagyob világot hoz,
Prófétáknak lelke nyúlt e’ Prófétához. 
Proféták áldása szállyon be házához.

NéMETHi Mihály, 
A’ colosvári orthodoxa Ecclesiának 

Lelki Pasztora és a’ körül való 
Atyafiaknak Seniora.”13

csúzi cseh Jakab városán, Losoncon mindössze egyszer, s nem az ő munkálkodásá-
nak nyomait kutatva átutazván, sajnálatos módon jelenleg nincs tudomásom arról, 
hogy a mai losonci református eklézsia miként, hogyan őrzi nevezetes 17. századi 
pásztora emlékét. Abban azonban bizonyos vagyok, hogy a róla szóló, őt méltató 
versek legalább valamelyest módosíthatják a jelenkori olvasók, a nem mindig há-
lás utókor szemében jelentős és nagyon rokonszenves, mert bennünket is túlélésre, 
megújulásra sarkalló alakját. A sokat szenvedett mártír mellett – mai gondjainkban, 
terheinkben, a ránk váró igazságtalanságokkal szemben erőt adó példaként – úgy is 
láttatják őt ezek az írások, mint a gyászévtized egyik minden kétséget kizáróan pró-
fétai lelkületű, de nem egzaltált, nem a végítélet harsonájaként megszólaló túlélőjét. 
Ez csúzi cseh szerencsés és az átlagnál egészségesebb lelki alkata mellett csoda-
számba menő megmenekülésének is köszönhető. Az viszont természetes, hogy a Lo-
soncról elűzött, s voltaképpen debrecenivé lett lelkipásztor „földijének”, a Felvidék 
másik nevezetes korabeli lelkészének, a kassai eklézsiát és skólát fáradhatatlanul 
építő, hitmélyítő és polemikus hitvédő művek sokaságát termő czeglédi istvánnak 
a sorsát már egészen más hangulatú, szemléletű és gyökeresen más végkicsengésű 
versek és prózai írások örökítették meg. Nem is lehet ez másként, hiszen czeglédi – 
ha Pozsonyig, a rá váró szörnyű ítélet meghallgatásáig nem is jutott el – az útközben, 

 13 néMetHi Mihály, Ad eundem… = Csúzi Cseh Jakab, Edom…, i. m., **3v.
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Gályarab prédikátorok a börtönben (Abraham van Poot: Naauwkeurig verhall 
van de Vervolginge aangerecht tegens de Euangelise leeraaren in Hungarien című munkájából 

[Amsterdam, 1684])
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Nagyszombat városának határában, a szekéren elszenvedett halála, s az azt megelő-
ző igazságtalan és hosszú bebörtönzés miatt sokkal véglegesebben került a mártírok 
galériájába, mint az isten különös kegyelmét elnyerő, s még hosszú, munkás éveket 
megélő csúzi cseh Jakab. Kettejük között az összekötő kapocs pedig éppen Köleséri 
Sámuel személye, aki czeglédi istván mostohafia és nagyon értékes teológiai írói 
hagyatékának méltó és hűséges gondozója volt. Az is nyilvánvalónak látszik, hogy a 
csúzi cseh Jakab iránti nem lankadó ragaszkodásában, baráti szeretetében, sőt az 
őt méltató írásokban a személyes rokonszenv és kötődés mellett az is meghatározó 
szerepet játszhatott, hogy barátja és szolgatársa éppúgy a Felvidék reformációjának 
megerősítésén fáradozott, mint nagyon szeretett, s nagyon méltó módon elsiratott 
nevelőapja. S az a tény is, hogy Köleséri nagytiszteletű úr azt sem felejthette el: 
bizony kevés híján mindketten ugyanarra a sorsra, a máig siratott „megkoroná-
zott mártírok” közé jutottak! csúzi cseh Jakab jóra és gazdagon termőre forduló 
életútja maga a – John Bunyannal szólva, a nevezetes angol szerző konfesszionális 
önéletírásának címét idézve – „Bővölködő kegyelem”14 szép és emlékezetes, sokakat 
vigasztaló, sokak fájdalmát, veszteségeit enyhítő példája. Az pedig az emberektől, a 
hittestvérektől kapott ráadás, hogy ezt a kegyelmet hősünk alakjának szentelt em-
lékversek is megörökítették. A kor- és sorstársak fájdalmának, veszteségérzetének 
enyhítése mellett az utókor épülésére, a mi épülésünkre.

 14 Eredeti angol címe: Grace Abounding to the Chief of Sinners, számtalan kiadása ismeretes.
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Pósaházi János kora jelentős filozófu-
sa, teológusa és pedagógusa 1657 és 
1671 között a sárospataki református 
kollé gium professzora volt, majd mi-
után Báthori zsófia a kollégiumot elűz-
te Patakról, Erdélyben folytatta tovább 
működését. Gazdag munkásságából a 
Philosophia naturalis című filozófiai 
összefoglalását1 és az úgynevezett fel-
ső-magyarországi hitvita során meg-
jelent, jezsuitákkal vitázó iratait szok-
ták főképpen kiemelni.2 Újabban egyre 
többet emlegetik a Sibe lius Gasparnak 
Szent Irásbol szedegetett és külömb 
külömb-féle alkalmatosságokra rendel-
tetett könyörgö és hálá-adó imadsagi 
című fordítását.3 

 1 RMNy 3387.
 2 E hitvita összefoglalását l.: RMNy 2997.
 3 caspar sibelius, Christelycke ghebeden en dankzeggingen, Amsterdam, 1667. Sibelius Gaspar-

nak Szent Irásbol szedegetett és külömb külömb-féle alkalmatosságokra rendeltetett könyörgö 
és hálá-adó imadsagi, ford. PósAHázi János, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1673. 
– RMK i. 1151.

1. caspar Sibelius: Christianae precationes 
et gratiarum actiones. Deventer, 1658 
című művének címlapja

P. Vásárhelyi Judit

cASPAR SiBELiUS MAGyAR NyELVű 
iMáDSáGAi
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Pósaházi imádságoskönyvének erede-
tije először latinul jelent meg Deventer-
ben 1658-ban Christianae precationes et 
gratiarum actiones címmel, majd 1667-
ben Amsterdamban hollandul.4 Szerzője, 
caspar Sibelius (1590–1658) református 
teológus 1605 és 1608 között Herborn-
ban Johann Piscator, majd Leidenben 
Franciscus Gomarus és Jacob Arminius 
tanítványa volt. Pár évig Jülich Herceg-
ségben, majd 1617-től haláláig Deven-
terben működött. Nagy szerepe volt a 
deventeri Pädagogium (1619) és akadé-
miai gimnázium (1630) megalapításában 
is. Vitába szállt más vallási irányzatok 
(arminiánusok, remonstránsok, katoli-
kusok, anabaptisták etc.) híveivel. 1618–
1619-ben részt vett a dordrechti zsinaton. 
Revizorként működött közre az ott elha-
tározott új holland bibliafordítás mun-
kálataiban. Szentírás-magyarázó pré di- 
kációit latinul és holland nyelven egy-
aránt megjelentette, a Heidelbergi Ká-
téhoz latin nyelvű elmélkedéseket írt. 
Méltán jellemezte őt Pósaházi a követ-
kezőképpen: „Belgiomi hires neves, sok 
szép munkákkal isten s’ emberek elött 
tekéntetes Praedikátor ember.”5 

Pósaházi az imakönyv latin változatának magyarra fordításába még pataki tanár-
ként kezdett bele, de „sok szomorú változási, bujdosási és az Urért való számkiveté-
se után” csak évekkel később tudta befejezni, miután Gyulafehérváron telepedett le. 
Ezért is ajánlotta munkáját sorstársainak, az Erdélyben és Magyarországon „el-osz-
lott” atyafiainak, akik „a’ kettös kereszt alatt az Urért sok lelki testi nyomorusá-
got” szenvednek.6 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szegedi Somogyi Könyvtárban 
megvan az eredeti deák nyelvű munka, amely Pósaházi fordításának alapját képez-
te.7 így lehetséges a két könyv összevetése. 

A praelimináriák szerkezete tekintetében csak apróbb eltérések figyelhetők meg. 
Az eredeti Sibelius-mű címlapján a cím szövegét Pál Filippibeliekhez írott levele  

 4 caspar sibelius, Christelycke ghebeden en dankzeggingen, Amsterdam, 1667.
 5 Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett…, i. m., a3b.
 6 Uo., a4a-b
 7 Jelzete: D.b.474. Ezúton is köszönöm Szőkefalvi Nagy Erzsébet szíves segítségét.

2. Pósaházi János fordításának címlapja
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4. részének 6. verse zárja le. Ezt a bibliai idézetet Pósaházi nem a címlapon, ha-
nem annak verzóján közölte. Viszont forrásától eltérően ajánlólevele és a főrész kö-
zött egész lapon, verzális betűkből hatszög alakzatba rendezve közölte Joël próféta  
2. részének 18–32. versét, amely szabadulást ígér mindazoknak, akik az Úrnak ne-
vét segítségül hívják. Ez is és a címlapverzón olvasható bibliai idézet is nagyjából 
egyezik a Váradi Biblia megfelelő helyeivel. érdekes eltérés a Filippibeliekhez írott 
levél bibliai szövegéhez képest, hogy Pósaházi a többes szám második személyre uta-
ló ragokat egy kivételével elhagyta, ezáltal személyesből általánossá tette Pál apos-
tol imádsággal kapcsolatos intelmét: így lesz a Váradi Biblia8 (Fil. 4:6): „…minden 
könyörgéstekben és imádságtokban háláadással a’ ti kéréstek megjelennyenec isten 
elött.” megfogalmazásából Pósaházinál: „Minden könyörgésekben és imádságok-
ban, hálá-adással a’ ti kéréstek megjelennyék isten elött.”9

A magyar nyelvű ajánlólevél és Sibelius Praefatiójának az összevetése azt a meg-
lepő eredményt hozta, hogy Pósaházi ajánlása első, nagyobb része nagymértékű 
egyezést mutat caspar Sibelius szövegével. Ez azt jelenti, hogy Pósaházi János az 
imádság mibenlétével és módjával kapcsolatban osztotta a holland prédikátor vé-
leményét, és nem nagyon tartotta szükségesnek sem lerövidíteni, sem kibővíteni 
vagy megváltoztatni az eredeti narrációt. Az alábbiakban Sibelius Praefatióját teljes 
egészében közreadjuk, Pósaháziénak pedig csak az első felét. Kurziváltuk azokat a 
részeket, amelyeknek nincs megfelelőjük a másik változatban:

 8 Szent Biblia, az az: Istennek O es Uj testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras, Várad, 
Kolozsvár, Szenci Kertész ábrahám, 1661. – RMNy 2982. – Facsimile kiadása: Bp., 2002 (Bib-
liotheca Hungarica Antiqua, 36), PetrőCzi éva és szAbó András kísérőtanulmányával. 

 9 Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett…, i. m., a5b. 

PrAefAtio

Nvlli terreno militi arma adeo necessa-
ria sunt, atque militi iesu christi arden-
tes preces. His non tantum spirituales 
et corporales suos hostes, sed ipsum 
quoque omnipotentem atque invictum 
Deum vincit. 

Precatio fidelis, manus et animae, qua 
omnigenas benedictiones ex divinae gra-
tiae gazophylacio accipimus: et situla, 

ajanlo level

Az Atyafiaknak, kik Erdély és Magyar 
országban el-oßlottanak, és a’ kettös 
kereszt alatt az Urért minden nap nyo-
morgattatnak, adassęk kegyelem és lelki 
békessęg nagy böséggel. Amen!

Szerelmes Atyámfiai!
Soha a’ vitéz embernek nincs nagyobb 
szüksége a’ fegyverre, mint a’ keresztyén 
embernek a’ buzgó könyörgésre, mely-
lyel ö nem csak lelki testi ellenségit gyö-
zi-meg, hanem néminemü képpen még 
a’ meg-gyözhetetlen istenen-is triumfál. 
Ugyan-is az igaz könyörgés a’ léleknek 
keze, mellyel az istennek sok szép kü-
lömb külömb-féle áldásit naponként az 
ö gazdag tárházábol el-fogjuk: ez amaz 
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qua ex fonte salutis aquas consolationis 
et refrigerationis haurimus. 

Precatio est clavis regni coelorum: ani-
marum medicina: tristium gaudium: 
infirmorum robur: pauperum subsidi-
um: famelicorum cibus: sitibundorum 
potus. 
Numisma est census obedientiae et gra-
titudinis nostrae, nutrix virtutum, ac 
vic trix malorum. 

Verum enim vero, quam precatio chris-
tianis est necessaria, tam quoque diffici-
le est, rite, bene et secundum Dei volun-
tatem precari. 

Quid enim precemur ut oportet, non no-
vimus: mala pro bonis, temporalia pro 
aeternis, corporalia pro spiritualibus, 
noxia pro utilibus, non-necessaria pro 
necessariis eligimus et petimus. 

Praeterea non eo, quo Deus a nobis invo-
cari vult, modo, precamur. 

cor, quod animi demissione et contri-
tione ornatum esse debet, ambitione et 
superbia inflatur. 
Fiducia, precum anima, diffidentia et 
όλιγοπιστία debilitatur. 
Tolerantia ac spes, anchora precum, in-
tolerantia, murmuratione et desperatio-
ne infirmatur. Purae sanctaeque manus 
peccatis et injustitia inquinantur.

inde iacobus Apostolus: Petitis, inquit, 
et non accipitis eo quod male petatis. 
Salutaria utriusque istius precum defec-

arany vezér, mellyel az idvességnek for-
rásából a’ vigaßtalásnak és lelki hivesi-
tésnek vizeit naponként meregettyük.  
A’ könyörgés továbbá nem egyéb, hanem 
a’ menyországnak kultsa: a’ léleknek 
flastroma: a’ bánkodóknak vidamsága: 
az erötleneknek erejek: a’ szegényeknek 
kintsek: az éhezöknek eledelek, a’ szo(m)- 
juhozóknak italok, a’ mi iste(n)hez való 
engedelmességünknek és háládatossá-
gunknak záloga: egycsomóban ez amaz 
egy szükséges dolog, a’ mellyet a’ ki ma-
gának választ, a’ jób részt választya, a’ 
melly ö töle soha el nem vétetik. 

De a’ mely szükséges dolog könyörgeni 
a’ keresztyén embernek, szinte olly nehéz 
dolog, jól, és az istennek akarattya sze-
rént könyörgeni. 
Mert szent Pál mondtaként (Rom.8. 
vers. 26),
mit kellyen kérnünk, a’ mint kellene, nem 
tudgyuk: innét vagyon hogy gyakor ta a’ 
gonoszt a’ jó helyett, a világi el-mulan-
dókat, az örökkévalók helyett, a’ testie-
ket, a’ lelkiek helyett, és a’ mi szükségte-
len a’ szükséges dolgok helyett, kérjük és 
kivánnyuk magunknak. 
ide való az-is, hogy nem olly módon kö-
nyörgünk a’mint az isten akar mi tölünk 
imádtatni.
A’ sziv, melynek töredelmesnek és aláza-
tosnak kellene lenni, némelly magának 
való tulajdonitással iste(n) elött fel-puf-
fad. A’ bizodalom, melly a’ könyörgés-
nek lelke, kételkedés miá hánkodik. A’ 
re ménség és békességes türes melly a’ kö-
nyörgésnek vas-matskája vólna, békéte-
lenséggel, zugolodással és kétségbe való 
eséssel ostromoltatik, istenhez tisztán, 
és szentül fel-emelendö kezeinket, ugyan 
le-vonsza a’ természeti veszetség. innét 
mondgya sz. Jakab (Jak. 4. vers. 5): Ké-
ritek de el nem vészitek, mert nem jól ké-
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ritek. De mind a’ két rendbéli fogyatko-
zások ellen orvosságot nyújt minékünk 
ez kisded Imádságos könyv. Akar melly 
lelki testi jóért vagy könyörgeni vagy 
hálákat adni Istennek kiván lelked, itt 
arrúl szép idvességes példat és formát 
találsz; még pedig tiszted, hivatalod, ál-
lapotod szerént. 
A’ Szent irásbéli Locusok pedig, mely-
lyekböl többire szórul szóra füzettenek 
és tüdzettenek ez szép könyörgö és hálá 
adó Imádságok, hitedet az isten(n)ek 
igireti felöl meg-erösitik; szeretetedet 
Istenedhez gerjesztik az ö véle való be-
szélgetésre; Reménsegedet vastagittyák, 
és békességes türésedet támogattyák 
minden probákban és kisértetetekben. 
(a2a-a5a)

tus remedia, ex spirituali verbi divini 
myropolio, in hoc Enchiridio, ostendi 
et proposui. Hae etenim Precationes et 
Gratiarum actiones exemplar sunt et 
epitome omnium rerum necessariarum, 
quae a Deo petendae sunt. 

Sententiae sacrarum Literarum, preca-
tionibus et gratiarum actionibus subjec-
tae, fidelem Dei adoratorem ad ardorem 
et perseverentiam in precibus excitant: 
 fidem ejus praeclaris certae exauditionis 
promissis corroborant, ac, tanquam reso-
nabilis divina echo, voce Amen, fervidas 
ipsius precationes et gratiarum actiones 
obsignant: tandemque ipsum instruunt, 
quomodo se erga Deum, erga proximum 
suum, et erga semetipsum gerere debeat, 
ut procatio sua Deo sit gratum sacrifici-
um, et suffimentum bonae fragrantiae. 
(a2a-a3a)

A szövegben egyetlen olyan hely van, ahol Pósaházi félreértelmezte az eredetit:  
A ’situla’ (=edény) szót ’arany vezér’-nek fordította. Különben a magyar szöveg az 
eredetinek nem annyira szó szerinti, mint inkább értelmező, magyarázó jellegű visz-
szaadása. Erre utalnak a magyar szöveg első felében a latinban meg nem lévő olyan 
módosítószavak, kötőszavak, mint ’néminemü képpen még’ – ’ugyanis’ – ’továbbá’ 
– ’innét vagyon hogy gyakorta’, amelyek egy szálra fűzik fel a gondolatokat. 

A másik változtatás Sibelius személyes megjegyzéseit érinti: így lesz a „Salutaria 
utriusque istius precum defectus remedia, ex spirituali verbi divini myropolio, in 
hoc Enchiridio, ostendi et proposui” szerzői célkitűzés megfogalmazásában a ma-
gyar szövegben az alany Sibelius helyett az imádságos könyv: „De mind a’ két rend-
béli fogyatkozások ellen orvosságot nyújt minékünk ez kisded Imádságos könyv.”

a Praefatio végén mutatható ki a legjelentősebb eltérés. Ez abból adódik, hogy 
Pósaházi nem követte mintája szerkesztési elvét. Sibelius ugyanis nem csupán utalt 
a margón az imádságok szövegébe beleszőtt bibliai helyekre, hanem az imaszövegek 
után bibliai idézeteket is közölt.10 Pósaházi ezzel szemben csak az imaszövegeket 

 10 Sibelius: „Sententiae sacrarum Literarum, precationibus et gratiarum actionibus subjectae…” 
(a3a) – Pósaházi: „A’ Szent irásbéli Locusok pedig, mellyekböl többire szórul szóra füzette-
nek és tüdzettenek ez szép könyörgö és hálá adó imádságok, hitedet az isten(n)ek igireti felöl 
meg-erösitik.” (A3b)
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fordította le, a bibliai idézeteket nem csatolta az imákhoz. A magyar szöveg mar-
góján természetesen meghagyta a párhuzamos bibliai locusokra való utalásokat. 
Ez a szerkezeti eltérés egyébként már a két könyv címében is megmutatkozik. Míg 
Sibelius a Szentírás örök forrásából merített és annak bizonyságaival megerősített11 
könyörgéseket és hálaadásokat kívánt közreadni, Pósaházi „a Szent irásbol szedege-
tett …könyörgö és hálá-adó imadsagok”-ról beszélt. (1-2. kép)

Pósaházi ajánlólevelében ugyanakkor a margón pontosan megnevezte a Sibelius 
által idézett bibliai helyeket a Rómaiakhoz írt levélből és Jakab leveléből.

Az imák szövegében a biblikus hangvételt mindkettejüknél nagyon jól meg lehet 
figyelni. A magyar változat befogadását a szokott magyar nyelvű bibliai formulák és 
fordulatok teszik könnyebbé. Példaképpen álljon itt egy részlet a XXXVI. Uton-já-
róc Imádságából: 

Légy én velem, ó mennyei kalauz, őrizz 
meg engemet ez útban, mellyen jároc, a’ 
te szemeid vigyázzanak én reám, vigasz-
tally, és a’ te veszszöddel pásztori botod-
dal erössits-meg engemet. (224)12

Másutt a magyar bibliafordításokból megszokott szóismétléssel teszi hangsúlyossá 
mondanivalóját: 

Erötelen edény vagyoc, magamat tanát-
sal és erövel nem segéthetem: te a’ te 
erödet az én erötlenségemben végezd-el, 
és a’ te tanácsoddal igazgass és vezérely 
engemet.” (225)13

Pósaházi ajánlólevelének további, immár önálló részében először Sibeliust és mun-
káját dicséri, aminél szebb, hasznosabb és tökéletesebb imádságoskönyvre nem ta-
lált. összefoglalja fordítása keletkezésének fentebb már idézett körülményeit. Majd 
címzettjeihez, az Erdélyben és Magyarországon szétszóródott, vele együtt bujdosás-
ban szenvedő, szerelmes atyjafiaihoz fordul, „a’ kik többire lelki éhségre jutottatok, 
se köz, se magános helyen Praedikátiokat és imádkozásokat nem halgathattok: azért 
e’ kis lelki patika légyen nálatok, a’ mellyböl lelki temjént vehettek minden alkal-
matossággal elö.”14

 11 „christianae precationes et gratiarum actiones, ex perenni sacrae Scripturae fonte haustae, 
ejusdemque testimoniis confirmatae atque obsignatae.” 

 12 A margón hivatkozott bibliai helyek: Gen. 28. v. 20. és Ps. 23. v. 4.
 13 A margón hivatkozott bibliai helyek: 2. cor. 12. v. 9.
 14 Sibelius Gasparnak Szent Irásbol szedegetett…, i. m., a4b.

Esto mecum, Dux coelestis, serva me in 
via hac, qua ego proficiscor, deduc me 
oculis tuis: consolare et corrobora me 
virga tua et pedo tuo. (273)

Vas sum infirmum, ipse consilio me et  
auxilio juvare nequeo: tu potentiam 
tuam in mea infirmitate perfice, ac 
consilio tuo me deduc et rege. (274-275)
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Ez a kötet olyan hasonló hangvételű imádságoskönyvek társaságában jelent meg Ko-
lozsvárott Veresegyházi Szentyel műhelyében 1673-ban, mint Técsi Joó Miklós15 és 
Szathmárnémethi Mihály imádságoskönyvei. 16 Sőt olyan kolligátumkötet is ismert, 
ahol egybekötve maradtak fenn, ami együttes használatukat bizonyítja.17 Rokon 
voltukat erősíti az a tény is, hogy a holland nyelvű Sibelius imádságoskönyv alapján 
készült német változat Geistliche Himmelsschlüssel címen jelent meg Gregor Thom-
son (1624–1675) pfalzi prédikátor fordításában.18 Ez a cím a hazai imádságirodal-
munkban oly népszerű, Szathmárnémethi Mihály Mennyei tárház kulcsa című kö-
nyörgésgyűjteményére emlékeztet.

 15 téCsi Joó Miklós, Lilium Humilitatis, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 1673 – RMK 
i. 1153.

 16 szAtHMárnéMetHi Mihály, Mennyei tárház kulcsa, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel Mihály, 
1673 – RMK i. 1149.

 17 Fazakas Gergely Tamás, Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet: A lamentációs és peniten-
ciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben, Debrecen, 
Debreceni Egyetemi K., 2012 (csokonai Könyvtár, Bibliotheca studiorum litterarium), 293–
294.

 18 Frankfurt, 1670. – VD17 23:665935T
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Meggyőződésem, hogy a 20. század második felében árva Bethlen Katára irányuló 
kutatások legjelentősebb eredményeit Markos András (1920–1974) kolozsvári levél-
tárosnak, az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára munkatár-
sának köszönhetjük. Nem a megállapítás meglepő, inkább az a különös, hogy ezt még 
ma, négy évtizeddel a halála után is hangsúlyozni kell. Ugyanis fontos felismerései, 
alapos érvelésen alapuló szakcikkei máig nem épültek be megfelelő módon a Bethlen 
Kata-kutatásokba. A Markos írásait követően megjelent, sőt a legújabb összefogla-
lások egy része is nélkülözi eredményeinek említését, és sokszor a korábban forga-
lomban lévő téves adatokat örökítik tovább. Az alábbiakban elsősorban a Bethlen 
Katára, valamint udvari papjaira, Bod Péterre és Málnási Lászlóra vonatkozó, pub-
likált és kéziratban maradt munkásságát tekintem át. Jelen összefoglalásnak, ahogy 
a munkásságára irányuló kutatásomnak is az a célja, hogy Markos eredményei végre 
rangjuknak megfelelően felhasználhatóak legyenek a Bethlen Kata-szövegek készülő 
kritikai kiadásainak munkálatai, később pedig egy Málnási-kutatás során.1

Markos András életművének jelentőségét, a kolozsvári gyűjtőlevéltár kialakítá-
sáért végzett áldozatos munkáját néhány írásban, az életrajzot is röviden közölve, a 
levéltáros méltó hivatali utóda, Sipos Gábor hangsúlyozta.2 Markos rendezetlen ha-

 1 A Bethlen Kata szövegeit kiadó munka a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori 
Művelődéstörténeti Műhelyében folyik. (Jelen tanulmány megírását is a kutatócsoport oTKA 
K101840 számú pályázata támogatta.) Terveink szerint minden Bethlen Katához kötődő szö-
veget kiadunk, illetve a hozzá kapcsolódó tárgyi emlékek fotóit és ezek leírását is közzétesszük. 
Előbb az önéletírás, az imádságoskönyv, valamint a végrendeletek és egyéb rendelkezések, be-
adványok online és nyomtatott kritikai kiadását, később népszerűsítő változatban is kiadandó 
edícióját szeretnénk elkészíteni. Ezt követően kerülhet sor a 2002-es levelezéskiadás teljes re-
víziójára. Az apparatus criticus készítése során a Málnásira és Bodra vonatkozó anyagokat is 
feldolgozzuk, egy későbbi Málnási-kutatást is előkészítve. Ezeken túl pedig mérlegeljük, hogy 
Markos András meg nem jelent, de több esetben lényegileg nyomdakész írásaiból mit érdemes 
– magyarázó jegyzetekkel, bevezetővel – publikálni.

 2 siPos Gábor, A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár negyven éve, Korunk, 2001/9, 46–49; 
uő, László Dezső és Markos András, a kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár megteremtői = 
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gyatékának is Sipos volt az első áttekintője, ideiglenes rendjének kialakítója.3 Magam 
is az ő szóbeli tanácsai, a hagyatékot rendező korábbi bejegyzései segítségével fogtam 
neki az anyag átnézésének és lefotózásának.4 Jelen tanulmánnyal azonban nemcsak 
Markosra emlékezem, hanem egykori munkahelyére is. A hagyaték feldolgozását 
ugyanis még a Farkas utcai református templomban elhelyezett levéltárban, évek óta 
a számomra egyik legkedvesebb archívumban végeztem, a földszinti kerengőben ki-
alakított dolgozó- és kutatószobában.5 Kutatói szempontból lényegében a lehetséges 
végső pillanatig voltam itt: a dokumentálás utolsó napjaiban már nagy erőkkel folyt 
az ideiglenes helyszínre történő átköltözés előkészítése, a levéltári anyagok dobozo-
lása. Sőt egyik utolsó ottlétemkor, 2014. május végén a templom felújítói – egy időre 
a Markos-hagyaték átnézésének felfüggesztését kérve – próbafúrásokat is végeztek a 
kutatószobában, mindenki számára meglepő felfedezéssel: a levéltár otthonául szol-
gáló kerengő délre néző boltíves falai ebben a formában nem eredetiek, hanem az ab-
lakok alatti falakat valamely korábbi felújításkor rakták újra a középkori kövekből, 
alulra vékony téglafalat beépítve. Ezt talán Markos még tudta.

Markos András nagyon keveset publikált, illetve – az orgánumok nem szigorúan 
szakmai jellege miatt (kolozsvári Református Szemle, bukaresti Könyvtári Szemle) 
– nem mindig fejthette ki filológiai eredményeit és vonatkozó érveit a szándékai sze-
rinti részletességgel. Azonban a kéziratos hagyatékban található temérdek kutatási 

Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században, szerk. siPos András, Bp., Budapest Fő-
város Levéltára, 2004 (Budapest Főváros Levéltára közleményei), 183–190; Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Gyűjtőlevéltára ismertető leltára, Markos András-hagyaték. Lásd http://
www.reformatus.ro/20140530leveltar-ismerteto-leltara.html (utolsó letöltés: 2014. július 20.). 
Vö. még siPos Gábor, László Dezső, a levéltáros = László Dezső emlékezete, szerk. Cseke Pé-
ter, Kolozsvár, Polis, 2004, 138–146; uő, Az erdélyi magyar egyházi levéltárak 1990 után = 
„Hogy mindnyájan egyek legyenek…” Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – tíz 
év az egyházi levéltárak szolgálatában, szerk. szAbAdi istván, Debrecen, MELTE, 2003, 47–52.

 3 A Markos András hagyaték fondjának törzsszáma F 11, összesen három folyóméternyi anyag, 
ideiglenes rendje az előző jegyzetben idézett ismertető leltárban olvasható: 1. Régi családi iratok; 
2. Kéziratok (1. Árva Bethlen Kata önéletírása, válogatott levelei, Málnási László életműve, Bod 
Péter; 2. Mocsáry Lajos élete és tevékenysége; 3. Gazdaságtörténeti feljegyzések, adatgyűjtések); 
3. Adatgyűjtések: ártörténet, 18. századi marhavásárok, metrológia; 4. cédulagyűjtemény (hiva-
taltörténet, hitelügyek, legatumok, devalváció, tutajozás, bálványosvár-aljai kutatás); 5. családi 
levelezés; 6. Kéziratgyűjtemény (intze József: Breve compendium historiae patriae, 1788; 17–18. 
századi iratok; A marosvásárhelyi református Kollégium iKE-jegyzőkönyve; Bethlen Gábor-pá-
holy jegyzőkönyve). – Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára ismertető leltára 
szerint a hagyatékot Markos András fia, Markos Péter Pál adta át a levéltárnak 1980-ban. Sipos 
Gábor szóbeli közlése szerint azonban éppen az általam vizsgált 2.1 jelzetű anyag nem a családtól 
jött, ugyanis ezen Markos a levéltárban, s nem otthon dolgozott.

 4 itt köszönöm meg Sipos Gábornak a hagyatékban való eligazodáshoz és az 1960–70-es évek 
erdélyi egyházi tudományosságáról való gondolkodáshoz adott tanácsait, illetve jelen írás lek-
torálását. Köszönöm Ősz Sándor Elődnek a – szintén Markos precizitásához méltó – szolgá-
latkész levéltárosi munkáját, valamint Gesztelyi Herminának a hagyaték fotózásában nyújtott 
segítségét.

 5 Markos idejében még az e fölötti dongaboltozatos teremben volt megtalálható a munkahelyi-
ség, ebből később raktár lett. Vö. siPos, A kolozsvári…, i. m. és uő, László Dezső és Markos 
András, i. m.
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jegyzetének, vázlatának, piszkozatának és szövegváltozatának alapos tanulmányo-
zása segítséget nyújthat többek közt a 18. század kutatói, így a Bethlen Katával, 
illetve udvari papjaival, Bod Péterrel és Málnási Lászlóval foglalkozók számára. 
Markos e feljegyzéseit majdnem minden esetben dátummal látta el, valamint meg-
őrizte az említett témákban folytatott tudományos és adminisztratív levelezésének 
– feltételezésem szerint – legnagyobb részét (mind saját leveleinek másolatát, mind a 
válaszokat), továbbá kutatási előrehaladásáról időnként pro memoriákat készített. 
Ezek alapján tehát nagyrészt rekonstruálhatók azok a kutatási folyamatok, amelyek 
eredményei akár csupán egy-egy mondatként kerültek be megjelent tanulmányaiba, 
vagy – különösen Málnásira vonatkozóan – teljességgel publikálatlanul maradtak.

Jelen írásban – néhány családi iraton túl6 – elsősorban az F 11 2.1. jelzet alatt 
található kéziratokat veszem figyelembe: Árva Bethlen Kata önéletírása, válogatott 
levelei, Málnási László életműve, Bod Péter. Ez a címben jelzett témákra vonatko-
zó, Markos kutatásait, jegyzeteit, másolatait tartalmazó anyag négy dossziéból áll, 
melyeket Sipos Gábor felvetésemre 2012. októberi kutatásomkor megszámozott: 
2.1.1–4.7 Azóta azonban úgy látom, hogy a négy dosszié anyaga erősen fedi egy-
mást: nehezen különíthető el az iratok jellege alapján (keverednek a feljegyzések, ta-
nulmányváltozatok, illetve a levelezések), nincs rendes kronológiai sorrend az egyes 
dossziékon belül, tematikusan pedig szorosan összefügg az egész egység. Úgy vélem 
tehát, hogy az egyes iratok dossziészintű hivatkozása jelenleg felesleges, vagyis a 
továbbiakban az F 11 2.1. jelzet alatti anyagból felhasznált iratokra dátumjelzéssel, 
illetve címmel utalok, ezzel járulva hozzá a hagyaték kronológiai sorrendjének hely-
reállításához.8 Egyelőre azonban nem használok más, később, immár majd az új, 
végleges levéltári épületben átnézendő egységet, így például a Markos publikációit 
elsősorban közzétévő, de a kéziratai elfogadása során több esetben is hezitáló Refor-
mátus Szemle archívumát,9 ahogy Markos más levelezőpartnereinek a hagyatékát, 
irattárát sem tudtam a kutatás jelen fázisában vizsgálni.

 6 Markos-hagyaték F 11 1. és 5. Régi családi iratok, illetve családi levelezés.
 7 Ezen túl néhány további, Markos által készített iratcsomó is található a 2. 1. jelzet alatt: pél-

dául Bethlen Kata önéletírásának Bod Péter által a nyomdai munkákhoz előkészített kéziratá-
nak fotómásolata (eredetije a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban: Ms. 643. jelzet alatt).

 8 Markos András hagyatéka 1960-as, 70-es években keletkezett kéziratainak (levelek, beadvá-
nyok, feljegyzések stb.) idézeteiben a központozást, az egybe- és különírást, valamint az ékeze-
tes betűket a mai helyesírásnak megfelelően egységesítettem.

 9 Az Erdélyi Református Egyházkerület Főjegyzői Hivatalának iratai: A 24 1. évrendezett iratok; 
3. Kéziratok a Református Szemle számára.
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ii.

Markos András távolról jutott el a Bethlen Kata-kutatásokhoz. Miután ugyanis 
1939-ben leérettségizett a Kolozsvári Református Kollégiumban, az (akkor még 
román) kolozsvári i. Ferdinánd Egyetem Jogi- és államtudományi Fakultására 
iratkozott be, s szerezte meg 1944-ben (a második bécsi döntés miatt újra magyar 
Ferenc József Tudományegyetemen) a jogi doktorátust. öt évvel későbbi gépiratos 
önéletrajza szerint már egyetemi évei alatt, sőt a középiskolában is különféle társa-
dalomtudományokkal foglalkozott, s több alkalommal nyert el pályadíjat. Az efféle 
tudományos munka során saját bevallása szerint már korán gyakorlatot szerzett 
a téma megválasztásában, összegyűjtésében és feldolgozásában. Még joghallgató 
volt, amikor 1942-ben megjelent első publikációja, A monografikus szociológia a 
Társadalomtudomány című folyóirat 4–5. számában. 1943 őszétől az Erdélyi Tudo-
mányos intézet ösztöndíjasa, majd 1945 októberétől adjunktusa volt, ahol erdélyi 
szociológiai, társadalom- és gazdaságtörténeti (különösen bank-, hitel- és pénztör-
téneti) kérdésekkel, valamint szociográfiával foglalkozott. Bár magyarországi ál-
lással is próbálkozott,10 1948 decemberében kinevezték a kolozsvári egyetem jogi 
karára helyettes jogtörténeti előadó tanárnak. 1949 elején egy feljelentés nyomán 
elbocsátották, amelyhez, mint Sipos Gábor az életrajzi összefoglalójában megjegy-
zi, felesége, báró Kemény ilona arisztokrata származása is hozzájárult. 1949. őszi 
felmentését követően több intézményben dolgozott könyvelőként, anyagilag nehéz 
helyzetben, időnként a munkanélküliség és betegségek árnyékában. Főhivatású le-
véltárossá történt kinevezését megelőzően utoljára a Romániai Műemlék igazgató-
ság kolozsvári kirendeltségén tevékenykedett.11

Markos ezekben a nehéz években, ahogy már az 1940-es évek óta, rendszeresen 
foglalkozott tudománnyal, bár ekkoriban csak szabadidejében tudott kutatni. El-
sősorban a hosszú ideje megkezdett 18–19. századi erdélyi pénz- és banktörténeti, 
illetve alapítványi hiteltörténeti vizsgálatait folytatta. Emiatt kutatott a kolozsvári 
egyházkerületi gyűjtőlevéltárban, s így bukkant Málnási László személyére (1722–
1797), aki az Erdélyi Református Főkonzisztórium lelkipásztora, az 1760-as évektől 
a 90-es évekig a Főkonzisztórium alapítványi ügyeinek (a kollégiumok és a nagyobb 
egyházközségek kamatra kiadott tőkéinek) felügyelője, „coadjuctora, valójában telj- 

 10 1948 elején például – Bónis György közbenjárására – Bibó istván írt választ Markosnak, hogy 
amennyiben a körülmények engedik, fölveszik a budapesti Gróf Teleki Pál Tudományos intézetbe.

 11 A szakmai életrajzi összefoglaló fő forrásai: Markos András curriculum vitaeje 1943. szeptem-
ber 25-ről, 1949. március 18-ról, valamint 1949. augusztus 8-ról; Bibó istván 1948. január 26-i 
levele Markos Andrásnak; Pro memoria, 1960. február 19.; ifj. nAGy Géza temetési beszéde 
Markos András fölött, 1974. március 25-én. Vö. még Győrfi Dénes, A kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetem Erdélyi Tudományos Intézetének munkaterve 1945-re, Romániai Magyar Szó, 
Színkép-melléklet, 2004. február 14., internetes közlése: Káfé Főnix irodalmi és fotóművé-
szeti lap, 2013. szeptember 18. http://kafe.hhrf.org/?p=25546 (utolsó letöltés: 2014. július 31.);  
siPos, László Dezső és Markos András, i. m., 186.
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hatalmú intézője” volt.12 Markos 1964 márciusában tudakozódott néhány levélben 
Málnásinak az akkor még előtte ismeretlen, a lexikonokban nem közölt születési 
ideje és feltételezett helye (Málnás) forrásairól. Ezeken túl érdekelték a gernyeszegi 
eltemettetése körülményeinek lehetséges levéltári (anyakönyvi és egyéb) adatai is. 
Ekkor megkezdett Málnási-kutatásait éveken keresztül folytatta, mint lejjebb látni 
fogjuk, több szöveget, sőt egy nagyrészt kész monográfiát is összeállított róla, azon-
ban sajnos mégsem publikált semmit az eredményeiből.

Említésre érdemes egyébként, hogy a Bod Péter árnyékában szinte elfeledett Mál-
nási László lelkipásztori és pénzügy-igazgatási tevékenységének jelentőségére Jakó 
zsigmond hívta fel először a figyelmet az erdélyi református egyház iratkezelésének 
fejlődését áttekintő, első változatában még az 1940-es évek végén született tanulmá-
nyában.13 Jakó professzor tudományszervező lendületét ismerve valószínűnek tart-
hatjuk, hogy Markos témaválasztásában is lehetett némi befolyása.

iii.

Markos a kolozsvári református egyházkerületi gyűjtőlevéltárban vizsgálva a hite-
lezéssel kapcsolatos, Málnásihoz is kötődő főkonzisztóriumi iratokat, már azelőtt, 
hogy kinevezték volna levéltárosnak, későbbi munkahelyén számos addig ismeret-
len kéziratra bukkant Bethlen Katával kapcsolatban. Megtalálta önéletírásának, 
vallástételének, végrendeleteinek és egyéb rendeléseinek, valamint leveleinek addig 
ismeretlen, részben autográf, részben Bod Péter és mások kezétől származó darab-
jait.14 A Bethlen Kata-kutatások Markos-hagyatékban fennmaradt „első, tájékoztató 
jegyzete[i]” 1964 áprilisában készültek, s a szövegekben említett személyek, esemé-
nyek és a keletkezés azonosításáról szóltak.15 Ahogyan a következő munkás évek is: 

 12 Markos András levele Pálffy Károlynak, a gernyeszegi református lelkésznek, Kolozsvár, 1964. 
március 30.

 13 jakó zsigmond, A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár = uő, Írás, könyv, értelmiség: 
Tanulmányok Erdély történetéhez, Bukarest, Kriterion, 1976, 226–246.

 14 Sipos Gábor szíves szóbeli közlése szerint ifj. Nagy Géza (1914–1981) azt mondta neki, hogy 
ő hívta fel Markos figyelmét a Főkonzisztóriumi Levéltár Málnási-anyagában található Beth-
len Kata-kéziratokra: Acta Malnasiana. árva Bethlen Kata. 1746–1759. Mai jelzete: A8 Árva 
Bethlen Kata hagyatéka.

 15 Noha Markos első tudakozódásai Málnásiról 1964. márciusi levelekben olvashatóak, a ha-
gyaték három levelében is korábbi, már 1960–61. körüli kutatásokra történő utalást találunk. 
Egyrészt 1965. október 18-i, Vass Béla tanárnak címzett levél: „Málnási személyiségével akkor 
ismerkedtem meg, amikor (5–6 évvel ezelőtt) az erdélyi alapítványi jellegű hitelviszonyokkal 
foglalkoztam. Eközben lettem figyelmes Málnásira.” Másrészt szintén azt írja a nagytiszteletű 
Antal fivéreknek 1966. május 13-i levelében, hogy több mint öt éve kezdett megismerkedni a 
Málnási életére és tevékenységére vonatkozó forrásokkal. Harmadrészt ugyan Markos az addig 
ismeretlen Bethlen Kata-kéziratokra vonatkozó első feljegyzéseit 1964 áprilisában datálta, egy 
november 10-i levélpiszkozatában azt írta Juhász istván professzornak, a Református Szemle 
felelős szerkesztőjének, hogy „a matatásaim közben szerencsés véletlen folytán már évekkel ez-
előtt előkerült kézirati töredékek”. Ha valóban korábban kerültek a kezébe e Bethlen-szövegek, 
Markos valószínűleg nem sokat foglalkozott velük 1964 tavaszát megelőzően.
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Markos élete legjelentősebb tudományos eredménye mindezek alapos értelmezése 
és kiadásra történő előkészítése volt. A gyűjtőlevéltár meglévő állományának egy 
részét már kitűnően ismerő kutató 1964. szeptember 1-jei kinevezését követően im-
már főállásban foglalkozhatott az anyag feldolgozásával – természetesen az általa és 
főnöke, László Dezső által szintén gondosan végzett egyéb levéltári (állománygyara-
pító és anyagrendező, lajstromozó) munkák mellett.16

Markosnak a nyomtatásban megjelent szövegközléseiben leírtakhoz képest a ha-
gyatékból valamivel többet tudunk meg arról, miképpen kerülhettek a kolozsvári 
levéltár anyagába az értékes kéziratok.17 Egy datálatlan, de talán szintén 1964. áp-
rilisi, tintával írt, sokat javítgatott iratcsomóban (Feledésbe merült jegyzetek Árva 
Bethlen Kata életművének sorsára vonatkozólag) olvasható, hogy „minden való-
színűség szerint Málnási László hagyatékából került a Főkonzisztórium Levéltárá-
ba, mégpedig az alapítványi elszámolások közé, egy átkötött csomóban” 1758-as 
dátummal. Lajstromozatlan volt, a levéltári mutatók és segédletek nem tüntették 
fel, ezért kerülte el Markos szerint a figyelmet, így a Szádeczky-Kardoss Lajosét is, 
aki pedig kutatott az egyházkerület levéltárában, s az általa ismert végrendeleteket 
a lelőhelyre való hivatkozással közölte is.

Markos, alapos kutatások után, 1964 nyarán írhatta meg azt a tanulmányt a 
kolozsvári Református Szemle számára, melyben szándéka szerint részletesen, ti-
zenhárom gépiratlap terjedelmű bevezetőben beszámol az újonnan megtalált kéz-
iratokról, s a szövegek egy részét közli. Valószínűleg szeptember végén adta oda e 
tanulmányt Juhász istvánnak, mert fennmaradt egy levél október 9-ről, amelyben 
kéri Juhászt, hogy ezt a teljes kéziratpéldányt juttassa vissza neki pár napra, amíg 
Jakó zsigmondnak továbbadja lektorálásra. E levélben Markos jelzi további terveit: 
a szövegek kiadását szeretné, az önéletírás-töredékek sorsával kapcsolatos feltevé-
seit, illetve a kutatás új útjait írná meg egy újabb tanulmányban. Markos egy másik, 
szintén Juhásznak írt, október 17-i leveléből kiderül, hogy Jakó néhány nap alatt 
el is végezte a lektorálást, s nem emelt lényegi kifogást, ám a kisebb megjegyzéseit 
Markos beépítené az írásba, mielőtt visszaadná Juhásznak. örömmel számolt be 
arról, hogy Jakó biztatta, valóban ne hagyja abba a kutatást, egy újabb cikkben pró-
bálja megválaszolni a mostaniban feltett kérdéseket, s adja ki a többi töredéket is. 
Ezért is érte Markost hidegzuhanyként Juhász november 4-i levele, mely szerint „ha 
a Szemle filológiai folyóirat lenne, az egész írást örömmel és változatlanul közöl-
ném”, ám mivel nem az, Markosnak több mint a felére, mintegy hatlapnyira kellene 
meghúznia a bevezetést. Markos rendkívüli csalódottságát mutatja, hogy önálló 
feljegyzésben foglalta össze „Juhász álláspontját,” melyet az előbb idézett levél szö-
vege alapján úgy rekonstruált, hogy a szerkesztő szerint: 1. a cikk csupán kiegészíti, 

 16 Vö. siPos, László Dezső és Markos András, i. m., 187.
 17 Vö. MArkos andrás, Árva Bethlen Kata Vallástétele és Önéletírásának töredékei, Református 

Szemle, 1964, 308–323; uő, Árva Bethlen Kata kiadatlan levelei, Református Szemle, 1965, 
330–341; uő, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, Református Szemle, 1969, 339–357; uő, Árva 
Bethlen Kata vallástétele és önéletírásának kiadatlan töredékei, irodalomtörténeti Közlemé-
nyek (itK), 1970, 67–75.
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de nem módosítja Bethlen Kata református kegyességéről eddig kialakult képet,  
2. a részletek csak Bethlen Kata írói munkásságának rövid, három-négy gépelt lap-
nyi felvázolásával lennének megmutathatóak, 3. a bevezetés elnyújtott, de inkább 
műfajilag áll távol a Szemlétől, ezért Juhász konkrét rövidítést javasol. Konklúzió-
ként azt fogalmazta meg szomorúan, hogy „más alkalmat kell találni a közlésre”.

csalódottságában november 10-én egy-egy levelet fogalmazott a Református 
Szemle szerkesztőinek. Juhásznak ezt írta (ennek csak a kéziratos piszkozatát ta-
láltam meg egyelőre, a szokásos gépiratos másolatot nem, lehetséges, hogy nem 
ebben a változatban küldte el): „A matatásaim közben szerencsés véletlen folytán 
már évekkel ezelőtt előkerült kézirati töredékek jelentőségüknek megfelelő mélta-
tást csak akkor kaphatnának, ha lehetőség lenne az eddig ismeretlen iratokat mind 
közölni, azoknak lehetőleg teljes és kimerítő leírását adni, egyben felvetni a Bethlen 
Kata szellemi hagyatékával kapcsolatos összes kérdéseket s keresni rá a válaszo-
kat. A Szemle azonban erre nem alkalmas, az ilyen vállalkozás valóban távol áll 
a Szemlétől. Az általad »műfajilag filológiai-levéltári jellegűnek« minősített beve-
zetés, vagy kísérőszöveg nélkül ugyanis elképzelhetetlen bármiféle közlés, amely a 
kézirati töredékekre vonatkozik, úgyannyira, hogy nem járulhatok hozzá ahhoz, 
hogy éppen ezek a mozzanatok iktatódjanak ki s ezek helyébe egy taxatív felsorolás, 
egy a lényeges mozzanatokat elhomályosító »reziduum« kerüljön.” Hasonló érveket 
fogalmazott meg Dávid Gyulának is, jelezve, hogy nem haragszik, nem neheztel a 
szerkesztőségre, megérti szempontjaikat, ám lemond arról, hogy megjelenjen írása, 
mert a lap által biztosított keretet nem látja elegendőnek az érvek kifejtéséhez. Az-
tán Dávid Gyula december 12-én békülékeny levelet írt Markosnak, jelezve, hogy 
szeretné, ha mégiscsak a Szemle lenne a közlés helye. Erre vonatkozóan ugyan írás-
beli választ nem találtam Markostól, ám annyi bizonyos, hogy a cikk végül (a szer-
kesztőség elvárásának megfelelő módon) megjelent az 1964-es Református Szemle 
utolsó számában.

A publikáció még e kompromisszumos formájában is komoly szakmai sikert je-
lentett Markosnak. Miképpen egy pro memoriában feljegyezte, az őszi, Szemlével 
szembeni csalódottsága után mégis megjelent cikke 1965 nyarától kezdve sikert ho-
zott. Megjegyzése a szóbeli, a hagyatékból nem rekonstruálható elismeréseken túl 
elsősorban Klaniczay Tibor érdeklődésére utalhatott, aki azt írta, hogy amiatt, hogy 
a magyarországi kutatók is megismerjék a jelentős eredményeket, az irodalomtör-
téneti Közleményekben megjelentetné Markosnak a dokumentumokat is közzétevő 
tanulmányát, akár egyszerű újraközléssel is. Szeptember 3-i válasza szerint Markos 
azért nem szeretné az egyszerű újraközlést egy tudományos folyóiratban (esetleg 
egy magyarországi református orgánumban), mert a kolozsvári Református Szemle 
jellege miatt nem lehetett maradéktanul érvényesíteni a filológiai követelményeket, 
ő azonban ezeket mind szeretné alkalmazni. Ezért kért türelmet Klaniczaytól a to-
vábbi kutatásig, a többi töredék fotójának, betűhív és átírt változatának közléséig. 
Klaniczay azonban válaszában – az eredeti megjelenésre történő utalással – az új-
raközlést indítványozta az irodalomtörténeti Közleményekben (és nem javasolta az 
Egyháztörténet című református folyóiratot, mivel a kiadása megakadt). ám több 
lehetőséget is fölajánlott Markos számára, mert tudta, hogy „az odaáti szerzők” 
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esetében nem könnyű a magyarországi publikálás. Tapintatosan megemlítette, hogy 
amennyiben az újraközlés „valamilyen általam nem sejthető okból ön számára kelle-
metlen lenne, akkor azt a megoldást is választhatjuk, hogy valamelyik munkatársam 
ismertetést közöl az ön közleményéről, saját szavaival mondva el annak tartalmát. 
Ez a megoldás, azt hiszem, semmiképpen sem okozhatna bármiféle kényelmetlensé-
get.” Markos végül szeptember 19-i levelében elfogadta az újraközlést az itK-ban, s 
ugyanekkor azt írta budapesti barátjának, Tárkány-Szűcs Ernőnek, akin keresztül 
Klaniczayval is tartotta a kapcsolatot, hogy „az újraközlés elégtételt jelent nekem 
is, senki sem mondhatja rólam, hogy én kezdeményeztem vagy szorgalmaztam.  
A filológiai közlés lehetőségei most még bizonytalanok, és semmi esetre sem ko-
raiak. Nincs hát miért várni.” De hogy aztán miért csak 1970-ben látott napvilágot 
az írás az itK-ban, s miért nem történt végül utalás a Református Szemle-beli meg-
jelenésre, arra a Markos-hagyatékban nem találtam adatot.18

iV.

Markos öröme mellett a kutatói lelkesedése sem lankadt a tanulmány publikálása 
után. 1965 nyarán az ügyben levelezett, hogy a Málnásival kapcsolatos kutatásait 
folytathassa, de immár nemcsak a kolozsvári gyűjtőlevéltárban, illetve az Erdélyi 
Múzeum egykori archívumában, hanem a Székelyudvarhelyi Dokumentációs (volt 
kollégiumi) Könyvtárban is. Ugyanis az anyagot korábban rendező Jakó zsigmond-
tól tudta, hogy ott őrzik Málnási jelentős hagyatékát, benne könyvtárát és kéziratos 
prédikációit. Markos a Bethlen Kata-szövegközlést követően újra komoly tudomá-
nyos eredményt szeretett volna elérni, Málnásit előhozni a homályból, ezért – aho-
gyan Jakónak jelezte – „kisebb dolgozatot” készül írni róla. Az éppen Udvarhely-
re készülő Jakót kérte meg egy gyors tájékozódásra, s már a neki írott július 10-i 
leveléből kitűnik, hogy milyen jól érzett rá Markos, mit érdemes megnézni. A két 
legfontosabb: szerette volna tudni, hogy ott van-e a Málnási-kéziratok között a 
lelkész Bethlen Kata felett mondott halotti beszéde (talán nem is egy), illetve a nagy-
asszony önéletírásának Málnási egykori példányában nincs-e véletlenül valami fon-
tos bejegyzés, amelyből a kézirattöredékekre vonatkozóan derül ki valami. Markos 
nagy örömmel nyugtázta az archívumban rövid felmérést végző Jakó augusztus 8-i 
válaszát: megvan a halotti oráció a 157. szám alatt nyolc, apró betűkkel teleírt lap 
terjedelemben, valamint valóban van egy utalás Málnásitól az ottani példányban 
Bethlen Kata kéziratos irataira vonatkozóan.

Markos még Jakó tájékoztató levelezőlapjának kézhezvétele napján, augusztus 
12-én lelkesült levelet írt ifj. Nagy Gézának, jelezve, hogy „máris készülhettek arra, 
hogy a Szemlében helyet szorítsatok Málnási halotti tanításának. (Meggyőződésem, 
hogy a Szemlének kapnia kell ezen a prédikáción. Vagy talán le lehetne-e monda-

 18 A Bethlen Katáról néhány évvel korábban publikáló Kohl Tamás (Bethlen Kata Önéletírásának 
első kiadása, itK, 1960, 70) is elismerően érdeklődött 1965 nyarán Markosról, s jelezte, hogy 
Magyarországon is (feltehetően az itK-ra utalt) közzé kellene tenni a szövegközlést, betűhíven.
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ni arról, hogy Málnásinak egy olyan élet kapcsán, mint amilyen a Bethlen Katáé 
volt, bizonyára felemelő tanításait ne tárjuk fel? Vajon az erdélyi református egyház 
egyeteme, az őt képviselő igazgatótanács, vagy az ennek kezelésében lévő Szemle: 
lemondhatnak-e egy ilyen szellemi tőkéről? Ki lehetne más örököse ennek a szellemi 
hagyatéknak?)” Ugyanezen a napon a kolozsvári Református Egyházkerület igazga-
tótanácsához folyamodott, hogy engedélyezzenek neki egy néhány napos udvarhelyi 
kiszállást, mert le akarja másolni Málnási Bethlen Kata felett mondott halotti pré-
dikációját, és közölni a Református Szemlében, hiszen így nemcsak a nagyasszony 
ismerhető meg jobban, hanem Málnási is. Az engedélyt megkapta Markos, s 1965. 
szeptember végén néhány napot kutatott az udvarhelyi könyvtárban.

Az udvarhelyi kiszállás – Markos ott készített jegyzetei, az igazgatótanácsnak írt 
utólagos beszámolója, valamint levelei szerint – rendkívül sikeres volt mind a tágabb 
Málnási-kutatások szempontjából, mind szűkebben, Bethlen Kata vonatkozásában. 
itt elért eredményeiből azonban alig került be valami későbbi publikációiba: csupán 
a Málnási tulajdonában lévő Bethlen Kata-önéletírás példányába tett bejegyzésről 
szólt röviden 1969-es tanulmányának két szöveghelyén.19 Nem jelent meg viszont:  
1. a Málnási 416 kötetes könyvtárának 1797-es lajstromáról készült precíz má-
solata;20 2. a Málnásiról szóló tervezett összefoglalása, amellyel az irodalom- és 
egyháztörténeti köztudattal akarta volna jobban megismertetni Málnásit; 3. Mál-
nási autográf, nagyjából négyezer lap terjedelmű, mintegy hatszáz kéziratos prédi-
kációjáról és több mint száz imádságáról, valamint megszámlálhatatlan teológiai 
kommentárjáról és jegyzetéről szóló ismertetése; 4. Málnási Bethlen Kata felett el-
mondott halotti beszédének szövegközlése;21 5. Málnási Bethlen Kata halálára vo-
natkozó (kéziratos és nyomtatott) megjegyzéseinek elemzése.

Míg Markos a Málnási-életrajzon dolgozott az udvarhelyi kiszállás után is, az 
igazgatótanáccsal is egyeztetve arra jutott, hogy a Málnási-prédikációk teológiai, 
homiletikai értékelését végül az Udvarhely közelében élő bardóci lelkipásztor, Antal 
istván (valamint a szintén lelkész fivére) kezdje el 1966 júniusától a László Dezső 
által megfogalmazott útmutatások alapján. Az elnyúló munka eredménye azonban 

 19 MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 345, 353.
 20 Az udvarhelyi könyvtár Málnási-gyűjteményéről később – Markos jegyzeteit is felhasználva – 

jakó zsigmond írt, de a 416 darabból álló könyvlistát nem közölte. Lásd: A székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtár, i. m.; vö.: rótH András Lajos, Haáz Rezső Múzeum Tudományos 
Könyvtára, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1996.

 21 Pedig erről úgy tájékoztatta Kohl Tamást 1965. december 10-i levelében, hogy a Református 
Szemlének benyújtotta közlésre a szövegkiadását. E levélben ír azokról az 1964-es cikkben még 
nem közölt kéziratok közléséről is, amelyek végül 1965-ös dátummal valóban megjelentek a 
Szemlében. Jelezte továbbá, hogy az itK fogja újraközölni a korábbi írását, végül megjegyezte, 
hogy vitatja Kohl 1960-ban publikált állítását a Bethlen-önéletírás 1762-es, kolozsvári megjele-
néséről. (Erről lásd alább a főszövegem is!) – Még 1967. február 9-én is így számolt be Markos 
a Málnási-kutatásokról az igazgatótanácsnak címzett ötlapos, javításokkal teli, kézzel írt, tehát 
bizonnyal nem végleges szövegében: „Hadd említsem itt meg azt is, hogy a Református Szemle 
szerkesztőségének már korábban benyújtottam Málnási László temetési prédikációjának szöve-
gét, amelyet árva Bethlen Kata fölött mondott volt el. A prédikáció szövegének megjelentetése a 
Szemlében hasznosan szolgálná a fentebb vázolt szakirányú munka folytatásának ügyét.”
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kétségessé vált: az 1968 legvégétől 1969 őszéig íródott levelek és jelentések szerzői 
szerint (nemcsak Markos, hanem a Málnási-prédikációkról való konzultálásba be-
vont D. Nagy Gyula, Tőkés istván és Borbáth Dániel is így vélte): a kijegyzetelt pré-
dikációk alapján nehéz megítélni a Málnási-prédikációk valódi értékét, ezért teljes, 
szó szerinti másolatok lennének szükségesek. Erre kérték Antal istvánt. Ő viszont 
mihamarabb szerette volna megírni a Málnási-prédikációról a Református Szemlé-
hez benyújtandó ismertető dolgozatát. Ehhez 1969. augusztus 29-i levelében Mar-
kostól kért életrajzi és általános adatokat, aki viszont csak október 18-án válaszolt, 
és még ekkor is csupán türelemre intette Antalt, mert még mindig nem tudta befejez-
ni az életrajzi feldolgozást Málnásiról.22 Ekkor csupán a 110. gépelt lapnál tartott, 
s véleménye szerint még a munka egyharmada hátra volt. A címe: Málnási László 
(1722–1797). (E kutatást a már korábban megismert kolozsvári levéltári anyagokra, 
más erdélyi archívumokban fellelhető forrásokra, valamint – ahogy arról az 1965–
66-os levelezés tájékoztat – több erdélyi kutató segítségére is támaszkodva végezte.)

Az Antal istvánhoz írt, fent hivatkozott levélben foglaltakhoz hasonlót jegyzett fel 
Markos 1970. április 30-án a hagyatékban található, száztizennégy lap terjedelmű, 
Málnásiról szóló, véleményem szerint a levéltáros élete egyik főművének tekinthető, 
kéziratban maradt monografikus tanulmány utolsó változatára: „e dolgozat nem 
teljes. Kb. még jó egyharmada hiányzik. A befejező részben Málnási László életének 
utolsó szakasza, halála, kortársainak róla alkotott képe, munkásságának általános 
jellemzése és értékelése várnak megírásra, de erre egyhamar nem fog sor kerülni. 
Jelenleg ennél többet senki nem tud Málnásiról. Antal istván bardóczi lelkipásztor 
ismeri e dolgozatot, s ezenfelül kitartóan foglalkozott Málnási prédikációs hagya-
tékával is. De nem ismeri Málnási levelezését és munkásságának (fentebb említett, 
meg nem írt) részleteit, életének befejező szakaszát és halálát. E dolgozatot kérem 
gondosan kezelni, és nem hosszú idő múlva hozzám visszajuttatni.” Bár a szöveg 
sajnos azóta sem jelent meg, a Markos által föltárt anyag kisebb hányada bekerült 
a tudományos közforgalomba, főképpen a Teleki Józsefről író F. csanak Dórának 
köszönhetően: talán Markos épp akkor adta neki kölcsön a gépiratot, miután ellátta 
a fent idézett tájékoztatással.23

A Bethlen Katával kapcsolatos, az udvarhelyi kutatás során felmerült témákat (a 
vonatkozó szövegek közlésre való előkészítése mellett) szintén majdnem teljesen be-
fejezett tanulmány formájában írta meg Markos a következő hónapokban, ám saj-

 22 A levélből nem derül ki, de a késedelmes válasz, illetve a finom visszautasítás azt is jelentheti, 
hogy Markos talán nem akarta, hogy egy nála jóval kevésbé hozzáértő közöljön először írást 
Málnásiról.

 23 Tudjuk ugyanis, hogy Teleki Józsefről írva – Markos szívességéből – F. Csanak Dóra valóban 
használta a kéziratot (Két korszak határán, Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gon-
dolkodó, Bp., Akadémiai K., 1983, 24, 124), ám az irodalmi lexikon szócikkében különös módon 
azt írta, hogy a – lelőhely megnevezés nélkül említett – kézirat lappang: uő, Málnási László = 
Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai K., 2000 (a továbbiakban: 
ÚMiL), ii, 1418. – Az újabb Magyar művelődéstörténeti lexikon szintén F. csanak által írt Mál-
nási-szócikkében (főszerk. kőszeGHy Péter, Bp., Balassi, i., 2003, 257) a „lappang” megjegyzés 
már nem szerepel.
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nos ez sem jelent meg. E témák tehát komoly restanciái maradtak a Bethlen Kata- és 
Málnási László-kutatásnak, s mivel a Markos munkássága iránti megbecsülésünk 
is ezt kívánja, célom, hogy a közeljövőben közzétegyük a (nagyjából) rendezett kéz-
iratban maradt Markos-szövegeket.

Udvarhelyről hazatérve, 1965. szeptember 29-én örömmel számolt be Markos 
az igazgatótanácsnak az eredményekről, és Málnási László főkonzisztóriumban (az 
igazgatótanács jogelődjében!) végzett munkájának fontosságára is utalva azt kérte 
tőlük, hogy támogassák a teljes udvarhelyi Málnási-kézirattömeg mikrofilmezését, 
hogy Kolozsváron lehessen kutatni az anyagot. A beszámoló másolatát Jakónak 
is megígérte a neki néhány nappal később, október 5-én írt levelében. Ebben már 
nemcsak Málnásiról, hanem Bethlen Kata önéletírásának egy újabb kutatási szem-
pontjáról is szólt.

A hagyatékban már 1964 óta nyomon követhető, de a precízen datált jegyzetek és 
levelezés szerint 1965-ben (és majd 1966-ban is) tovább pontosított nyomda-, papír- 
és vízjeltörténeti kutatásai nyomán Markos azt a feltevését kezdte ekkortól a koráb-
biaknál is alaposabban körüljárni, mely szerint Bethlen Kata önéletírásának első 
kiadása nem Kolozsváron, Páldinál jelent meg 1762-ben, ahogyan Kohl Tamás vélte 
idézett cikkében, hanem Szebenben, Sárdinál. Ennek az állításnak a bizonyítása (va-
lamint annak, hogy nagy valószínűséggel 1760-ban látott napvilágot a kötet, Bod 
Péter szerkesztői, szervezői és emlékállítói munkájának köszönhetően) 1969-es, a 
Bethlen Kata-kutatásban meghatározó tanulmányának lett az egyik legfontosabb 
eleme.24 ám Markos még itt sem tudta olyan részletességgel kifejteni álláspontját, 
alaposan bemutatni a minden kétséget kizáró, rendkívül alapos (Trócsányi zoltán 
18. századi nyomtatványok meghatározási javaslatára épülő25) nyomdatörténeti, a 
betűkészletekre és a vízjelekre vonatkozó kutatásait, mint ahogyan azt szerette és 
megtehette volna a megelőző évek mindenre kiterjedő, a hagyatékban jelentős meny-
nyiségben fennmaradt jegyzetei nyomán.26 

V.

Az 1965. szeptemberi udvarhelyi kiszállást követően adta le Markos a Református 
Szemle szerkesztőségének előző publikációja folytatásának kéziratát, amely a még 
ki nem adott, korábban szintén megtalált tizenegy darab, Bethlen Katához kötő-
dő ismeretlen dokumentumot teszi közzé bevezetővel, jegyzetekkel. A hagyatékban 
fennmaradt 1965 végi, 1966 eleji Markos-levelezésből és -feljegyzésekből azonban 
úgy tűnik, hogy nagyon hasonló volt ezzel a szövegközléssel is a helyzet, mint az 

 24 MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m.
 25 tróCsányi Zoltán, A XVIII. század magyar nyomtatványainak meghatározása, MKsz, 1938/3, 

193–278.
 26 „Az eredmény a megcáfolhatatlan bizonyosság erejével, az adatsorok tömegével tanúsítja, hogy 

Sárdi nyomdájából került ki az önéletírás. (A dolog természete szerint nincs terünk itt rá, hogy 
összes bizonyítékunkat feltárjuk.” MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 357.
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előző évivel. Bár egyelőre csak Markos hagyatékának forrásait ismerem, az iratok 
alapján úgy tűnik, ha az egyházi vezetés mozgatórugói nem is, maguk a történések 
valamelyest rekonstruálhatók. Eszerint az október végén Markos által leadott cik-
ket előbb nem akarták közölni, aztán Markos feljegyzése szerint „a kézirathiány 
miatt” „változik a kiadói hangulat”, s elfogadták írását. 1966 márciusában azonban 
az a hír jött, hogy „Bukarestből” törölték az egészet. „értetlenül állunk a dolog 
előtt, feltevések. (Hangulati ellenállás a Bethlen Kata kutatással szemben. A Szem-
léből nem csinálunk archívumot.)” Ezzel párhuzamosan azonban az igazgatótanács 
kutatási engedélyt és megbízatást adott Markosnak a Málnási-életmű monografi-
kus feldolgozására. Markos azonban ekkor már olyan csalódott volt, hogy „elment 
tőle a kedve”. Másrészt, április elsejei levele szerint, közbenjárón keresztül az igaz 
Szónál próbált puhatolózni, hogy közölnék-e a Bethlen-kéziratokat. Ha nem is mind 
a tizenegyet, legalább egypárat, hiszen Kemény zsigmond kiadatlan naplóját is pub-
likálták. Markos javaslata szerint azzal kell a lap szerkesztőségénél érvelni, hogy az 
évtized erdélyi irodalomtörténeti felfedezéséről van szó! Végül azonban azt jegyezte 
fel, hogy az 1965. évi utolsó Szemle-szám annyira deficites lett, hogy a szerkesztőség 
húsvét után újabb kísérletet tett az engedélyeztetésre, s most jóváhagyták a közlést. 
1966. június 9-én valóban megjelent a Református Szemle 1965. évi november–de-
cemberi száma, benne a kiadatlan kéziratok második részével.

Markos második jelentős Bethlen-szövegközlését követően is folytatta aprólékos 
kutatómunkáját, s a már fent említett publikációi előkészítését. Ezek közül, mint je-
leztem, csupán egyetlen tanulmány jelent meg majd három évvel később, 1969-ben, 
a Református Szemle Bod-évfordulóra kiadott tematikus számában. A már hivat-
kozott szöveg Bethlen Kata önéletírásának datálásán és kiadóhelyének megállapí-
tásán túl több más jelentős eredménnyel is hozzájárult a Bethlen Kata-kutatáshoz: 
Markos ezekkel a témákkal is sokat foglalkozott ettől kezdve, de részben már az 
1960-as évek elejétől.

Egyik eredménye az, hogy bevonta a kutatásba az önéletírás addig figyelembe 
nem vett, noha Szádecky-Kardoss Lajos által ismert, Bod Péter kezétől szárma-
zó, a kolozsvári egyetemi könyvtárban őrzött kéziratát.27 Markos másrészt Beth-
len Kata másik nyomtatásban megjelent munkáját, a Védelmező erős pais című 
imádságoskönyvének megjelenési adatait kísérelte meg a korábbi szakirodalomnál 
pontosabban rekonstruálni. 1969. november 16-i levelei szerint (többek közt Jakó 
zsigmondnak számol be erről) előző nap döbbent rá arra az addig senki által észre 
nem vett kiadási jellegzetességre, hogy két változatban jelent meg a könyv: egy öt- 
és egy hatíves formában, az önéletíráshoz hasonlóan a szebeni Sárdi-nyomdában, 
valószínűsíthetően 1751-ben. Ezért alaposan összehasonlítja a két változatot, újra 

 27 MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 345–346, 353–354. Az szintén csak a hagyatékból 
derül ki, hogy Markos betűről betűre összevetette – egymás alá írva – Bod Péter kéziratos máso-
latát, valamint az önéletírás nyomtatott kiadását, így megmutatva a két szerkesztési fázis közötti 
különbségeket. Ezt a Markos-gépiratot (segítségként és ellenőrzésként) jól tudjuk használni az 
önéletírás kritikai kiadásának készítésekor: főszövegben kiadva a nyomtatott szöveget, lábjegyze-
tekben, egyenként feltüntetve a különbségeket a (korábbi) Bod-kézirathoz képest.
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szemügyre véve az önéletírást is, szövegszerű és tipográfiai szempontból viszonyítva 
az imádságoskönyvhöz. Kapcsolatain keresztül pedig felmérette az erdélyi példá-
nyokat, s azt regisztrálta, hogy csupán Kolozsváron és Udvarhelyen őriznek egy-egy 
példányt a hosszabb változatból. E megállapítások mögött is precízen alátámasztott 
és a hagyatékban dokumentált kutatás áll, ám a bizonyításból csupán két mondat 
a főszövegben és egyetlen jegyzet maradt az 1969-es Református Szemlében közölt 
(nagy valószínűséggel ez esetben is a következő év első felében napvilágot látott) 
tanulmányban.28

Ennek az írásnak a harmadik jelentős eredményét – bár a kutatás és az érvelés 
szorosan összefügg az előző kettővel – már sokkal látványosabban tudta megjelení-
teni Markos. Ez a szövege legfőbb állítása, a megelőző években készült hagyatékbeli 
jegyzetek a kezdeti nyomoktól, 1964-től legtöbbet körüljárt kérdése. S ez nem más, 
mint az udvari papság intézményének rendkívül jelentős szerepe a főurak, főúri 
asszonyok udvaraiban. Bethlen Kata esetében elsősorban Bod Péter, illetve Málnási 
László jelentékeny, de teljességgel még mindig föl nem tárt befolyása a nagyasszony 
mindenfajta vallási-kulturális és egyéb reprezentációjára: az udvar irányításától 
kezdve a kegyességgyakorláson keresztül a könyvek sajtó alá rendezéséig, könyv-
kiadások támogatásáig, könyvajándékozásokig, klenódium- és hímzésadományo-
zásig, az utóbbi esetben ilyenek készítéséig is.29 Nem a könnyen elérhető 1969-es 
tanulmányból idézem Markos véleményét, hanem egy leveléből, amelyben 1969. ok-
tóber 28-án Jakó zsigmondot tájékoztatta arról, hogy a Református Szemle készülő 
Bod-emlékszámába „talán én is írok […] egy cikkecskét”, „talán sikerül bebizonyí-
tanom, hogy Bod Péter (és Málnási is) nemcsak udvari prédikátorok voltak, hanem 
partnerek abban a különleges »szellemi laboratóriumban«, amelynek Bethlen Kata 
udvarát tudjuk. S eközben azt is bizonyítani szeretném, hogy Bod Péter volt a Beth-
len Kata [Markos által sokat elemzett, rossz írásképű és gyenge ortográfiájú, de 
mindenképpen tehetséges íróról tanúskodó] kéziratai korrektora, lektora, kiadója, 
szerkesztője, ko-auctora (ez utóbbi azonban kérdéses).”

Vi.

Ha a Málnásiról szóló, kéziratban maradt monografikus tanulmányt neveztem 
Markos élete egyik főművének, akkor a másik, sajnos szintén nem megjelent leg-
fontosabb munkája a Bethlen Kata önéletírás-kiadás volt, pontosabban lett volna, 
ha napvilágot lát. Fent idézett tanulmányának publikálásánál korábbi, 1968. jú-

 28 Uo., 345, 346, 353. – Markos a tanulmányában az imádságoskönyv megjelenésének dátuma 
kapcsán nem teljesen következetesen fogalmaz. Míg a 41. jegyzetben (353.) azt írja helyesen, 
hogy az előszó 1751. január 27-i dátuma alapján „valószínűsíthető” az az évi megjelenés, a fő-
szövegben háromszor is leírt dátumnál ezt a bizonytalanságot nem fogalmazza meg (345, 346, 
347).

 29 Ez utóbbihoz lásd tanítványom írását: Gesztelyi Hermina, Kettős önmegjelenítés: A Bethlen 
Katához köthető iparművészeti alkotások mint az egyéni és közösségi reprezentáció médiu-
mai, Szkholion, 2012/2, 94–103.
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nius 24-i az a hétlapos levél, amelyben Markos a bukaresti irodalmi Könyvkiadó30 
magyar szerkesztőségét először tájékoztatta szövegkiadási terveiről. A kiadó 1966 
óta jelentette meg az úgynevezett „fehér sorozat”-ban a régi erdélyi emlékiratokat, 
naplókat és hasonló szövegeket. Nemcsak a Bethlen Kata iránti közérdeklődéssel, 
illetve az akkorra már nehezen elérhető korábbi kiadások (különösen a több hibát 
vétő legutóbbi, Sükösd-féle munka31) utáni új edíció szükségességével érvelt, hanem 
elsősorban természetesen azzal, hogy ő maga milyen új eredményeket ért el kuta-
tásai során. Új Bethlen- és Bod-kéziratokat talált, az első kiadásra vonatkozóan új 
adatokkal lett gazdagabb, illetve új összefüggéseket ismert fel. 1969-es tanulmányá-
nak, illetve Jakóhoz írt, fentebb idézett, 1969. októberi leveléhez hasonló szóhasz-
nálattal, de talán annál is pontosabban fogalmaz 1968. júniusi, a könyvkiadóhoz 
írott levélben. Ebben az általa a Bethlen Katáról mondottak miatt is nagyon tisztelt 
Németh László fogalmára rájátszva, de azzal szemben az udvari papok szerepét is 
hangsúlyozta, persze Bethlen tehetsége mellett: „minthogy sajnos Bethlen Kata éle-
tét és művét elszigetelten, legközvetlenebb környezetéből is kiszakítva, illetve arra 
kevés figyelmet fordítva írták le eddig, egyik legjelentősebb új felismerésnek azt kell 
tartanom, amely a Bethlen Kata körül kialakult »szellemi laboratórium« meglétére 
figyelmeztet.”

Markos arról tájékoztatta a kiadót, hogy az önéletírást mindenképpen teljes egé-
szében szeretné közölni a nyomtatásból ismert, illetve az általa nemrég megtalált 
részekkel együtt: „a mű a maga (csonka) teljességében olyan egész, amelyhez hoz-
zányúlnunk nem szabad”. A Bethlen Kata-levelezés, valamint a nagyasszony vég-
rendeletei és egyéb szövegei kapcsán esetleg belemenne a válogatott szövegközlésbe.  
A tizenkét ívnyi önéletírást és a tizenkét ívnyi (válogatott) levelezést, négy-öt ívnyi 
más Bethlen Kata-írásokat (néhány végrendeletét, vallástételét, könyvtárjegyzékét, 
utasításait) tartalmazó egységeket Markos elképzelése szerint öt-hat ívnyi beveze-
tő tanulmány előzné meg. Ezeken túl három-, három és fél ívnyi jegyzetanyaggal 
(benne egy időrendi táblával32) és kétívnyi, műnyomó papíron közzéteendő fotó-
melléklettel számolt. A mellékletben nemcsak a fogarasi vár, templom és iskola, 
az olthévízi udvarház és templom, valamint könyvek címlapjainak fotóit tervezte 
megjeleníteni, hanem Bethlen Kata kéziratát is reprodukáltatni akarta úgy, hogy 
„esetleg tüköroldalon ugyanaz a szövegrész Bod Péter másolásában is” kerüljön 
oda. Azaz itt bizonyosan az általa korábban, a jegyzeteiben alaposan elemzett és 
betűről betűre összehasonlított 1746. április 4-i végrendeletre gondolhatott, hiszen 
ez az egyetlen teljes szöveg, amely mindkettejük kézírásában fennmaradt, s így az 

 30 A kiadót utolsó éveiben így hívták, sok névváltozáson ment keresztül bő két évtizedes fennál-
lása alatt (1948–1970). Lásd: enyedi Sándor, A romániai magyar könyvkiadás (1944–1989), 
MKsz, 1991/1–2, 97–100.

 31 betHlen Kata Önéletírása, előszó, jegyz. sükösd Mihály, Bp., Szépirodalmi Kvk., 1963. – Mar-
kos az irodalmi Könyvkiadónak írt levelében talán v. WindisCH éva kritikájára utal, amikor 
egy, a Sükösd-féle kiadás hibáit hangsúlyozó recenziót említ: Bethlen Kata önéletírása, itK, 
1964, 237–239. 

 32 Egy Markos által készített, látványos időrendi tábla kézirata fennmaradt 1964-ből, valószínű-
leg ehhez hasonlót tervezett.
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olvasó számára is összehasonlíthatóvá válhatott volna a kétféle ortográfia (de szinte 
teljesen azonos lexika és szintaktika).33 A melléklet tervezése kapcsán is fontos célja 
volt a „szellemi laboratórium” érzékeltetése, ezért Málnásival és Boddal kapcsolat-
ban is akart közölni képeket.

Hogy messze volt Markos a befejezéstől 1968-ban, jól mutatja, mi mindent kért 
még a kiadótól ugyanebben a június 24-i levelében: anyagi támogatást és ajánlóleve-
leket nagyszebeni, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, nagyenyedi és olthévízi ku-
tatásokhoz, valamint mikrofilmmásolatok készítését Erdélyben, Magyarországon 
és külföldön. (Külön említette a székelyudvarhelyi Málnási-hagyaték ötszáz prédi-
kációjának négyezer kéziratoldaláról készítendő mikrofilm fontosságát.) épp ezért 
a levélírás pillanatában még korainak tartotta a kéziratleadás időpontjának rög-
zítését. Markos hangsúlyozta, hogy mindezek „az új kiadás sine qua non feltételei 
közé tartoznak. én nem vállalkozhatom egy olyan feladat végrehajtására, amelynek 
keretében nincsenek garanciák arra, hogy az összes lehetséges, de a tudományos 
etika által is megkívánt (és hangsúlyozom: gyakorlatilag minden nehézség nélkül 
meg is oldható) követelményeknek eleget ne tegyek. inkább ne foglalkozzunk a fel-
adattal, mintsem hogy rosszul hajtsuk azt végre. S inkább tisztázzuk ezt az elején, 
mintsem a végén támadjanak nézeteltérések.” Végezetül fontosnak tartotta a poli-
tikai-világnézeti jellegű biztosítékot is, nehogy felesleges munkát végezzen, mert az 
utolsó pillanatban esetleg mégsem jelenhet meg (vagy nem a Markos által elképzelt 
módon) a kiadás: „Bethlen Kata életműve közismerten túlzottan és olykor elfogul-
tan pietista-vallásos jellegű, s ha irodalmi eszközökkel is, de helyenként szinte az 
extázisig fokozódóan hívő világnézete nyilatkozik meg benne. Márpedig ezt a tényt 
semmiféle modern érveléssel megmásítani, vagy meghamisítani nem lehet. Kérdéses 
tehát (előttem legalábbis az), hogy a kiadás terén nem ütközünk-e a végső kifejlés ál-
lapotában elháríthatatlan nehézségekbe.” Ezért kéri, hogy a kiadó szerkesztőbizott-
ságának megfelelő tagjai olvassák újra Bethlen szövegeit, s döntsék el ezek alapján, 
valóban vállalják-e a kiadást és Markos feltételeit.

A levélre adott hivatalos választ ugyan nem találtam meg, ám Markos 1969. 
október 25-i levelében már azt írta Dávid Gyulának, hogy az előző évben a kiadó-
nak megfogalmazott javaslatból „már tudom, hogy le kell és le lehet alkudni: az 
eldöntésre váró kérdés: mennyit és mit”. Markos mindenesetre 1970-ben többször, 
általa folyamatosan javítgatott változatokban gépelte (gépeltette) le az egész sajtó 
alá rendezendő önéletírást, végül már kiadói papírra is letisztázva. A kiadás látha-
tólag a szélesebb közönségnek is akart szólni, mert bár az első edíciót és a kézira-
tos forrásokat maximálisan igyekezett figyelembe venni, Markos modernizálta a 
helyesírást (az újonnan megtalált kéziratokét is), és szövegkiadói beavatkozásként 
ez utóbbiak esetében is továbbvitte a Bod által szerkesztőként beiktatott paragra-
fusjelzést. Markos kiadási elveit azonban nem csupán az átírt szöveg alapján lehet 
– közvetetten – rekonstruálni, ugyanis 1970. október 30-i dátummal fennmaradt  
A kiadás módjára vonatkozó általános megjegyzések című, nyolc gépelt lap ter-

 33 Erről nyomtatott írásában szintén csak röviden írt: MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata,  
i. m., 343–344.
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jedelmű filológiai (kiadás-, papír- és vízjeltörténeti) bevezető, keletkezéstörténet, 
illetve Bod Péter lehetséges szerkesztői szerepét (az imádságoskönyv esetében is) 
körüljárni próbáló gondolatmenete. Ez sok elemében megismétli, de pontosítja is az 
1969-es tanulmány állításait és bizonyításait. Egy kézzel írt, sokat javított változat 
tematikai és irodalmi, stilisztikai értékelést, az önéletírás és a megélt élet közötti 
kapcsolatra, a személyiségfejlődésre utaló értékeléseket is tartalmaz.

Az önéletírás kiadásra történő előkészítésének évétől, azaz 1970-től kezdve azon-
ban Markos már nem az ez évben megszűnt irodalmi Könyvkiadóval, hanem az 
ugyancsak 1970-ben létrejött Kriterionnal34 tárgyalt, amely zökkenőmentesen foly-
tatta a kritikai jellegű kiadás igényességével készült, de mégis népszerűsítő szere-
pet felvállaló „fehér sorozat” gondozását.35 Markos egy 1971. április 18-i levelében 
arról számolt be, hogy „e munkám keltette fel az idevaló Kriterion kiadó érdeklő-
dését, s a kiadó szeretné megjelentetni újra az önéletírást, válogatott szövegrészek 
közlésével.”36 Ugyanezen a napon budapesti barátjának, Tárkány-Szűcs Ernőnek és 
feleségének küldött levelében viszont már a munkáját akadályozó nehézségekről írt: 
„Németh László után már nehéz új dolgokat mondani, s éppen ez lenne az érdekes, 
a sok új felismerés és tény. De nagyon nehezen megy a dolog.”

A Markos-hagyatékban fennmaradt családi levelezésből is tudjuk, hogy a cikk 
írásakor már nagy fájdalmai voltak. Egy 1971. június végi levélben például az áll, 
hogy „András sokat dolgozik, de úgy látszik, hogy a Parkinson-kór csak elhatal-
masodik rajta. Nagyon fáradt, a reumás lába is nagyon fáj, néha alig tud járni.” 
onnan is tudjuk, hogy sokat dolgozik, hogy fennmaradt 1971-es levelezése Balogh 
Józseffel, a bukaresti Könyvtári Szemle szerkesztőjével, melynek tanúsága szerint 
Markos több művelődés- és nyomdatörténeti cikk megírását is felajánlotta a lap-
nak,37 s ezeket a témajavaslatokat Balogh mind el is fogadta. Válaszában Markosra 
bízta a döntést, hogy melyiket írja meg. Aztán június végén egy olyan tanulmányt 
küldött el, amely ugyan nem szerepelt a felajánlottak között, ám a következő évben 

 34 Lásd: enyedi, i. m., 101.
 35 A sorozat történetéről lásd eGyed ákos, A művelődéstörténet forrásai: Ankét a Kriterion 

„fehér sorozat”-áról, Korunk, 1975/6, 450–454. A sorozat egyik szerkesztője, Mikó imre itt 
közölt hozzászólása szerint „abban a távlati tervben, amelyet Jakó zsigmonddal és Benkő Sa-
muval állítottunk össze, a következő szerzők szerepelnek: […] Bethlen Kata […] Ezeknek van 
gazdájuk, további munkavállalásokat szívesen veszünk.” Uo., 452. Ez azért meglepő állítás, 
mert nincs nyom arra, hogy ennek az ankétnak lett volna szóbeli változata, különösen 1974. 
március 22-e, Markos halála előtt. Vagyis ez esetben a Bethlen Kata-kiadás „gazdájának” em-
lítése vagy tévedés, vagy ekkorra már valóban volt újabb felelőse. így vagy úgy, de végül nem 
jelent meg a sorozatban. Lásd még: „fehér könyvek” = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, 
főszerk. bAloGH Edgár, Bukarest, Kriterion, i (A–F), 1981. internetes elérhetősége: http://lexi-
kon.kriterion.ro/szavak/966/ (Utolsó letöltés: 2014. július 25.)

 36 A levelet Kerékgyártó Elemérnek címezte Budapestre, akitől szeretné megszerezni az Angol 
szellem Bethlen Kata udvarában című régi, de Markos által még el nem ért cikkét: Bp., 1942 
(Angol filológiai tanulmányok, 4), 83–93. (A cikk fotómásolata vagy tőle, vagy mástól megér-
kezett, mert ma megtalálható a hagyatékban.)

 37 Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájának betűkészletéről készült leltár; Bod Péternek a 17–18. 
század fordulójára vonatkozó töredékes történelmi jegyzete; Bodnak a román bibliafordítások-
ról írott adatai; Kapronczai ádámról, illetve Páldi istvánról szóló anyagok közzététele.
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megjelent – Markos életében utolsó napvilágot látott írásként, Árva Bethlen Kata 
ajándékkönyvei címmel. Az ajándékba adott kiadványok Markos által megtalált 
kéziratos forrása Bethlen Kata olthévízi udvari papjainak feljegyzésében fennma-
radt gyülekezettörténet, a Iubar Solis Iustitiae, melyből kiderül az unitárius falu 
reformátussá térítésének „mikro-szociodrámája”.38 Az izgalmas történésekről e 
cikkben alig írt Markos (csupán kiadványtörténeti szempontokkal foglalkozott), a 
hagyatékban sokkal bővebb feljegyzéseket találunk.

Vii.

Markos András nem sokat publikált életében, a megjelent írásai sem mindig abban a 
formában láttak napvilágot, ahogy eredetileg szerette volna, s inkább hagyatékában 
rejtőzik sok feljegyzés, illetve közel kész tanulmányvázlatok és majdnem teljesen 
lezárt kutatási eredményekről szóló tudósítások. Az utókor mégsem állíthatja egy-
szerűen azt, hogy a publikációhiány miatt „nem ismerhettük eredményeit”. Ugyanis 
több (Markos utáni) kutató még a Bethlen Katáról ténylegesen közzétett eredmé-
nyeiről sem vesz tudomást, vagy nem jól hivatkozza gondolatait. E kutatók egy 
része ugyan irodalmi elemzést végzett, mint Szávai János,39 alapos retorikai és mű-
fajelméleti szövegelemzésekben vizsgálta Bethlen Kata szövegeit, ahogyan azt Nagy 
Márton Károly tette legutóbbi írásaiban,40 már-már önelvű irodalomként értelmez-
ve az önéletírást és az imádságoskönyvet. (Hasonlóan ahhoz a Németh László óta 
meghatározó felfogáshoz, s tovább tökéletesítve azt, amely a belletrisztika horizont-
jában elemezte a nagyasszony szövegeit.) E fontos interpretációs eredményeket hozó 
értelmezések azonban egyrészt néhány filológiai tévedést tartalmaznak az önélet-
írásra és az imádságoskönyvre vonatkozóan, olyanokat, amelyeket Markos megírt 
a tanulmányaiban. Másrészt nem egészen vesznek tudomást arról a szemléletről, 
amelyet Markos képviselt, s nem figyelnek eléggé azokra a kontextuális irányult-
ságú és textológiai megalapozású aspektusokra, amelyek Bethlen Kata szövegeinek 
létrehozását inkább egy rendszerszerű önreprezentációs mezőben értelmezik, jelen-
tékeny szerepet tulajdonítva Bod Péter, Málnási László, illetve a Bethlen környezeté-
ben lévő más prédikátorok szövegalkotó, kultúra- és megjelenésformáló hatásának.  
S ugyan a 80-as években példaszerű és új eredményeket felmutató módon ezt az 

 38 MArkos andrás, Árva Bethlen Kata ajándékkönyvei, Könyvtári Szemle, 1972/1, 23–29.
 39 szávAi János (Bethlen Kata modernsége, Új írás, 1985/6, 81–88 és Magyar emlékírók, Bp., 

Szépirodalmi Kvk., 1988, 47, 63, 107–108) teljesen figyelmen kívül hagyja Markosnak Bod 
Péter szerkesztői szerepére vonatkozó kutatásait.

 40 nAGy Márton Károly, Szépen elkészített grádicsok (Bethlen Kata lelki arcképe), Reformá-
tus Egyház, 2010/10–12, 257–264, 282–288, 299–304; uő, A lelki élet narratívája (Bethlen 
Kata Önéletírásáról) = Epika, Fiatal kutatók konferenciája, szerk. dobozy Nóra et al., Bp., 
ELTE, 2010, 67–79; uő, A példázattá írt élet, itK, 2011/6, 689–705; uő, Életút-konstrukciók 
Bethlen Kata műveiben = Tudományra nevelve, szerk. GyörGyiné konCz Judit, kozma Gábor, 
Szeged, Gerhardus, 2011, 85–92; uő, Bethlen Kata imádságai = Régi magyar imakönyvek és 
imádságok, szerk. boGár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012, 155–166.
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irányt vitték tovább Németh S. Katalin publikációi,41 még neki is akadt olyan ta-
nulmánya, amelyben meglepő módon azt írta, hogy Bethlen önéletírásának „alap-
vető sajátossága” a „paragrafusos szerkesztés, bevezetés az olvasóhoz, öntisztázási 
szándék az utókor előtt, kronologikus rend, közbeiktatott hálaadások, fohászok”.42 
Pedig korábbi írásaiban Németh S. is utalt Markos kutatásaira,43 aki megállapította, 
hogy az említett elemek nagyrészt Bod közbenjáró munkájának eredményei.44 Még 
nagyobb baj, hogy az Új magyar irodalmi lexikon, illetve a Magyar művelődéstör-
téneti lexikon Németh S. által jegyzett Bethlen Kata-szócikkében még bő három 
évtizeddel Markos tisztázó írását követően is az áll, hogy az önéletírás Kolozsváron 
jelent meg 1762-ben (helyesen Sárdi szebeni nyomdájában, 1760-ban), a Védelmező 
erős pais pedig 1759-ben, Szebenben (a kiadási hely pontos, ám a dátum nagy való-
színűséggel 1751).45

Markos ugyan már nem tudta kiadni Bethlen Kata önéletírását és egyéb munkáit, 
ám az általa megtalált kéziratok folyóiratbeli szövegközlését felhasználták az őt 
követő kiadások. Elsőként Bitskey istván jelentette meg a kiegészített önéletírást 
1982-ben, Sükösd 1963-as, illetve Markos 1970-es itK-ban olvasható közléseire tá-
maszkodva. Az addig nem látott bővülésnek köszönhetően, valamint mivel Bitskey 
kiadása jól jegyzetelve, más fontos szövegekkel együtt jelent meg (Magyar emlék-
írók, 16–18. század) a Szépirodalmi Könyvkiadó népszerű és magas példányszám-
ban kiadott Magyar remekírók sorozatában, 1984-ben pedig az olcsó könyvtár 
sorozat köteteként is Bitskey elemző tanulmányával, valamint 2008-ban a Magyar 
Elektronikus Könyvtárban is elérhetővé tették, ez a kiadás vált a legtöbbet hasz-
nálttá azóta is. Viszont mivel nem a Bod Péter-féle első edíción alapult, továbbvitte, 
helyenként gyarapította a Sükösd-féle kiadás hibáit. A jegyzetek szerkesztői beveze-
tőjében az a mondat is szerepel, hogy a Sükösdön alapuló kiadást „kiegészítettük a 
Markos András által megtalált részlettel”, s itt az itK-beli közlésre történik hivat-
kozás.46 Pedig Markos nem egyetlen, addig ismeretlen részletet tett közzé. Hanem 

 41 némeTh S. Katalin, Bethlen Kata Önéletírása és a XVIII. századi halotti beszédek, itK, 1984, 
195–198; uő, „Sok és nagy erőtlenségekkel küszködő ember…” Bethlen Kata a kortársak 
szemével, Theológiai Szemle, 1985, 233–237. Lásd még ezt az irányt az én írásaimban: Fazakas 
Gergely Tamás, „tetszett az Úristennek […] a gyámoltalan árvák seregébe béírni”, Bethlen 
Kata önéletírása és az özvegyek reprezentációjának kulturális hagyománya a kora újkorban 
= Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, szerk. Gábor Csilla, bAlázs Mihály, Ko-
lozsvár, Scientia, 2007, 259–278; uő, Árvaság és mártírium: A gyámoltalan özvegy mint a 
református egyház metaforája a 17–18. században = Protestáns mártirológia a kora újkorban, 
szerk. iMre Mihály et al., Studia Litteraria, 2012/3–4, 198–231.

 42 némeTh S. Katalin, Bethlen Kata és Eleanora Petersen-Merlau = Klaniczay-emlékkönyv, 
szerk. JAnkoviCs József, Bp., MTA iTi, Balassi, 382.

 43 „[…] ismerjük Markos András erdélyi kutatásainak eredményeképpen azt a tevékenységet, 
amelyet Bod Péter végzett az önéletírás kiadatása érdekében”. némeTh S., „Sok és nagy erőt-
lenségekkel”, i. m., 236.

 44 MArkos, Bod Péter és Árva Bethlen Kata, i. m., 344–345.
 45 némeTh s. Katalin, Bethlen Kata, bethleni, gr. = ÚMiL, i, 244–245; uő, Bethlen Kata, bethle-

ni, gr. = MAMŰL, i, 366–367.
 46 betHlen Kata Önéletírása = Magyar emlékírók 16–18. század, vál., kiad., jegyz. bitskey ist-

ván, Bp., Szépirodalmi Kvk., 1982, 949.
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– bár ez sajnos még a Markos-féle szövegközlés kommentárjainak megfogalmazásá-
ból sem teljesen világos – ebből két, egymással nem teljesen összefüggő részlet Bod 
kézírásában maradt fenn, egy pedig Bethlen Kata-autográf. Valójában azonban ez 
tartalmilag nem három, hanem két részlet, hiszen az első, Bod Péter kezétől szárma-
zó kézirat egyértelműen folytatja az ismert nyomtatott szöveget, a második, szintén 
Bodtól való szövegrész után pedig Bethlen Kata saját kezű írása következik. Ami bi-
zonytalan, az a Bod-féle két részlet közötti kapcsolat: a kézirat jellege és a tartalom 
alapján lehetséges, hogy e kettő között más szöveg is állt korábban. A kézirat utolsó 
részlete (a Bethlen Kata-autográf) 1754-ről tudósít, ennek ellenére az 1982-es kiadás 
jegyzeteinek bevezetőjében azt olvassuk az 1759-ben elhunyt nagyasszonyról, hogy  
„a súlyos betegség közben megszakadó kézirat Bethlen Kata halálának ekkortájt 
való bekövetkeztét nagyon valószínűvé teszi”.47 Ez a mondat tovább növelheti a za-
vart. Lehetséges, hogy például a népszerű Múlt-kor történelmi portál innen vette 
azt az állítását (amellett, hogy 1762-es önéletírás-kiadásról beszél), hogy Bethlen 
„élete végéig folytatta” a szöveg írását.48 (Ami lehetséges, hiszen leveleket, végren-
deleteket még írt (íratott), csak az önéletírás folytatásáról nem tudunk 1754 után.)

Az 1998-as, Tonk Sándor által szerkesztett Bethlen Kata-kötet immár nemcsak 
az önéletírás összes eddig ismert, nyomtatásban és kéziratban fennmaradt részét kö-
zölte (a nyomtatott részhez az 1922-es kiadást véve alapul, de használva a Bitskeyét 
is), hanem a Markos által folyóiratszámokban megjelentetett, többi, újonnan meg-
talált iratot: vallástételt, rendeléseket és végrendeleteket, elmélkedést az utolsó órá-
járól, „amelyek vélekedésünk szerint az önéletírás szövegét kiegészítik”.49 Furcsa 
módon azonban az irodalomjegyzékben nincs hivatkozva Markos 1969-es, tisztázó 
írása, s talán ezért is görgeti tovább a kiadás tudnivalóiról szóló szövegrész azt a 
– Markos által megcáfolt – téves megállapítást, hogy az önéletírás 1762-ben jelent 
meg Páldi kolozsvári nyomdájában. Még nagyobb hibája a kiadásnak az, amit Sipos 
Gábor vett észre. Nemcsak hogy (egy teljes word lap terjedelmű) szöveg maradt 
ki a különböző kéziratokból (félmondatok, mondatok, bekezdések), hanem Tonk 
egy további kétlapnyi, eddig sosem publikált (Markos által – belső szerkesztősé-
gi? – cenzurális kényszerből kihagyott) teljes szöveget is kifelejtett: árva Bethlen 
Kata újabb dolgokról való akarata, 1759. április 17. Ez a szöveg szintén az A8-as 
törzsszámú fondban található. Sipos mindegyik hiányzó szöveget összegyűjtötte egy 
word dokumentumban, s átadta az 1998-as kiadást gondozó Erdélyi Református 
Egyházkerületnek egy esetleges újabb edícióhoz való pótlás céljából. A kiadvány 
azóta sem jelent meg újra.50

 47 Bethlen Kata Önéletírása (kiad. bitskey), i. m., 949.
 48 sArudi ágnes, Bethlen Kata (Árva), Múlt-kor történelmi portál, 2005. november 25. http://

mult-kor.hu/cikk.php?id=11642 (Utolsó letöltés: 2014. augusztus 5.)
 49 Tonk Sándor, Árva Bethlen Kata írása és kora, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 

1998, 204.
 50 siPos Gábor, Árva Bethlen Kata: Pótlások Tonk Sándor kiadványához, kézirat. Köszönöm a 

szerzőnek, hogy elküldte nekem is a dokumentumot, s engedélyt adott, hogy készülő kiadá-
sunknál figyelembe vehessük.
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Markosnak a Könyvtári Szemlében megjelent tanulmányát azonban valószínűleg 
ismerhette Tonk, hiszen bevezető tanulmányában éppen azt a szövegrészt idézte az 
olthévízi Iubar Solis Iustitiaéból,51 amit Markos a már hivatkozott 1972-es cikké-
ben. Ennek ellenére Tonk nem utalt Markosnak erre az írására.52 Sajnos nincs ez 
másképp újabban sem: ilkei ildikó úgy mutatta be az említett kéziratot az unitáriu-
sok üldözése szempontjából, hogy egyáltalán nem tudott Markosnak erről a – Iubar 
Solis használata tekintetében – úttörő írásáról.53 

Bár nem a Bethlen Kata udvarához kötődő publikációról van szó, a Markos-ta-
nulmányok nem ismeretének egy másik esete sajátosan mutatja meg az emlékezés 
és a felejtés dinamikáját. Magyari András ugyanis úgy tisztelgett az 1996-os Jakó 
zsigmond-emlékkönyvben a nyolcvanéves mester előtt A környezet és életforma 
kölcsönhatása (A marosi tutajozás történetéhez) című tanulmányával,54 hogy vá-
lasztott témája egyetlen komolyabb korábbi szakmunkáját idézve (czeglédy János: 
Tutajozás a Maroson a múlt században55) nem tudta, hogy a tanulmány szerzője 
álnevet használt, amely Markos Andrást rejti. Aki viszont Jakó zsigmondnak volt 
barátja, rendszeres szakmai konzulense, tehát a kötet ünnepeltje mindenképpen 
tudhatott Markos névhasználatáról.

Mint láttuk, az amúgy is keveset publikáló Markos Andrásnak még a valóban meg-
jelent írásait is mostoha utóélet követte. Ezért is szükséges, hogy mind ezeket, mind 
a kéziratos hagyaték eredményeit, főképpen a Bethlen Katához és Málnási László-
hoz kötődő, megjelenéshez közelítő írásait megismertessük a szélesebb szakmai köz-
véleménnyel. Tervezett szövegközléseinkben pedig a Markos által sajtó alá rendezett 
és bevezetett, közel nyomdakész Bethlen Kata-edíció-tervét, valamint a kapcsolódó 
kutatások teméntelen jegyzetét is kiemelt módon vegyük figyelembe. Úgy vélem, a 
Bethlen-, Bod- és Málnási-kutatás tartozik neki annyival, hogy tervezett kiadásain-
kon az ő nevét is feltüntessük, s emlékének szenteljük a munkáinkat.

 51 MArkos, Árva Bethlen Kata ajándékkönyvei, i. m., 23–24.
 52 Uo., 24–25.
 53 ilkei ildikó, Bethlen Kata térítése = Emlékezet és devóció, i. m., 367–371.
 54 MAGyAri andrás, A környezet és életforma kölcsönhatása (A marosi tutajozás történetéhez) = 

Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. kováCs andrás 
et al., Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1996, 318–325.

 55 CzeGlédy János, Tutajozás a Maroson a múlt században, Etnographia, 1969/3, 213–234, 431–
446, 537–556.
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Számomra megtiszteltetés és öröm, hogy Fekete csabát köszönthetem néhány sze-
rény sorral – és ezzel folytathatom vele azt a párbeszédet, amely kereken negyven év-
vel ezelőtt kezdődött Debrecenben. Úgy gondolom, a legkevésbé sem tiszteletlenség 
tanáraimmal szemben, ha megemlítem, hogy rajtuk kívül Fekete csaba gondolatai 
befolyásoltak olyan mértékben, hogy azok a későbbiekben is meghatározók marad-
tak. Részletekbe nem kell most bocsátkoznunk, de ezek a beszélgetések tették vilá-
gossá annak idején, hogy a bibliai tudományok területén olyan hatalmas elmaradá-
sunk volt már a múlt század hetvenes éveiben is, hogy egyáltalán ennek megértése 
is csak egy átgondolt, következetesen gyakorolt írásmagyarázati módszertan által 
lehetséges. Hogy milyen nehéz volt az exegetikai módszertan megírása, azt talán 
nem illő részleteznem; annál inkább, hogy azóta elég sok minden megváltozott, még 
ha az alapok mellett ki is tarthatunk.1 Remélem, örömöt szerzek jubilánsunknak, 
ha néhány sor erejéig erről adok számot!

Ezúttal két módszertani fogalmat szeretnék tárgyalni – olyanokat, amelyek az 
elmúlt évtizedekben is vitatottak voltak, jóllehet értékük az ószövetségi írásmagya-
rázatban egyszerűen tagadhatatlan volt, ám az újabb kutatások fényében másként 
kell látnunk őket. Az első ilyen fogalom a forráskritika, amely a 20. század során 
sokszor szinte hitvallási kérdés lett az úgynevezett konzervatívok és az úgynevezett 

 1 Az Ószövetségi írásmagyarázat módszertana, 2., bővített kiadása 2005-ben jelent meg Pápán 
(kArAsszon istván, Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, 2., bőv. kiad., Pápa, Pápai 
Református Teológiai Akadémia, 2005 [Simeon könyvek, A Simeon Kutatóintézet könyvso-
rozata, 1], [Pápai teológiai kézikönyvek, 3]). – Voltaképpen örülnöm kellene, hogy az elmúlt 
évtizedben Magyarországon is divatos lett a módszerek tárgyalása. Sajnos azonban ez sokszor 
történik a régiek leszólásával, egyfajta tudományos hübrisz jegyében – ezért nagyon örülök, 
hogy a pannonhalmi Bencés Kiadó 2008-ban magyar fordításban kiadta a yale Egyetem pro-
fesszorának könyvét: J. J. collins, A Biblia Bábel után (John Joseph Collins, A Biblia Bábel 
után: történetkritika a posztmodern korban, Pannonhalma, Bencés K., 2008 [Napjaink teo-
lógiája, 10]). collins jól érthetően mutatja be, hogy az újabb módszerek alapjában nem újak, 
hanem a régieknek vagy szelektív, vagy kombinatív alkalmazása. Természetesen vannak újabb 
módszertani kutatások is, amelyek közül emeljük ki a Helmut utzsCHneider és Erhard bluM 
által kiadott kötetet: Lesarten der Bibel. Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Al-
ten Testaments, Stuttgart, Kohlhammer, 2006. Kiértékelését hagyjuk másik alkalomra, csupán 
annyit jegyezzünk meg: ha valaki nem a klasszikus módszerek hátterén akarja ezt a kutatást 
megérteni, akkor nem sok esélye van!

Karasszon istván

Az ÓSzöVETSéG MAGyARázATA 
– NEGyVEN éVE éS MoST
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liberálisok között. Kell-e hangsúlyoznom, hogy az ilyen bélyegek gyártása inkább 
zavar minket a tényleges megértésben, semmint használ? Bizonnyal nem! Próbálom 
megérteni ezt is, azt is; miért hatott ijesztően néhol a forráskritika alkalmazása, fő-
ként a Pentateuchos kutatásában, s miért ragaszkodtak hozzá olyan sokan, s miért 
lett olyan nagy sikere a század második felében? Annyi talán természetes kindu-
lópontként szolgálhat, hogy az Ószövetség (és az egész Biblia) szövege folyamatos 
szöveg. olyannyira folyamatos, hogy nem csak az egyes fejezetek, ezeken belül az 
egyes versek elhatárolása áll későbbi írásmagyarázói tevékenység eredményeként 
előttünk, de még az egyes szavak elhatárolása sem volt természetes az első kézira-
tokban. Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a maszóréták igen jó munkát 
végeztek, amikor ezeket az értelmező elhatárolásokat csinálták, hiszen 99%-ban 
(ha nem több!) ma is egyetérthetünk a szavak, a versek és a fejezetek egymás mellé 
rendelésében, illetve szétválasztásában.2 Aki ma kezébe veszi a Bibliát, minden kü-
lönösebb előképzettség nélkül is értheti a mondanivalóját, s nem a Biblia szövegén 
múlik az, ha nem lesz az üzenet valakinek a hit és élet zsinórmértéke! Ugyanakkor 
azonban mindenki láthatja: az egységek elhatárolása egy szövegen belül kifejezetten 
értelmezési kérdés; előfordulhat, hogy ugyanazt a szöveget másként tagolva egészen 
más értelemhez jutunk el! Súlyos hiba lenne tehát ezt a késői szövegbeosztást épp-
úgy kanonikusnak tekinteni, mint magát a Biblia szövegét. Gondolom, senkinek 
nem jelent újat, ha hangsúlyozom azt is, hogy a feliratok az egyes fejezetek vagy 
perikópák fölött csakúgy, mint az utalóhelyek meghatározása, de az 1908-as Káro-
li-revízióban dőlt betűvel szedett részek nem képezik részét a kanonikus szövegnek, 
hanem a bibliafordítók értelmezését tükrözik – az esetek legnagyobb részében per-
sze helyesen. Elvben tehát semmi akadálya nincs annak, hogy egy másik magyarázó 
jöjjön, s másként válassza el a szavakat, esetleg a verseket vagy fejezeteket, ha azzal 
jobb, a szerző szándékának megfelelő magyarázatot tud adni – csupán bizonyítania 
kell így vagy úgy, hogy tényleg az volt a szerző szándéka, amit ő állít! A riadalmat 
mindenesetre a forráskritika kapcsán éppen az okozta, hogy olyan passzusokat vá-
lasztott ketté a forráskritika, amelyek hagyományosan összetartoztak – jómagam 
többször hallottam azt a vádat, hogy micsoda szakrilégium, ha a Biblia szövegét 
ollóval szabdaljuk szét! Nyilván feleekkora sem lett volna ez a riadalom, ha nem 
egy új, talán szokatlan értelem jelentkezett volna az újszerű tagolás révén – vég-
ső soron mi más lett volna az illető tudós munkájának célja, minthogy ezt az új 
értelmet megtalálja? Ennél azonban sokkal nagyobb problémát jelentett a munka 
másik fele, csak érdekes módon azt senki nem szokta mondani: nem is annyira 
a szétválasztás, hanem inkább az egymás mellé rendelés jelentett sokkal nagyobb 
lépést az új értelem megnyerése felé. Az tudniillik, hogy eleddig meg sem gondolt 
összefüggésekre derült fény, amikor a forrásokat összeállították és együtt olvasták. 
Hiszen így egymás mellé került például az 1Móz 1 teremtéstörténete és a 3Móz 1kk 

 2 Sok jó könyvet lehetne ebben a témában említeni. Számomra a legjobbnak israel yeivin műve 
tűnik (Introduction to the Tiberian Masorah, [h. n.], Scholars Press, 1980) néhány pikáns eset 
említésével is, ahol a maszóréták félreértették a bibliai szöveget. Ez azonban a kevés kivételhez 
tartozik!
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áldozati törvényei, vagy az 1Móz 22 (a híres Aqédá-történet), illetve a Bálám-tör-
ténet jó része! Az eredmény mindazáltal az lett, hogy nem a kanonikus sorrendben 
olvastuk a bibliai történeteket, hanem inkább a keletkezési kor, a feltételezhető kö-
zös társadalmi összefüggés alkotta meg a nagyobb irodalmi egységeket – és ezzel 
tulajdonképpen ki is mondtuk: ez egyszersmind az előnye is volt a forráskritikának, 
hiszen az a tény, hogy egy irodalmi művet saját korának hátterén kell értelmezni, 
magyarázni, nem szenved kétséget! Aligha lehet vitás, hogy a forráskritika révén 
valóban sok olyan értelmet láttunk meg, amelyet eddig elfedett a Biblia lineáris 
olvasása. Ha valakinek ez az eredmény nem lenne világos, akkor ismételjük meg: 
ábrahám képe úgy van előttünk, ahogy azt még a vasárnapi iskolában megtanul-
hattuk: egy megöregedett férfi, korban hozzá illő feleséggel, akinek nagy fájdalma, 
hogy nincs gyermeke – izsák, ábrahám és Sára közös gyermeke, isten ajándékaként 
előrehaladott korban születik meg, akkor, amikor már a házaspár erre gondolni 
sem mer. Az ábrahám-történetek azonban nem egy szerzőtől származnak; főként a  
P (Papi irat) felelős a végleges ábrahám-kép kialakításáért, amely magán viseli a 
közvetlen fogság utáni kor jellegzetességeit is. Ugyanakkor pedig van egy jóval ré-
gebbi ábrahám-kép is, amit a klasszikus forráskritika szerint az E (Elóhista) alakí-
tott ki.3 Az 1Móz 20 ezt az ábrahám-képet sugallja, és elég sok sajátosságot mutat, 
amiből most kiragadtuk a főszereplők életkorát. A házaspár valóban gyermektelen, 
de a gyermekáldás elmaradása miatti panasz nem szerepel benne, amiből arra lehet 
következtetni, hogy még nem volt itt az ideje, s nem is gondoltak arra a főszereplők, 
hogy esetleg később elmarad. Abímelek pedig félreérti a helyzetet: úgy gondolja, 
hogy Sára nem ábrahám felesége, hanem a húga (ezt ugyan ábrahám mondja, de az 
újabban fellelt Nuzi-szövegek hátterén nyilvánvaló, hogy ez nem hazugság, hanem 
csak egy eltérő szokás: a Nuziban megtalálható házassági szerződések olyan jogo-
kat garantálnak a feleségnek, mint a nőtestvérnek).4 A „szingli” élet csak újabban 
divatos, így aligha feltételezhetjük, hogy egy idős, de férjezetlen nőt kívánt volna 
meg Abímelek! S főként akkor, amikor Gérár királya saját háremébe viteti Sárát, 
ekkor láthatjuk, hogy nem egy idős nő az, akin a király szeme megakadt. igaz, nem 
tagadhatjuk, hogy szerelem előrehaladott korban is előfordul; de itt szerelemről egy 
szó sem esik! Nem; egészen nyilvánvaló, hogy az ókori keleti szokásoknak megfe-
lelően a késői tinédzserkort feltételezhetjük Sára esetében, míg ábrahám egészen 
nyilvánvalóan korban hozzá illő lehetett, tehát csupán néhány évvel öregebb. Ezt az 

 3 Szakkolléga bizonnyal látja, hogy a Papi irat és az Elóhista „forrás” ábrahám-képét ütközte-
tem itt, s eközben Axel GrAuPner könyvét követem: Der Elohist: Gegenwart und Wirksamkeit 
des transzendenten Gottes in der Geschichte, WMANT 97, Neukirchen-Vluyn, Neukirche-
ner, 2002 (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, 97); Tzemah 
L. yoreH könyve: The First Book of God, Berlin, New york, De Gruyter, 2010 (Beihefte zur 
zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 402), azt sugallja, hogy valamilyen belső 
gondolatmenet is fölfedezhető az Elóhista elbeszélésekben. Példái engem nem győztek meg – de 
hát videant consules!

 4 A Nuzi-szövegek és a patriarchák elbeszéléseinek kiértékeléséhez még mindig a legjobb kom-
mentár Ephraim Avigdor sPeiser, Genesis, Introduction, Translation, and Notes, New york, 
Doubleday & co., 1964 (The Anchor Bible, 1).
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ábrahám-képet addig eltakarta a későbbi P meglehetősen markáns portréja olyany-
nyira, hogy nem is vettük észre a forráskritika előtt. Ma már sokkal cizelláltabban 
láthatjuk ábrahám történetét, mint a 19. században! Úgy gondolom, további rész-
leteket nem kell hangsúlyoznunk, akár a két teremtéstörténet közötti különbséget, 
vagy az özönvíz történetének több rétegét, esetleg a különböző törvénykorpuszok-
ban olyan témát, mint a gér (idegen) védelme izraelben: ezek mind a források meg-
különböztetése révén váltak beszédes üzenetekké.

Mi akkor a baj a forráskritikával, miért történtek olyan jelentős változások5 a ku-
tatásban? Baj, úgy gondolom, nincs vele, csak hát dies diem docet! Nem mai, hanem 
inkább tegnapi kritika, amely évtizedekre felkorbácsolta a látszólag nyugvópontra 
jutott tudományt, s amit R. Rendtorff fogalmazott meg: jó, elfogadható az az nézet, 
hogy a Pentateuchost a nagy források egybeszerkesztése révén állították össze a 
babiloni fogság után. csak akkor hogyan magyarázzuk meg, hogy a Pentateuchos 
tematikus blokkokban hagyományozódott – úgymint őstörténet, ősatyák története, 
exoduszblokk, Sínai-perikópa, papi törvények, vándorlások, majd a deuteronomiu-
mi törvények?6 Úgy tűnik, a legtöbb blokkhoz több forrás is hozzászólt – tehát 
a forrásokat megelőzte egy olyan egyetértés, hogy milyen témákat kell egyáltalán 
tárgyalnunk. A blokkok szükségszerűen előbb voltak, mint a források, legalábbis 
a szerzők fejében! Ki és mikor találta ki őket? Ez a kérdés mára, úgy tűnik, lezárt-
nak tekinthető. Rendtorff valóban felkavarta az állóvizet, s tanulmánya nagyban 
elősegítette a tudomány haladását, de hogy a kérdésre válaszoljak: ma már nem 
úgy látjuk, hogy előbb születtek meg a blokkok és csak azután a források, hanem 
a források keletkezésével egyidejűleg állt elő a blokkok tematikája. Hogy ezt ismét 
illusztráljuk: az őstörténet blokkja nem létezett a P előtt. Voltak ugyan korábbi, 
elsősorban J (Jahwista) hagyományok, jelesül a teremtéstörténetről, a bűnbeesés-
ről, illetve az özönvíz történetéről, sőt ezeken belül még egyfajta belső logikáról 
is beszélhetünk (amit a P is megtartott: a bűn elharapózásáról), de a végső értelem 
mégis egyfajta világtörténelem megírása, ami bevezetőként illeszkedik az ősatyák 
elbeszéléséhez. Mi is lenne ábrahám kiválasztásának az értelme, ha nem egy özön-

 5 Jegyezzük meg, hogy nagyon jó áttekintések is vannak a Pentateuchos kutatásának meglehetősen 
szövevényes történetéről. Magyarul Thomas röMer és Albert de Pury közös tanulmánya olvasha-
tó: A Pentateuchos-kutatás rövid története, Bp., Ref. Theol. Akad., 1994 (Budapesti Református 
Theologiai Akadémia Bibl. és Judaisztikai Kutató csop. Kiadványai, 9) – de mellette ott van cees 
houTman eredetileg hollandul írt könyve: Der Pentateuch, Die Geschichte seiner Erforschung 
neben einer Auswertung, Kampen, Kok, 1994 (contributions to Biblical Exegesis and Theology, 
9). Ha valaki a klasszikus forráselméletet a textusokon akarja látni, úgy magyarul is olvashatja 
a kustár zoltán által kiadott könyvet: A Pentateuchos forrásművei, Elkülönített szövegállomá-
nyuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanonikus formájában M. Noth munkássága alap-
ján, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2005 (A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei, 5).

 6 Rolf rendtorff korszakalkotó munkáját már többször tárgyaltuk: Das überlieferungsge-
schichtliche Problem des Pentateuch, New york, Berlin, De Gruyter, 1977 (Beiheft zur zeit-
schrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 147). Angolul: The Problem of the Process of 
Transmission in the Pentateuch, transl. John J. sCullion, Sheffield, University Press, 1990 
(JSoTS, 89).
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víztörténet és egy Bábel tornyáról szóló elbeszélés előzné meg, ami mutatja, hogy az 
egész világon elterjedt a bűn? S hogy ismét csak példaként említsük: a két legrégebbi 
blokk nyilván az ősatyákról szóló történet és az exoduszblokk, amelyek azonban 
egymástól teljesen függetlenül léteztek egymás mellett. Hogy milyen nehéz volt a 
kettőt összeilleszteni, arra a papi József-történet ékes példa!7 Az mindenesetre tény, 
hogy ehhez már régi, a Kr.e. 8. századra datált források éppúgy hozzászóltak, mint 
a legkésőbbi papi történetírás.

Amíg azonban ez a felismerés megszületett (szűk negyedszázad során), addig a 
forrásokról való elképzelés is jelentősen átalakult. A majd’ évszázadig uralkodó né-
zet a Pentateuchos-kutatásban az úgynevezett „újabb dokumentumelmélet” (Urkun-
denhypothese, Documentary hypothesis) volt, amelyet még J. Wellhausen dolgozott 
ki – igaz, a 20. század során több módosításon ment keresztül. Mit nevezhetünk 
azonban dokumentumnak? Nyilván egy olyan iratot (vagy legalábbis összefüggő 
szóbeli hagyományt), aminek értelmes kezdete van, ennek megfelelő a befejezése, 
ami szintén világosan kivehető irodalmilag, illetve belső gondolatvezetése legalább 
nagy vonalaiban felismerhető. ilyen dokumentum igenis van a Pentateuchosban: 
főként a törvénykönyvek esetében láthatjuk e kritériumok jelenlétét, például a deu-
teronomiumi törvényben (5Móz 12–26), de akár a Szövetség könyvében (2Móz 21–
23). Tehát nem a dokumentum fogalmával van gond, hanem azzal, hogy amit idáig 
„dokumentumnak” nevezett a forráskritika, az nem nevezhető annak a szó irodal-
mi értelmében! Először az E vált problematikussá: első darabja az említett 1Móz 20, 
amely nem nevezhető bevezetésnek, hiszen már feltételezi a főszereplők ismeretét, 
befejezése nincs, de nem is igen látni, hogy honnan hová jut el: elbeszélések ugyan 
vannak, de ezek is mintha önmagukban létező irodalmi egységek lennének. Do-
kumentumnak tehát az E nem nevezhető! Már a harmincas években megszületett 
azonban a feltételezett megoldás, ami hosszú ideig megnyugtatta a tudósokat: az  
E egy északi illetőségű dokumentum volt, amely jórészt meg is semmisült az északi 
országrész bukásakor. csak azok a részek maradtak fenn, amelyeket délen hagyo-
mányoztak. Az E tehát fragmentum. Utána azonban (főként a hetvenes években) a 
J került górcső alá. Gyanú ugyan már régen felmerült, hogy e forráson belül is több 
réteget kell elkülönítenünk, s itt is a dokumentum ősi eredetével érveltek. Meg kell 
azonban hagynunk, hogy az o. Eißfeldt-féle L (Laikus forrás), valamint ugyanannak 
a forrásnak N-ként (Nomád forrás) történő elnevezése (G. Fohrer) – ami aligha meg-

 7 A Thomas B. dozeman és Konrad sCHMid által szerkesztett kötet: A Farewell to the Yahwist? 
The Composition of the Pentateuch in Recent European Interpretation, Atlanta, Society of 
Biblical Literature, 2006 (Society of Biblical Literature Symposium Series, 34), egyrészt do-
kumentálja, hogy talán túl hamar temettük az úgynevezett „újabb dokumentumelméletet”. 
Ugyanakkor egyszerre több szerző is sarkalatos pontként érzi a Genezis és az Exodusz kö-
zötti átmenet fontosságát a Pentateuchos értelmezésében: K. Schmid, J. c. Gertz, E. Blum és  
c. Levin. – A József-történetek kétségkívül régi darabokat is tartalmaznak (ezekhez lásd H.-c. 
sCHMitt, Die nichtpriesterschriftliche Josephsgeschichte, Berlin, New york, De Gruyter, 1980 
[Beiheft zur zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 154]). A Papi irat célja viszont 
az, hogy az eredetileg két magyarázatot izrael őstörténetéről összekapcsolja: a mezopotámiai és 
egyiptomi eredet kronológiai rendbe állítása nyilván fogság utáni irodalmi újítás.
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nyugtató: hogy egyáltalán valamit feltételezhetnénk nomád korból származónak, 
vagy egyáltalán volt nomád kora izrael történetének – az ma már mind kétséges.8  
A múlt század nyolcvanas éveiben aztán teljesen általánossá vált, hogy a J létezését 
elvetették: van egy viszonylag régi elbeszélő anyag, de hogy annak egyes részei mikor 
keletkeztek, külön elbírálást igényel. Vajon remélhettünk-e előrelépést ezen az úton? 
Aligha! inkább a P rétegződésének vizsgálata segített sokat. A P esetében is viszony-
lag korán föltételezték, hogy nem egységes ez a monumentális mű; már csak azért 
sem, mert elég sok korábbi anyagot dolgozott fel, főként az áldozati törvények leírá-
sában.9 Az bizonyult rendkívül hatásos megkülönböztetésnek, hogy külön beszéltek 
a papi törvényről, a papi történetírásról, valamint a papi szerkesztői tevékenységről 
(redakcióról), s ezeket ugyan teológiailag relatíve egységesnek, mégis irodalmilag 
eltérőnek tartották. A papi törvény gondolatvezetését jól sikerült rekonstruálni, bár 
az európai logikától jelentősen eltér az általa leírt út: a 2Móz 25–40 a Szent Sátor 
leírásában bizonnyal egy közvetlen fogság utáni programot hirdet meg: a második 
templom felépítésének elvi hátterét adja. Középen áll az aranyborjú története, amely 
a nagy aposztázia, majd az öldöklés leírásával a babiloni fogságot akarja ábrázolni, 
majd utána kis eltéréssel újra indul a Szent Sátor fölépítése, s azzal zárul, hogy az Úr 
dicsősége betölti a templomot. Látszólag új téma a Lev 1–9-ben az áldozati törvé-
nyek részletezése, de a korábbi logika szerint mégis illeszkedik az összefüggésbe: ed-
dig a második templomról volt szó, most pedig arról, hogy a felépített templomban 
milyen legyen a kultusz. Említettük, hogy elég sok fogság előtti anyag is helyet kap 
e szakaszban, s az áldozatok leírásának szempontja is kevert: hol az áldozati állat 
értéke adja meg a sorrendiséget, hol pedig az alkalom. Ezt ismét követi egy olyan 
blokk, amely immár nem a templommal foglalkozik, hanem a templom és a kultusz 
által garantált szentséget a templomon kívülre is kiterjeszti: a tisztaságtörvények 
következnek, ahol ismét régebbi anyagot is feldolgozott a papi törvényhozó. Végül 
mindezt a sokat vitatott Szentségtörvény zárja le, amiről legújabban azt mondják, 
hogy a deuteronomiumi törvény papi terminológiával való megismétlése volt a cél; 
itt már kifejezetten a régi anyag újszerű feldolgozása dominál tehát! A papi törvény 
dokumentum – még akkor is, ha rendkívül összetett, és nem egyszerre előállt doku-
mentumról beszélünk! A papi történetírás nagyobb fejtörést okozott mindazáltal. 
itt ugyanis nem arról van szó, hogy egy blokkot tudnánk dokumentumként felmu-
tatni, hiszen az 1Móz 1 és a 2Móz 24 között jócskán van korábbi anyag is. Ráadá-

 8 Aki a régebbi ószövetségi bevezetéseket olvasta, tudja, hogy otto eissfeldt, Einleitung in das 
Alte Testament unter Einschluss der Apokryphen und Pseudepigraphen, Tübingen, J. c. B. 
Mohr, 1976 (Neue theologische Grundrisse), és Ernst Sellin, Georg foHrer, Einleitung in das 
Alte Testament, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1979 című könyveire utaltunk. csupán érdekes-
ségként fűzzük hozzá, hogy otto kAiser bevezetése (Einleitung in das Alte Testament, Eine 
Einführung in ihre Ergebnisse und Probleme, Gütersloh, Gütersloher Verl., 1984) már csak 
kutatástörténeti emlékekként említi az L és az N kérdését, a 91. lapon.

 9 Azt remélem, hogy az elmondottak meggyőzően hatnak az olvasóra – ezzel együtt nem kívánom 
azt a benyomást kelteni, mintha teljes egyetértés lenne a kutatásban a P összetételéről. A P kuta-
tásának legfontosabb mozzanatairól jó informál Thomas Pola, Die ursprüngliche Priesterschrift, 
Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschichte von Pg, Neukirchen-Vluyn, Neukirche-
ner Verl., 1995 (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, 70).
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sul a papi író sokszor teljesen más történetként írta meg ugyanazt, amit a korábbi 
anyagban már megtalált; ebben az esetben két elbeszélés áll egymás mellett, mint 
például a teremtéstörténetben. Más alkalommal szerkesztői megjegyzéseket fűzött a 
korábbi anyaghoz, mint például az özönvíz történetében. általánosan azonban az a 
jellemző, hogy el akarta helyezni az anyagot időben és térben, hogy ezáltal összefüg-
gő történelmet hozzon létre: nemzetségtáblázatok jelzik az idő múlását, illetve útle-
írások (itineráriumok) a teret. Az 1Móz 10 kifejezetten érdekes, hiszen ott egy olyan 
geopolitikai leírást ad a szerző, amit a perzsa Behisztun-felirat párhuzama sugall. 
Az összefüggő történelemre azonban akkor lehetett figyelmes a tudomány, amikor 
az ókori keleti teremtéstörténeteket is segítségül hívta az összehasonlításban: rendre 
az tűnik fel, hogy a világ kezdetétől egy templom megalapításáig írják le az ókori 
dokumentumok a világ teremtését – itt tehát adva van, hogy a szentély megalapítása 
a teremtés befejezését jelenti. Voltaképpen itt is dokumentumról beszélünk, még ha 
erősen összetett írásmű is áll előttünk.

Az azonban nyilvánvaló, hogy mindez jóval nehezebb kérdés, ha korábbi elbeszé-
lő anyagról beszélünk. A D-ről (Deuteronomium) már szóltunk, s ott is működik a 
dokumentumelmélet, még ha a deuteronomiumi törvény kétségtelenül régebbi anya-
got is tartalmaz, illetve ha ezt a törvényt elöl és hátul történeti bevezetéssel, illetve 
befejezéssel is látták el: elöl a Móáb pusztájában vándorló izraellel, ami aztán felté-
telezi, hogy a deuteronomiumi törvény Mózes végakarata, hiszen a lezáró részben 
Mózes meghal. Az E esetében már nehezebb a helyzet: semmilyen belső vonalvezetés 
nincs az ábrahám-történetek, a József-történetek, az Exodusz-történetek, illetve a 
Bálám-történetek között (és ezek sem kizárólag E anyagot tartalmaznak). Válto-
zatlanul ki kell tartanunk amellett, hogy ez az északi illetőségű elbeszéléskoszorú 
nem alkothatott dokumentumot, vagy ha ilyen volt, akkor olyannyira töredezett 
részei maradtak ránk, hogy annak alapján már elképzelésünk sem lehet az egészről. 
inkább azonban arról van szó, hogy az E anyag bizonyos jellegzetességekkel bír: az 
elbeszélés nincs sem időben, sem térben elhatárolva (vagy ha igen, az sokszor dodo-
nai), az elbeszélő mindig feltételezi, hogy főhősét már ismeri az olvasó, és mindig az 
a mondanivalója, hogy isten ezt a főhőst kimenti a bajból. Dokumentum nincs, de 
egy elbeszélő stílust elég markánsan láthatunk. összehasonlításként: az E esetében 
egészen nyilvánvalóan egy térséget és egy kort irodalmi jellegzetességként kell lát-
nunk éppúgy, mint ahogy a középkori gótika egyes darabjai kizárólag stílusuk által 
függenek össze egymással. Mi köti össze a brassói Fekete-templomot a párizsi Notre- 
Dame épületével? Semmi, csak az, hogy Európában hosszú ideig így, és nem másként 
építkeztek! Sajnos, a hetvenes és nyolcvanas években is megvolt a sajátos építészeti 
stílus, így aztán Berlin-Marzahn ugyanúgy néz ki, mint Budapest-Békásmegyer – de 
ettől inkább szenvedünk ma már! Az E mint jelzés megmaradt, értelmes, viszont 
igen jelentősen átalakult. A J mindenesetre még ennél is bonyolultabb, hiszen ott né-
hol felfedezhetünk belső összefüggést (mint az említett őstörténet J anyagában), bár 
néhol egyáltalán nem. Kezdésnek kifejezetten jó az 1Móz 2 teremtéstörténete, azon-
ban a befejezést sehol nem látjuk – tehát a dokumentumkritériumokat nyomaiban 
fölfedezhetjük, mindez azonban túl kevés ahhoz, hogy összefüggő írásműről, vagy 
akár csak szóbeli hagyományról beszéljünk. Az újabb javaslat ezért az, hogy nem is 
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dokumentumról van szó, hanem egyszerűen egy déli illetőségű epikus hagyomány 
bizonyos elemeiről, amelyek között néhol van összefüggés, néhol azonban nincs.  
A L és N jeleket már régen elhagyták, de említett feltételezésünkhöz még az sem 
szükséges, hogy egyazon időből számítsuk az egész anyagot – nem dokumentum, 
hanem egy nép hagyományanyaga.

Hogyan állt össze akkor hát a Pentateuchos? Vajon a P, amelyik valamennyi for-
rást ismerte, egyben azonos a Pentateuchos végső formába öntéséért? Egyre keve-
sebben mondják ezt! Ugyan lehetséges, hogy a P egyfajta Proto-Pentateuchost ho-
zott létre, mégis egészen biztos, hogy vannak olyan darabok is a Tórában, amelyek 
későbbiek, mint a P – olyan darabokra gondoljunk, mint az 1Móz 6, vagy az 1Móz 
14. Sokan szívesen utalnak a Neh 8-ra, amely szerint Ezsdrás volt a Tóra törvénybe 
iktatója a hazatérés után mintegy száz évvel –, s tény, hogy a zsidó hagyomány is 
Ezsdrás személyéhez köti a Tórát. Az azonban, hogy esetleg ez egy perzsa törvény-
hozás része lett volna, sokak szerint vitatott10, mindenesetre jól illik az összefüg-
gésbe! Végső döntés még nincs, és szerintem amíg megnyugtatóan nem tisztáztuk a  
P és a korábbi anyag viszonyát, addig azokat a szempontokat sem láthatjuk tisztán, 
amelyek egy végső redakció hátteréül szolgálhattak. Egy kérdésre azonban ki kell 
térnünk mindenképpen, mert a szakirodalom az elnevezés kérdésében is bizonyta-
lan: Pentateuchos, Hexatechos, vagy Tetrateuchos volt eredetileg a Tóra? Az első 
elnevezést nem kell indokolnunk, de a másodikat olyan emberek is használják, mint  
J. Wellhausen vagy G. von Rad. Szerintük ugyanis a Józsué könyvét is a Penta-
teuchoshoz kell számítanunk, mert forrásait tekintve, de a blokkbeosztása is azt 
sugallja, hogy közvetlen folytatása a Pentateuchosnak. A szétválasztás csak a Mózes 
névre tekintettel történt meg, viszonylag korán. Tetrateuchosról M. Noth beszél, 
aki viszont a Deuteronomiumot választja le a Pentateuchosról (irodalmilag teljesen 
korrektül, hiszen a negyedik forrás jóformán csak itt fordul elő), hogy a Deute-
ronomiumi Történeti Mű kiindulópontjául határozhassa meg. Ezzel kapcsolatban 
egy új hipotézist kell megemlítenünk, aminek plauzibilitását mindenki megítélésé-
re bízom. Ez a hipotézis azt mondja, hogy Pentateuchos van, de Józsué könyvével 
együtt: a nagy gond ugyanis nem a Deuteronomium, nem is a Józsué könyve, hanem 
a Numeri. Ez igaz: már M. Noth úgy ír kommentárjában, hogy ha nem annyira a 
Genezis könyvét, hanem inkább a Numerit vették volna górcső alá a tudósok, soha 
nem jutottak volna el a forráskritikáig! Belső logikát Noth nem lát fölfedezhetőnek 
a Numeri könyvében azon túl, hogy a hagyományanyag két csoportra van osztva: 
vándorlások a pusztában, illetve vándorlások a transzjordániai területeken – ezen 
túlmenően azonban semmit sem mondhatunk! Talán azonban ez a lényeg! A Numeri 

 10 A Perzsa Birodalom törvényhozása, illetve a Pentateuchos végső egybeszerkesztése immár há-
rom évtizede foglalkoztatja a tudományt, Peter frei és Klaus koCh közös műve óta: Reichsidee 
und Reichsorganisation im Perserreich, Freiburg, Universitätsverlag, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1984 (orbis biblicus et orientalis, 55). Az ugyan nem vitás, hogy ez a kor jó hát-
teret ad a Pentateuchos végső formába öntéséhez, de vitatott, hogy tényleg a Perzsa Birodalom 
legiszlációja tette-e szükségessé az egybeszerkesztést. Lásd a James W. Watts által szerkesztett 
körképet: Persia and Torah, The Theory of Imperial Authorization of the Pentateuch, atlanta, 
Society of Biblical Literature, 2001 (Symposium Series, 17).
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könyve eredetileg nem volt része a Pentateuchosnak, csupán a végső egybeszerkesz-
tés alkalmával tűnhetett fel némelyeknek, hogy milyen értékes hagyományanyag 
maradt ki e hatalmas mű összeállításakor. A Numeri nem más tehát, mint egy pot-
pourri, egyveleg: a kimaradt hagyományanyag meglehetősen laza egybeszerkesztése 
formális kritériumok alapján.11 Az egybeszerkesztők azonban nyilván látták, hogy 
ennek a gyűjteménynek a helye nem lehet a honfoglalás előtt (hiszen ott Mózes 
búcsúzik népétől), csakis a Deuteronomium előtt helyezhető el. Nincs befejezés, 
merthogy egy állandóan változó kutatás közepén állunk. Ezek a nézetek lehetnek 
helyesek, előfordulhat, hogy holnap megcáfolják őket. Annyi azonban mindenkép-
pen világos, hogy egyrészt a régen tanultak használata ma is értékes eredményekre 
vezet, ugyanakkor azonban a kiértékelés és az általános vélekedés a Pentateuchosról 
igen jelentős módon átalakult. csak annyit tudok ígérni, hogy aki a mai kutatással 
is foglalkozik, folyamatosan újabb és újabb meglátásokkal gazdagodik, ami a pré-
dikációhoz bőségesen ad anyagot.

A másik kulcsszó ismét csak ismert a korábbi kutatásból, s bizonnyal sokszor 
használt is lelkészi körökben. Redakció – ez a szó azt a szerkesztői tevékenységet 
illeti, amellyel egy régebbi hagyományanyagot újabb, ezúttal irodalmi formába ön-
töttünk. Ha egy szerkesztő egy régebbi mű helyes olvasatához, megértéséhez szer-
kesztői megjegyzéseket fűzött, úgy teológiailag bennünket is eligazít, s főként azért 
értékes a redakciókritika, mert ezúttal szét tudom választani a különböző korok 
üzenetét. A kérygmatikus igehirdetésnek nagy segítője a redakciókritika! Talán nem 
véletlen kedves komáromi kollégám (aki mind az Ószövetségben, mind az Újszövet-
ségben jártas) megjegyzése: az evangélikus egyházban érdekes jelenség, ha valaki 
az Ószövetségről prédikál, szinte mindig a redakcionális rétegből választ alapigét. 
Aligha véletlen; ugyanis pont ezek az úgynevezett redakcionális, szerkesztői meg-
jegyzések tartalmaznak olyan teológiai kijelentéseket, amelyeket szívesen tehetünk 
meg mai igehirdetésünk alapigéjévé. A redakció kapcsán tehát igen kettős volt már 
eredetileg is a teológusok viszonyulása az exegetikai ismeretekhez: egyrészt sokszor 
lehetett hallani azt a meglehetősen konzervatív felfogást, amelyet már korábban 
idéztem: nem szabad ollóval magyarázni a Bibliát! Ugyanakkor pedig tény, hogy 
szinte észrevétlenül sokat profitáltunk a redakciókritika eredményeiből az elmúlt 
évtizedekben is. ismét hozzunk egy példát: immár lassan egy évszázada az volt az 
ősatyákról szóló elbeszélések tudományos magyarázata, hogy eredetükben ezek 
kultuszlegendák voltak, amelyek egy vallásos közösség kultuszhelyét vagy a kultusz 
jellegzetességét indokolták; aitiológikus elbeszélések tehát.12 A redakció, az erede-
tileg önálló elbeszélések egységbe foglalása volt az, amely teológiai interpretációval 

 11 Míg egyrészt reménykedem, hogy soraim meggyőzően hatnak, arra is figyelmeztetnem kell, 
hogy a Pentateuchos végső előállásának kérdése meglehetősen összetett – bizonnyal vannak 
mások, akik jelentős eltérésekkel ábrázolnák ezt a folyamatot! A fentiekhez legközelebb Diana 
V. edelman, Philip R. dAvies, christophe niHAn és Thomas röMer közös könyve áll közel: 
Opening the Books of Moses, Sheffield, Equinox, 2012.

 12 Nem vitás, hogy mindmáig óriási jelentősége van itt Hermann Gunkel kommentárjának: Ge-
nesis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1917 (Göttinger Handkommentar zum Alten 
Testament, Abt. 1, Bd. 1).
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látta el ezeket a történeteket, hiszen az ígéret és beteljesedés schémáját alkalmazta 
rá. Ki tudna ma prédikálni az ábrahám- vagy Jákób-történetekről anélkül, hogy 
isten ígéreteiről és a csodás beteljesedésről ne beszélne? Tanárom, A. de Pury mu-
tatta ki azonban, hogy a helyzet ennél talán egy kicsit bonyolultabb; vannak olyan 
elbeszélések is, amelyek nem érthetők meg az ígéret motívuma nélkül.13 Ezzel együtt 
az alapstruktúra teljesen világos, és például mindmáig működik a Bírák könyvében: 
az egyes nagybírákról szóló elbeszélések elé és mögé valamelyik szerkesztő megle-
hetősen schematikusan egy keretet illesztett, amely az eredeti elbeszélés érintetlenül 
hagyásával is olyan teológiai interpretációt kölcsönöz a szövegnek, hogy azt mind 
a mai napig jól tudjuk alkalmazni. Hiába vannak furcsa elbeszélések például Sám-
sonról, a teológiai keret ismét elmondja, hogy izrael fiai olyat tettek, ami rossz isten 
szemében, hiszen elpártoltak, idegen isteneket imádtak, amiért isten jogos haragra 
gerjedt, s idegen kezébe adta őket, akik nyomorgatták az izraelitákat. Miután is-
tenhez kiáltott izrael, isten bírát támasztott, aki megmentette izraelt – ezután már 
minden változtatás nélkül olvasható az eredeti elbeszélés. Az nyilvánvaló, hogy a 
keret teológiai mondanivalóját könnyebb textusul választani, mint például azt, hogy 
éhúd kardját a móábi király hasába szúrta, s a király olyan kövér volt, hogy a kard 
teljesen eltűnt a hasában. De hát éppen ez az, amit ennek a módszernek köszönhe-
tünk: teológiai súlypontozást közvetít.

ismét azt kell kérdeznünk: ha ez a módszer jó, s már sokszor hasznos volt, akkor 
mit kell rajta változtatni? Voltaképpen semmit, csakhogy a módszer tovább fino-
modott, és sokkal szélesebb összefüggésekre alkalmazható – úgy mondhatjuk, hogy 
egyre inkább teológiai orientációjú lett. Sajnos az is elmondható, hogy mindez sok-
kal nehezebben érthetővé tette azokat a tanulmányokat, amelyek egy-egy passzus 
redakciókritikájával foglalkoznak. A redakciókritika mindig is a szöveg állományá-
nak rétegződésére hívta fel a figyelmet – és ez olyannyira általános lett, hogy a mai 
bevezetéstudomány már egész általánosságban mondja: az izraeli vallásos irodalom 
„Traditionsliteratur” (tradíciókon nyugvó, tradíciókat összegző irodalom),14 tehát 
ne európai értelemben vett szerzőket keressünk a bibliai iratok mögött, hanem lás-
suk meg azt a munkát, amellyel egyik vagy másik szerző összegezni kívánja a ko-
rábbi hagyományt. Ez az irodalomelméleti rétegfeltárás óriási sikereket mondhat 
magáénak – ismétlem, csupán annyi a baj vele, hogy elég nehéz olvasmányt jelente-
nek az ilyen tanulmányok.

Vegyünk mindazáltal ismét egy példát! Az újabb redakciókritika sok helyütt 
mutatkozott gyümölcsöző eljárásnak, de talán legjobban a prófétai irodalomban 
láthatjuk ennek eredményeit. Hiszen köztudott, hogy a próféták munkája nem egy 
könyv megírásából állt (talán csak Deutero-ézsaiás könyve, valamint Malakiás 

 13 albert de Pury, Promesse divine et légende culturelle dans le cycle de Jacob: Genèse 28 et les 
traditions patriarcales, i-ii, Paris, Gabalda, 1975 (études Bibliques).

 14 Konrad sCHMid könyve szinte egy új programot hirdet meg: Literaturgeschichte des Alten Tes-
taments: Eine Einführung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. – A szerző 
nem az egyes könyvek keletkezését tárgyalja (szemben a szokásos „ószövetségi bevezetéstanok-
kal”), hanem az egyes tradíciók keletkezésének körülményeit írja le.
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könyve tekinthető a próféta által írott műnek, igaz, mindkét esetben elrejti magát 
a próféta könyve mögött). A próféták hirdették az igét és csupán kivételes esetben 
gondoskodtak a fennmaradásáról, továbbadásáról (ilyen kivétel Bárúk a Jeremiás 
könyvében). De hogy egy Mikeás vagy egy ámósz egyáltalán tudott-e írni, az már 
nagyon kétséges! A prófécia elmondásával a próféta feladata véget ért – cselekvő 
eddig is, ezután is isten marad, a nép pedig csak meghallgathatja és engedelmesked-
het a prófétai felszólításnak. Világos volt tehát eddig is, hogy a próféták esetében is 
meg kell különböztetnünk az eredeti próféciákat a könyvet összeállító redaktorok 
munkájától – gyakorlatilag a 20. század első fele ezt az erőfeszítést dokumentálja 
az ószövetségi tudományban. Az újabb redakciókritika azonban mindezt sokkalta 
pontosabban és körültekintőbben vizsgálja. ismét egy közismert példa: Hóseás ige-
hirdetésében megdöbbentő az a szimbolikus tett, amivel a próféta kiábrázolja isten 
üzenetét. Parázna nőt venni feleségül, neki gyermeket nemzeni, majd a gyermeknek 
szimbolikus nevet adni – melyik lelkész lenne hajlandó arra, hogy ennyire azonosul-
jon az általa hirdetett igével?! A régebbi kutatás – szerintem – vakvágányra futott, 
amikor azt vizsgálta, hogy talán fikció ez az egész, esetleg tényleg megtörténhetett, 
vagy esetleg a parázna szóból (helytelenül) arra következtetett, hogy nem útszéli 
nőről, hanem kultikus paráznáról kellene beszélnünk Gómer esetében. Ha azonban 
jobban figyelünk, s az újabb redakciókritikát alkalmazzuk, érdekes megfigyeléseket 
tehetünk: három gyermek születik, mind a háromnak szimbolikus neve van. Jezréel 
az első, ló-rúhámá (tehát lány) a második, továbbá ló-ammí (ismét fiú) a harmadik. 
A három név nem azonos súlyú! Hiszen az első egy helységnév, a másik kettő vi-
szont beszédes név, hiszen értelme van a szónak: nem nyert kegyelmet (nőnemben), 
illetve nem népem. Ebből nyugodtan lehet arra következtetni, hogy nem egy léleg-
zetvétellel írta le valaki ezt a három nevet; az első külön áll. De nem csak ebben: a 
két beszédes név olyan próféciát tartalmaz, amely izrael népét kritizálja, illetve isten 
büntetését is tartalmazza. Nem így az első: ott nem izrael népe a célpont, hanem 
csak Jéhú királyi dinasztiája, s azért Jezréel a szimbolikus név, mert azt akarja vele 
mondani, hogy Jéhú maga is vérontással szerezte meg a királyságot, éppen a jezréeli 
vérengzés révén. Nyilván azt akarja mondani a próféta, hogy a dinasztia jezréeli 
vétkét még meg fogja torolni isten; népről szó sincs az első prófécia esetében! Azt, 
gondolom, nem kell hangsúlyoznom, mekkora különbség van a királyi dinasztia 
kritizálása vagy a népen gyakorolt kritika között. Felmerül a gyanú, hogy esetleg 
nem egyszerre mondta el Hóseás a két kritikát, hanem csak a könyv szerkesztése 
során került egymás mellé két eredetileg különálló prófécia. Ez igen valószínű, de 
nem elég! Ha tovább vizsgáljuk az első névhez fűződő próféciát, ott is azt láthatjuk, 
hogy igenis bele van szőve a nép elleni kritika: azért kell parázna nőt elvenni fele-
ségül, mert ezzel a nép (és nem a király) paráznaságát ábrázolja ki a próféta: a nép 
elfordult istentől. Ez bizonnyal így is volt, csak ennek semmi köze a megszületendő 
gyermek szimbolikus értelmű nevéhez – tehát ismét egy redaktor teszi egységessé az 
eredetileg egyáltalán nem egységes szöveget. Továbbmenve: ha szimbolikus neve van 
Jezréelnek, akkor voltaképpen teljesen mindegy, hogy az anyja tisztes matróna volt, 
kultikus prostituált vagy kifejezetten zóná, tehát önmagát áruló hölgy. Hiszen még 
a gyermek személye sem fontos (nem is tudunk róla semmit), hanem csak maga a 
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név. Ezek után még a feleség nevéről is értesülünk, bár abszolút lényegtelen, hiszen 
semmilyen információt nem tartalmaz, éppígy nem apjának neve. A belga tudós,  
J. Vermeylen pontos irodalomkritikai rekonstrukcióval szépen helyreállítja a felté-
telezhető eredeti szöveget, ami tényleg kiolvasható a Hós 1-ből: teljesen elhagyható 
belőle a paráznaság motívuma.15 Ha pedig valaki a Hós 3 egészét elolvassa, meg-
hökkenve láthatja, hogy ez a gondolat nem is Hóseás korabeli, hiszen az említett 
passzus (hogy isten szereti a parázna nőhöz hasonlító izraelt, s ezért kell Hóseásnak 
is szeretnie a parázna Gómert) egészen nyilvánvalóan feltételezi már a babiloni fog-
ságot – tehát jó negyed évezreddel későbbi, mint Hóseás igehirdetése. Még tovább 
mehetünk: izrael hűtlenségének a parázna nőhöz történő hasonlítása előfordul más 
prófétai könyvben is: nagyon jellegzetes Ezékielnél, de Jeremiásnál is megtalálható. 
A redakciókritika tehát azt föltételezi, hogy Hóseás igehirdetésében éppen ez a mo-
tívum, amely annyira megfogta oly sok későbbi magyarázó fantáziáját, éppenséggel 
nem Hóseásra megy vissza, hanem egy sajátos teológiai interpretáció a fogság utá-
ni korból. Egy kor és egy fölfogás sajátos vonulatát láthatjuk benne, ami érintette 
Hóseás könyvének egybeszerkesztését is. Elismerem: első pillantásra riasztó, misze-
rint Hós 1 markáns igehirdetéséből csupán mintegy kétversnyi anyagot tartunk a 
Kr. e. 8. századból származónak – a Biblia belső összefüggéseit azonban éppen ez a 
módszer mutatja ki a legjobban!

Természetesen ez a módszer nem csupán a költői vagy a prófétai szövegekre al-
kalmazható: igen hasznosnak bizonyult történeti szövegekben is, bár ott leginkább 
történeti rekonstrukció érdekében alkalmazzák. Nekünk azonban egy kanonikus 
szöveg keletkezésének, folyamatos alakulásának a megértése a fontos, ami szintén 
az igehirdetésre készülés során bizonyulhat gyümölcsözőnek. Ha valaki például Sa-
lamon trónra lépésének történetét olvassa el az 1Kir 1–2 fejezeteiben, egy megle-
hetősen bonyolult, sok részlettel fűszerezett történetet láthat maga előtt, s a pikan-
tériája természetesen éppen az, hogy elég véres események történhettek a dinasztia 
első uralkodóváltásakor. Egy féltestvér, egy unokabáty, Dávid vitéze, egy főpap és 
mások is áldozatul eshettek Salamon igényének a királyságra. Mindez nem szokat-
lan, ha trónváltásról van szó – európai történelmünk bővelkedik hasonlókban. Úgy 
tűnik azonban, hogy izraelben ez nem volt természetes, hiszen a szöveg bizonyos 
következetlenségei arról tanúskodnak, hogy némelyek igyekeztek megmagyarázni a 
véres eseményeket, Salamont valamilyen módon mentegetni akarták a vérvád alól.16 
Ez néhol kifejezetten furcsa, vagy legalábbis érdekes módon történik. Dávid például 
először egy magatehetetlen öreg ember, akit már csak a súnembéli Abiság tud fel-

 15 Jacques verMeylen, Os 1–3 et son histoire littéraire, Ephemerides Theologicae Lovanienses 79 
(2003), 23–52.

 16 Magyarul megpróbáltam összefoglalni több évtizedes kutatást cikkemben: kArAsszon istván, 
Dávid trónutódlásának története – létezik? = uő, Az Ószövetség varázsa, Bp., Új Mandátum, 
2004 (Kréné, Ókori források – ókortörténeti tanulmányok, 3), 145–179. időközben megjelent 
Thilo A. rudniG analízise: Davids Thron: redaktionsgeschichtliche Studien zur Geschichte von 
der Thronnachfolge Davids, Berlin, New york, de Gruyter, 2006 (Beihefte zur zeitschrift für 
die alttestamentliche Wissenschaft, 358) – ez a tanulmány még sokkal részletesebb redakció-
kritikai megjegyzéseket tartalmaz. Sajnos, az olvashatóság éppen ezért sokkalta nehezebb!
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melegíteni, annyira elaggott; a következő pillanatban azonban szól, kijelenti, hogy 
Salamon az utód, és senki sem mer ellenkezni. Eszerint Dávid még mindig teljha-
talmú úr. Adónijjá, aki az egyik pillanatban felfuvalkodott ember, s túl korán ün-
nepelteti magát, a másik pillanatban ellenállás nélkül veti alá magát először Dávid, 
majd Salamon akaratának – mégis meghal. Jóáb, a nagy hadvezér, aki még Absolon 
megölésétől sem riadt vissza, most gyáván menekül az oltár elé; ám ez sem menti 
meg életét. Hogy maga az anyakirálynő ravasz intrikus vagy inkább naiv eszköz 
Nátán próféta kezében, végig nem derül ki egyértelműen; lehetséges ez is, az is. Egy 
Salamon-párti átdolgozás érintette tehát a szöveget, amely a második júdai királyt 
fel akarta menteni a súlyos vérvád alól!

A legérdekesebb mindazáltal, amit az elmúlt években az újabb redakciókritiká-
ból olvastam, a 2Kir 16,10kk magyarázata. Talán ismert a meghökkentő történet, 
aminek több magyarázata is volt – merthogy mindenképp magyarázatra szorul.  
A történet röviden az, hogy a szír–efraimi háború leverése után áház júdai király 
Damaszkuszba siet, hogy ott hódoljon az Arám Királyságot legyőző asszír király, 
Tiglat-Pileszer előtt. Meglátja az ottani oltárt, áldoz rajta, majd elkészíti a másola-
tát, és Jeruzsálemben utasítja Úrijjá papot, hogy odahaza is készítse el ezt az oltárt, 
s a salamoni templomban állítsák fel. Egy pogány oltár Jahwe templomában! Majd 
ami még meghökkentőbb: a salamoni oltárt sem dobják ki, hanem oldalra állítják, 
vagyis ott marad a templomban. Tehát két oltár van egy templomban? Mi ez?17 – 
Jómagam azzal a magyarázattal próbálkoztam, hogy talán áház a hivatalos, nyil-
ván asszír típusú oltárral azt fejezte ki, hogy Asszíria szövetségese lett; ugyanakkor 
azonban privát vallásként mégis megtartotta a salamoni oltárt is, hiszen saját népe 
előtt Jahwe-hívőnek kellett mutatkoznia. A szöveg rétegződésének vizsgálatával  
c. Levin egészen más, bizonnyal jobb eredményre jut.18 Szerinte az eredeti szöveg 
csupán annyit akart dokumentálni, hogy áház Damaszkuszba sietett hódolni a 
győztes asszír király előtt, s ott áldozatot is mutatott be a damaszkuszi oltáron (10. 
és 12. vers). ám ez is nyilván szakrilégium – hiszen egy ilyen áldozat nem  Jahwét 
illeti! A megbotránkozás aztán tovább gyűrűzött: áháznak tetszett is az oltár, s 
másolatát elkészíttette, hogy Jeruzsálemben is felállítsa. A következő kiegészítés pe-
dig már egyenesen azt írja, hogy a Jahwénak bemutatandó áldozatot is ezen az új 
oltáron füstölögtették el. A 14. vers mindenképpen be akar számolni arról, hogy 
azért az aposztázia nem teljes: ott maradt az ÚR oltára is a templomban. Végül 
azonban a kultusz átfogó, asszír szellemben történő átformálásáról számol be 17. 
és 18. fejezet: az elfordulás a hagyományos izraeli kultusztól teljes! (zárójelben je-

 17 Az elbeszélés meghökkentő, ezért az ókortörténet felől is próbáltak magyarázatot adni annak 
tartalmára. Lásd: kőszeGHy Miklós, Áház: egy vazallus király és egy oltár: Megjegyzések az 
ókori izraeli és júdai királyideológia szellemi hátterének kérdéseihez = Hálaáldozat: Tanul-
mányok Dr. Molnár János dékán tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, szerk. Karasszon 
istván, Komárom, Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, 2008, 123–151.

 18 christoph levin a redakciókritika újabb iskolájának (a „göttingeni iskolának”) kiemelkedő 
alakja. Lásd tanulmányát: Der neue Altar unter Ahas von Juda = Uő, Verheißung und Recht-
fertigung: Gesammelte Studien zum Alten Testament II, Berlin, Boston, De Gruyter, 2013 
(Beihefte zur zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 431), 196–215.
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gyezzük meg: nincs tudomásunk arról, hogy az asszírok – számos hódításuk során – 
valamikor is erőltették volna saját kultuszukat alattvalóikra.) A szöveg tehát, hogy 
úgy mondjuk, folyamatosan keletkezett, de a vezérmotívum mindenütt az idegen 
kultusz átvétele miatti megbotránkozás; ilyen szempontból végig konzisztens marad 
a kiegészítést elvégző szerkesztő. Nekünk a legnagyobb tanulság mindebből, hogy 
másként kell tekintenünk az izraeli hagyományozás folyamatára, mint eddig tettük: 
nem egy európai szerző íróasztal mellett írt művét kell látnunk benne, hanem egy 
bizonyos mondanivaló folyamatos, ugyanakkor állandóan változó illusztrációját a 
különböző korokban. Hűség, ugyanakkor pedig színes változatosság jellemzi ezt a 
folyamatot, amelyet megragadni és aktualizálni a mindenkori szakértő bibliama-
gyarázó feladata.
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I. A wáw explicativum 

A bibliai héber nyelv egyik sajátos lexémája a wáw. Ez a proklitikus partikula, amely 
egyetlen mássalhangzóból áll,1 és amit a mögötte álló szóval mindig egybeírunk, a 
legáltalánosabb kötőszava a hébernek. Jól ismert tény, hogy a partikula jelentése 
meglehetősen sokrétű, és alapvetően összekötő (wáw copulativum) és szembeállító 
értelemben is állhat (wáw adversativum). Az előbbi esetben a jelentése: ’és’, ’is’, ’ak-
kor’, ’azután’, ’majd’, az utóbbi esetben pedig ’de’, ’azonban’, ’viszont’, ’ám’, ’noha’. 
A fordítónak mindig a kontextus alapján, eseti mérlegeléssel kell eldöntenie, hogy a 
partikulát mely magyar kötőszóval adja vissza. A bibliafordítások gyakran eltérnek 
e döntések terén, hol kopulatív, hol adverzatív értelemben fordítva azt.

Kevésbé ismert, mert a kezdő héber nyelvtanokban gyakran nem is jelzett funk-
ciója e partikulának, hogy nem felsorolást vagy szembeállítást jelöl, hanem magya-
rázó, explikatív kiegészítést: pontosítást, magyarázatot, kifejtést vagy leszűkítést 
kapcsol egy mondatrészhez – hol a szerző saját közbevetéseként, hol későbbi ha-
gyományozók utólag beillesztett magyarázataként.2 Ez a wáw explicativum, azaz a 
„magyarázó wáw”, amelynek lehetséges fordításai: ’azaz’, ’mégpedig’, ’tudniillik’, 
’például’, ’mert’, ’hiszen’, ’ugyanis’, ’mivel’, ’mivelhogy’, ’minthogy’, ’úgyhogy’, ’te-
hát’ stb. – ám az explikatív funkciót gyakran nem egy kötőszóval, hanem a wáw 
fordítatlanul hagyása mellett egy kettősponttal vagy egy kitett vesszővel, esetleg 
közbevetésként gondolatjelbe vagy zárójelbe téve kell és lehet a magyar fordításban 
kifejezésre juttatni. A jelenség a többi sémi nyelvben is ismert: a bibliai arám mellett 
az elefántinei arám papiruszokban, de az ugariti és az akkád szövegekben is találunk 

 1 Ez a wáw mássalhanzó bizonyos hangtani konstellációk esetében ’ú’ magánhangzóba megy 
át, lásd TóTh Kálmán, A héber nyelvtan elemi szabályai, 3., jav. kiad., szerk. kustár Zoltán, 
Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012 (DÓTTF 6), 69–70. §.

 2 Ez utóbbihoz lásd: The Sacred Books of the Old Testament: A Critical Edition of the Hebrew 
Text, ed. Paul hauPT, Leipzig, i. c. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1893–1904 szövegkritikai 
megjegyzéseit (ezekhez lásd lentebb, 12. lábj.), valamint magyarul röviden: kustár Zoltán, 
Betoldások a Bibliában, Adalékok a héber Ószövetség hagyományozás-történetéhez és az 
ószövetségi szövegkritikához = Orando et laborando, A Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem 2004/2005. évi értesítője, 467. tanév, szerk. uő, Debrecen, Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem, 2005, 63.

Kustár zoltán

WáW EXPLicATiVUM A 20. SzázADi MAGyAR 
PRoTESTáNS BiBLiAFoRDíTáSoKBAN
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rá példát,3 sőt úgy tűnik, hogy a görög kai kötőszóval kapcsolatban ez a funkció 
– talán hebraizmusként – a Septuagintában és az Újszövetségben is kimutatható.4

A wáwnak ez a magyarázó jellege különösen is nyilvánvaló akkor, ha egy tágabb 
fogalom után annak egy vagy több részhalmazát vezeti be, illetve egy általánosabb, 
esetleg összegző kijelentés után azt konkretizáló adatot, adat- vagy eseménysort 
vezet be, azaz a wáwval az előző kifejezéshez kapcsolt mondatrész csak részletezés, 
pontosítás, nem pedig szembeállítás vagy felsorolás lehet. Ugyancsak nyilvánvaló ez 
a funkció akkor, ha egy elbeszélés eseményláncolatában a wáw olyan mondatot ve-
zet be, amely időben egyidejűséget feltételez, időben visszaugrik a megelőző monda-
tokban leírt események elé, vagy olyan állapotot nevesít, amely már az előzőekben 
leírt események bekövetkezése előtt előállt. Ez utóbbi kategóriába tartozó monda-
tok gyakran a mondat elejére kiemelt alannyal, illetve az azt helyettesítő névmás-
sal kezdődnek, ami a magyarázó jelleg mondattani megjelenítésének wáw nélkül is 
megszokott módja. Nem soroljuk viszont a wáw explicativum kategóriájába a költői 
szövegekben a parallelismus membrorum két tagja közé gyakran kihelyezett wáwot 
(például Deut 32,28.30.36; 33,23; ézs 40,10; 43,9; 44,1; 49,4.8.14; Jer 5,25; 31,9; 
Mik 2,13; 4,2; zsolt 6,2; 94,22; 103,10; 105,15; Jób 3,19; 15,18; 29,12 stb.). Mivel 
normál esetben a két hemisztihosz közé nem szükséges kitenni a kötőszót, annak 
szerepeltetése minden bizonnyal inkább nyomatékosításra szolgál, esetenként pedig 
a meg nem ismételt állítmány hiányát hivatott jelezni.5 Kérdés, hogy az irodalmilag 
önálló forrásokból összeállított szövegek esetében a jelenleg explikatívként értel-
mezhető wáwokat besoroljuk-e ebbe a kategóriába (például Ex 4,19), hiszen a wáw 
itt nyilván csak utólag, jelenlegi kontextusában vehette fel ezt a funkciót.6 Mivel 
azonban joggal feltételezhetjük, hogy a szöveg végső formájának szintjén az olvasók 
már explikatív funkciót tulajdoníthattak a wáwnak, ezt a szövegtörténeti aspektust 
figyelmen kívül lehet hagyni. Ugyancsak lényegtelen, hogy egy adott helyen a wáw 
szövegkritikai szempontból az eredeti szöveg része-e, vagy később előállt olvasat: ha 
az adott helyen a wáw esetleg valóban másodlagos, a jelenlegi olvasat nyilván azért 
jöhetett létre, illetve maradhatott fenn, mert azt a hagyományozók – éppen a wáw 
kötőszóval – továbbra is értelmes szövegként kezelték.

Ahogy majd látni fogjuk, a nemzeti bibliafordítások az explikatív wáwot is gyak-
ran egyszerűen az „és” (vagy annak megfelelő) kötőszóval fordítják, akárcsak a 
wáw copulativumot, és legfeljebb ott tesznek ez alól kivételt, ahol a kopulatív fordí-
tás értelemzavaró. A korábbi, illetve a formális megfeleltetés elvét követő bibliafor-
dítások különösen is hajlanak erre az eljárásra, hiszen a wáw kötőszót így (viszony-

 3 Lásd: David W. bAker, Futher Examples of the waw explicativum, VT, 30(1980/2), 129–130.
 4 A Septuagintához lásd: bAker, i. m., 129–130; az Újszövetséghez röviden lásd: kArAsszon 

Dezső, Az új protestáns bibliafordítás eredményei és feladatai, ThSz 41(1998/3), 135.
 5 Ehhez lásd: Hendrik Antonie bronGers, Alternative Interpretationen des sogenannten Waw 

copulativum, zAW, 90(1978/2), 273–275.
 6 Az Ex 4 forráskritikai elemzéséhez gyors áttekintésként lásd: kustár Zoltán, A Pentateuchos 

forrásművei: Elkülönített szövegállományuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanoni-
kus formájában – M. Noth munkássága alapján, Debrecen, Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem, 2005 (DÓTTF, 5), 209.
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lag) egységesen jeleníthetik meg. A funkcionális/dinamikus ekvivalencia fordítói elv 
alapján készült bibliafordítások ugyanakkor a wáw fordításával összességében is 
szabadabban bánnak: azt számos esetben lexikálisan egyáltalán nem jelenítik meg, 
a kopulatív jelentést pedig az „és” mellett egyéb viszonyszókkal (’majd’, ’ekkor’, ’ak-
kor’, ’végül’ stb.) adják vissza.7 így érthető, hogy ezek a fordítások a wáw explikatív 
értelmének megjelenítésére is sokkal nyitottabbak. A wáw explikatív funkciójának 
megjelenítése így egy adott fordítás funkcionális/dimanikus vagy formális jellegé-
nek megítéléséhez megbízható fokmérőt kínál.

Nézzünk most a jelenségre néhány példát! Magyarázó mondatot vezet be a wáw 
például az Ex 23,9 esetében:

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ְּבֶא֥ ים ֱהִייֶת֖ י־ֵגִר֥ ר ִּכֽ ם ְיַדְעֶּת֙ם ֶאת־ֶנֶ֣פׁש ַהֵּג֔ ץ ְוַאֶּת֗ א ִתְלָח֑ ֹ֣ ר ל  ְוֵג֖
 

Károli (1908): „A jövevényt ne nyomorgasd; hiszen ti ismeritek a jövevény életét, 
mivelhogy jövevények voltatok Egyiptom földén.”

ÚF (1975, 1990), RÚF (2014): „Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a 
jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban.”

A vers első fele egy apodiktikus parancsot fogalmaz meg: ץ א ִתְלָח֑ ֹ֣ ר ל -Ne sanyar„ ְוֵג֖
gasd a jövevényt!”, majd ehhez a szöveg, wáw kötőszóval bevezetve egy újabb mon-
datot kapcsol. A két mondat közötti logikai viszony egyértelmű: a második mondat 
az előző indoklásául szolgál. A wáwnak ezt az explikatív funkcióját a revideált Ká-
roli-Biblia (1908) és az új protestáns bibliafordítás (1975, 1990) (ÚF), de annak 
legújabb, 2014-es revideált változata (RÚF) is látja és a „hiszen” kötőszóval ezt vi-
lágosan meg is jeleníti. Ugyanígy fordít egyébként ezen a helyen a Neovulgáta alap-
ján készült magyar katolikus bibliafordítás (1997), valamint a Luther-Biblia (1984) 
és a zürichi Biblia (2007) legújabb revideált változata is.

Hasonló a helyzet a 60. zsoltár 13. versében. itt a zsoltáros segítségül hívja az 
Urat, így kérve őt: „Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen!” Ezt a mondatot 
wáw kötőszóval bevezetve az alábbi mondat követi: ת ָאָדם׃ ְוא ְּתׁשּוַע֥ ָׁש֗  az emberi …„ ְו֜
segítség mit sem ér!” A kontextus alapján itt is egyértelmű, hogy az új mondat a 
megelőző könyörgés indoklásául szolgál: a bajban lévő ember a hiábavaló emberi 
segítőkkel szemben az egyetlen valós és hathatós segítőhöz, istenhez fordul. Ennek 
az explikatív funkciónak megfelelően „mert” kötőszóval adja vissza a wáwot a re-
videált Károli-Biblia, az új protestáns bibliafordítás revideált változatai, a Neovul-
gáta alapján készült magyar katolikus bibliafordítás, de például a Luther-Biblia és a 
zürichi Biblia is (ez utóbbi kettőben: „denn”).

 7 Ehhez lásd: kustár Zoltán, Az 1975-ös Újfordítású Biblia és revideált változatának (1990) 
viszonya az 1908-as kiadású Károli-Biblia fényében = Isteni megszólítás… emberi válasz, Ju-
bileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére, szerk. Ge-
réb zsolt, oradea, Partium, 2007, 212–213; uő, Az újfordítású Biblia (1975) revíziója (1990) 
ószövetségi részének eredményei, ThSz, 44(2001/4), 238.
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Az előtte álló szó vagy kifejezés értelmét pontosítja a szöveg egy wáw kötőszóval 
bevezetve például az 1Sám 17,40-ben: 
ים ֲאֶׁשר־֛לֹו ּוַבַיְל֖קּוט  י ָהרִֹע֧ ָתם ִּבְכִל֙ ַחל ַוָיֶ֣שם ֹא֠ ים׀ ִמן־ַהַנ֡ י־ֲאָבִנ֣ ֵֻקֽ ה ַחל� ח ַמְק֜לֹו ְּבָי֗דֹו ַוִיְבַחר־֣לֹו ֲחִמָש֣ ַוִיַק֙

י׃ ְוַקְל֣עֹו ְבָי֑דֹו ַוִיַּגׁ֖ש ֶאל־ַהְפִלְׁשִּתֽ

Károli (1908): „És kezébe vette botját, és kiválasztván magának a patakból öt síma 
kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudniillik tarisznyá-
jába, és parittyájával kezében közeledék a Filiszteushoz.”

RÚF (2014): „Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecs-
két; beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parittyával a kezében 
közeledett a filiszteushoz.”

A beszámoló szerint Dávid a kiválasztott köveket a ים ֲאֶׁשר־֛לֹו י ָהרִֹע֧  a saját/a nála)„ ִּבְכִל֙
lévő) pásztortáskájába” helyezte. ám ezt a helyhatározót közvetlenül a wáwval be-
vezetett ּוַבַיְל֖קּוט azonos mondatrész követi: „… a tarisznyájába”. itt a wáw biztosan 
nem felsorolást jelöl, mintha Dávidnak a táskája mellett egy tarisznyája is lett volna, 
és mindkettőbe tett volna köveket: a ַיְל֖קּוט „tarisznya” szó sokkal inkább pontosítja, 
magyarázza a ים י ָהרִֹע֧ -pásztortáska” szót. így fordítja a wáw kötőszót már a re„ ְכִל֙
videált Károli-Biblia is, amennyiben a szó elé beilleszti a „tudniillik” kifejezést, de 
ugyanígy a protestáns új bibliafordítás 1990-es és 2014-es revideált változatai is, 
amelyek a wáw mellőzésével és a vessző kitételével azonos mondatrészként az utób-
bit az előbbi magyarázataként jelenítik meg.

Hasonlóan nyilvánvaló a wáw explikatív szerepe a Lev 8,17 szövegében is:

Károli (1908): „A tulkot pedig, azaz annak bőrét, húsát és ganéját megégeté tűzzel 
a táboron kivül, amint az Úr parancsolta vala Mózesnek.”

RÚF (2014): „A bikát magát azonban – annak bőrét, húsát és ganéját – elégette a 
táboron kívül, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr.”

A Lev 8,14–17 a felavatási áldozatok egyikének, a vétekáldozati bika elkészítésének 
leírását adja. A szakasz korábban említette, hogy a bika vérét, kövérjét, valamint a 
májon lévő hártyát és a két vesét már elkülönítették. A 17. vers ezért értelemszerűen 
nem az egész bikáról, hanem annak húsáról, bőréről és bensőségeiről, illetve azok 
tartalmáról beszél – ezt fejezi ki a „bika” szó mögé illesztett pontosítás. A magya-
rázó megjegyzést a Károli-Biblia az „azaz” kötőszóval érzékelteti, az új protestáns 
bibliafordítás legújabb revideált változata (2014) pedig gondolatjel közé téve, köz-
bevetésként jeleníti meg.

A tanulmány további részében számos egyéb példát fogunk még a jelenségre lát-
ni. érdemes azonban már a fentiek alapján is kiemelni, hogy a legújabb magyar 
protestáns bibliafordítások a wáwnak ezt a funkcióját ismerik, és számos helyen, 
esetenként más-más technikával meg is jelenítik. Mielőtt azonban a további példák 
elemzésére, illetve fordításaink eljárásának kiértékelésére rátérnénk, tekintsük át 
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röviden a wáw explicativum kutatásának történetét. Ez az áttekintés lehetőséget ad 
arra is, hogy számba vegyük azokat az eseteket, ahol a szakirodalom wáw explica-
tivum jelenlétével számol – ezek az igehelyek ugyanis a magyar bibliafordításaink 
megvizsgálásához kellő kiindulópontot biztosítanak majd.

II. A kutatás rövid története

A wáw explicativum jelenségét mondattanában elsőként Heinrich Ewald (1891) is-
merteti részletesen, számos példával illusztrálva, hogy a wáw gyakran rövid exe-
getikai magyarázatot, pontosítást kapcsol egy kifejezéshez ’méghozzá, azaz (and 
even)’ értelemben. ilyen esetek szerinte a Bír 7,22 (úbekol-); 2Sám 3,39 (úmásúach); 
13,20 (wesómémáh); 1Krón 9,27 (wehém); 2Krón 29,27 (wehachăcócerót); Neh 8,13  
(úlehaśźkíl); zsolt 68,10 (wenil’áh); 72,12 (we‘ání); 74,11 (wímíneká); 85,9 (we’el- 
chăszídáw); Préd 8,2 (we‘al); ézs 57,11 (úmé‘ólám); Jer 15,13 (úbekol- 2x); Siral-
mak 3,26 (wedúmám); ám 3,11 (úszebíb); 4,10 (úbe’appekem); zak 7,5 (wezeh); 9,9 
(we‘al-‘ajir).8 Példái számos későbbi nyelvtanban és szótárban visszatérnek.

Hermann L. Strack a maga rövid nyelvtanában (1891) a wáw copulativum funk-
ciói között a 2. pont alatt az ok megadását nevesíti („zur Angabe des Grundes”), 
és példaként az alábbi igehelyeket idézi: Gen 20,3 (wehí’); 22,12 (weló’); 24,56  
(wejahweh); zsolt 7,10 (úbóchén); 32,2 (we’én); 49,9 (wejéqar); 60,13 (wesáw’).9

Friedrich Eduard König (1897) szerint a wáw esetenként az explikatív értelmű 
’ugyanis (nämlich)’ vagy ’méghozzá (und zwar)’ kötőszavak funkcióját látja el, és 
így magyarázó kiegészítéseket kapcsol a szöveghez. König a jelenséget okhatározói 
mondatok élén álló wáwval illusztrálja, és példaként az alábbi igehelyeket sorolja 
fel: Ex 9,28; 28,23; Lev 5,24 (wachămisitáw); Num 11,9 (úberedet); 24,24 (wecím); 
Deut 19,5 (wa’ăser); Bír 10,10; 1Sám 3,13 (wehiggadtí); 1Kir 10,28b (úmiqwéh); 
ézs 3,14b (we’attem); 30,7a (úmicrajim); Jer 20,12a (wa’dónáj cebá’ót); Ez 17,18a 
(úbázáh). König ugyanakkor elutasítja – többek között – a Gen 6,17; Ex 23,9b; zsolt 
49,9 és 60,13 explikatív értelmezését.10

 8 Heinrich ewald, Syntax of the Hebrew Language of the Old Testament, Edinburgh, T. & T. 
clark, 1891, 136. §. c. – A jelenséget Ewald 1870-ben röviden már nyelvtanában is érintette: 
itt arra a jelenségre hívta fel a figyelmet, hogy mondatok élén a wáw gyakran a megelőző állí-
tás indoklását vezeti be, és példaként az alábbi igehelyeket sorolja föl: Ex 15,2.8; Jón 2,4; ézs 
8,14.20; 10,27; zsolt 76,3. Lásd: Heinrich ewald, Ausfuehrliches Lehrbuch der hebraeischen 
Sprache, Göttingen, Dieterich, 1870. §. 353. [Az idézett példák esetében itt és a folytatásban 
mindig csak azt az egy szót adjuk meg, amely a wáw explicativumot hordozza – függetlenül 
attól, hogy az így bevezetett magyarázat hány szóból áll.]

 9 Hermann L. strACk, Hebräische Grammatik mit Übungsbuch, Berlin, H. Reuter’s Verlags-
buchhandlung, 1891, 60. – Strack nyelvtanának függelékében a jelenséghez fordítási gyakorlat-
ként az Ex 23,9-et adja meg, lásd: i. m. 73*.

 10 Friedrich Eduard köniG, Historisch-Comparative Syntax der Hebräischen Sprache, Leipzig,   
J. c. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1897, 494–495.
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A jelenséget Wilhelm Gesenius híres nyelvtanának 28., átdolgozott kiadásában 
Emil Kautzsch is részletesen ismerteti (1906). itt Kautzsch az alábbi, összesen ti-
zenkilenc igehellyel illusztrálja a jelenséget: Gen 4,4 (úméchelbéhen); Ex 24,12  
(wehattóráh); 25,12 (ústé); 27,14 (wachămés); 28,23 (we‘áśźítá); Bír 17,3 (úmasszékáh); 
1Sám 17,34 (we’et); 2Sám 13,20 (wesómémáh); 2Krón 23,10 (welabbájit); Neh 
8,13 (úlehaśźkíl); Péld 3,12 (úke’áb); ézs 17,8 (wehá’ăsérím); 57,11 (úmé‘ólám); Jer 
17,10 (welátét); Ez 3,15 (wá’ésér); ám 3,11 (úszebíb); 4,10 (úbe’appekem); Zak 9,9  
(we‘al-‘ajir).11 Haupt kiadványsorozatának kritikai megjegyzéseire hivatkozva12 
Kautzsch úgy gondolja, hogy a felsorolt példák közül a wáw az alábbi esetekben 
utólag beillesztett glosszát vezet be: Bír 17,3 (úmasszékáh); ézs 17,8 (wehá’ăsérím); 
Ez 3,15 (wá’ésér). Kauztsch még ugyanitt, de külön csoportban említi azokat az 
eseteket, ahol a wáw copulativum pontosítást kapcsol az előtte álló mondatrészhez 
’méghozzá, nevezetesen (und namentlich)’ értelemben (permutatív wáw), és itt to-
vábbi öt példát listáz föl: Gen 3,16 (wehérónék); Zsolt 18,1 (úmijjad-sá‘úl); Ézs 2,1  
(wírúsáláim), valamint, a kérdést nyitva hagyva, 2Krón 16,14 (úzením); Jób 10,17 
(wecábá’).13 Kautzsch a Gesenius-nyelvtan egy másik pontján szintén érinti a jelen-
séget. A permutáció során – írja – egy adott mondatrész mögé illesztett kiegészítés 
célja egy esetleges félreértés kiiktatása, az elhangzottak értelmének (utólagos) pon-
tosítása. Ezeket a kiegészítéseket korántsem mindig, de esetenként wáw vezeti be, 
lásd az idézett példái között: Ex 7,11 (welamkassefím); 2Kir 3,4 (úmé’áh).14 A wáw 
funkciója itt tehát lényegében ismét explikatív.

A héber szótárak a jelenségre a wáw kötőszó ismertetése során szintén rendre 
kitérnek. A The Brown–Driver–Briggs-féle héber–angol lexikon (1906) a kötőszó 
„speciális jelentéseinek” ismertetése során előbb a ’különösen is (and specially)’ je-
lentést adja meg, és itt a Gen 3,16 (wehérónék) mellett az alábbi eseteket sorolja fel: 
1Kir 11,1 (we’et-bat-par‘óh); Ézs 1,1 = 2,1 (wírúsáláim); 9,7 (wenáfal); Zsolt 18,1 
(úmijjad-sá’úl). Ezt követően a wáw explikatív funkcióját az ’and in particular (und 
zwar)’ és az ’and that (explicative)’ jelentések alatt a b) pontban vezeti fel, és az aláb-
bi, részben már ismert példákat sorolja: Gen 4,4 (úméchelbéhen); Bír 7,22 (úbekol-); 
1Sám 17,40 (úbajjalqúṭ); 28,3 (úbe‘író); 2Sám 13,20 (wesómémáh); 1Krón 9,27  
(wehém); 2Krón 8,13 (úbidbar); 29,27 (we‘al-jedé); Neh 8,13 (úlehaśźkíl); Zsolt 
68,10 (wenil’áh); Péld 3,12 (úke’áb); Préd 8,2 (we‘al); ézs 57,11 (úmé‘ólám); ézs 32,7  
(úbedabbér); Jer 15,13 (úbekol – 2x); Siralmak 3,26 (wedúmám); Dán 1,3 (úmin- 

 11 Az 1Sám 28,3 (úbe‘író) esetében Kautsch a Septuaginta alapján emendációt javasol, amivel a 
wáw a szó elejéről eltűnik.

 12 The Sacred Books of the Old Testament…, i. m. A héber nyelvű Ószövetségnek ez a szövegkri-
tikai megjegyzésekkel ellátott kiadása kötetenként más-más szerkesztővel, Haupt felelős szer-
kesztői irányítása alatt jelent meg. A glosszák előtt álló wáw explicativum jelenségére a kiad-
vány részletesebben az ézs 17,8-hoz (X: The Book of Isaiah, ed. Thomas Kelly CHeyne, 1899, 
90), valamint a Dán 4,6-hoz (XViii: The Book of Daniel, ed. A. kamPenhausen, 1896, 24.) 
fűzött magyarázatában tér ki, és az alábbi eseteket sorolja fel: Bír 17,3; ézs 1,7; 1,13; 17,8; 30,7; 
34,16; 42,19; 44,13.28; 56,11; Ez 3,15; Dán 1,2b; 2,16.18; 4,6.10.22; 7,20; 8,10; Préd 10,10.

 13 Wilhelm Gesenius, Hebräische Grammatik, Völlig umgearbeitet von Emil kauTzsCh, Leipzig, 
Verlag von F. c. W. Vogel, 1906, 154. § „a” pont, 1. lábjegyzet, b).

 14 Uo., 131. § 2. k.
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happartemím); 8,10 (úmin-hakkókábím); 9,25 (wetaśźkél); 9,27 (wenechĕrácáh); ám 
3,11 (úszebíb); 4,10 (úbe’appekem); Zak 9,9 (we‘al-‘ajir); Mal 1,11 (úmincháh). Elvi-
tatja az alábbi példákat Ewald és Driver munkáiból: ézs 44,28 (welé’mór); Jer 17,10 
(welátét); 19,12 (úlejósebáw).15

A jelenségre Gesenius szótárának 15. kiadása, mely Buhl átdolgozásában 1910-
ben jelent meg, szintén kitér. A wáw kötőszó jelentését a d) pont alatt mint ’und zwar 
(isque, et quidem)’ adja meg.16 A szótár a jelenségre az alábbi példákat idézi: ám 4,10 
(úbe’appekem); Zak 9,9 (we‘al-‘ajir); Préd 8,2 (we‘al); Dán 1,3 (úmin- happartemím). 
Gesenius nyelvtanához képest új, a Brown–Driver–Briggs lexikonban is szereplő 
példa itt a Préd 8,2. Ugyanakkor más forrásokkal vitatkozva idézi és egyben el is 
utasítja az alábbi helyeken az explikatív értelmezést, gyakran a szöveg emendáció-
ját és így a wáw törlését elfogadva: Bír 10,10 (wekí); 1Sám 17,40  (úbajjalqúṭ); 28,3 
(úbe‘író); Péld 3,12 (úke’áb); ézs 57,11 (úmé‘ólám); Jer 15,13 (úbekol – 2×); Siral-
mak 3,26 (wedúmám); ám 3,11 (úszebíb). Láthatjuk, hogy e visszautasított pél-
dák (a Bír 10,10 kivételével) a Brown–Driver–Briggs lexikonban (is) szerepeltek. 
Ugyanakkor a Gesenius-szótár ugyanezen a helyen, az e) pont alatt, a megelőző 
pont egyik alcsoportjaként szintén explikatív funkciót tulajdonít a wáwnak, amely 
szerinte itt egy névszóhoz kapcsolt birtokosként (hen dia duoin) pontosítja annak 
jelentését. Ebben a kategóriában egy példát, a Gen 3,16 esetét (wehérónék) említi.  
A szótár 17. kiadása a szócikknek ezeket a d)–e) alpontjait lényegében változatlanul 
ismétli meg.17

A Koehler–Baumgartner héber–angol/német szótár első kiadása (1958) a wáw-
nak szintén nevesíti az explikatív funkcióját: „erläuternd explaining: und zwar (a.) 
that is”.18 illusztrációként a szótár az ám 4,10 (úbe’appekem) és a zak 9,9 (we‘al-
‘ajir) eseteit adja meg, és lényegében változatlan formában átveszi a Gesenius-szótár 
elutasító listáját. Ugyanakkor a szótár szintén kitér a Gen 3,16 esetére, mondván, 
hogy a wáw itt hen dia duoin jelölésére szolgál. Koehler és Baumgartner a folytatás-
ban az alábbi három példával illusztrálja, hogy a wáw felsorolás végén egyfajta sum-
mázást, összefoglalást is kifejezhet („appositionelle zusammenfassung”), ami ismét 
egyfajta explikatív funkciónak tekinthető: 2Kir 23,5 (we’et-hameqaṭṭerím); Deut 
29,2 (wehammófetím); ézs 1,13 (wa‘ăcáráh).19 A szótár Baumgartner által átdolgo-
zott kiadása (1967) a példák listáját – Gesenius nyelvtana alapján – kiegészíti a Dán 
1,3-mal (úmin-happartemím), és az elutasított példák listáját szintén megismétli. Új 

 15 The Brown–Driver–Briggs Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the 
Biblical Aramaic, 7. print, repr. from the 1906 ed., ed. Francis broWn, Samuel R. driver, 
charles A. briGGs, Peabody, Hendrickson Publishers, Reprinted from the 1906 edition, 
2003, 252.

 16 Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, 15. Aufl., Leipzig, Vogel, 
1910, 187.

 17 Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über Das Alte Testament, 
Hrsg. von Frants buHl, 17. Auf., Berlin, Heidelberg, Springer, 1915, 189.

 18 Ludwig koeHler, Walter bAuMGArtner, Lexicon in veteris Testamenti Libros, Leiden, E. J. 
Brill, 1958, 245.

 19 Uo.
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elem ugyanakkor, hogy önálló jelentésként tünteti fel az ’ugyanis, azaz’ jelentést, és 
itt új példaként az 1Krón 21,12 (wedeber) igehelyet adja meg.20

A jelenségre ezen előzmények után – általában a Gesenius–Kautzsch nyelvtanra 
hivatkozva – az újabb héber nyelvtanok, különösen a részletezőbb mondattanok 
rendre kitérnek, lényegében megismételve, esetenként azonban gazdagítva is a már 
ismert példák sorát.21 Természetesen szakcikkek is megjelentek a témakörben: ezek 
egy vagy több igehely értelmezéséhez hívják segítségül a wáw explikatív funkció-
ját, gyakran kiemelve, hogy ezzel szükségtelenné válnak a korábbi emendációk.22 
érdemes kiemelni Marvin Pope tanulmányát (1953), aki ugariti és arab párhuza-
mok alapján a Gesenius–Kautzsch által explikatívnak tekintett wáwok egy része 
esetében a wáwot a nyomatékosítás eszközeként értelmezi: számos, a korábbi nyelv-
tanokban idézett példa esetében ez valóban meggyőzőbb, mint az explikatív funk-
ció.23 Őt követve a Bruce K. Waltke–Michael o’connor szerzőpáros nyelvtanában 
(1994) a wáw explicativum kategóriáján belül különíti el a wáw emphaticumot.24 
Ugyancsak érdemes kiemelni Baker írását (1980), aki számos új példát közöl a wáw 
explicativum jelenségére, appendixében pedig – az addigi legteljesebb példatárként – 
számos olyan igehelyet sorol fel, ahol a kutatók előtte a wáwnak explikatív értelmet 
tulajdonítottak.25 A téma az egyes igehelyek kapcsán aztán elszórva a kommentár-
irodalomban is megjelenik.26 Ezekben a munkákban – néhány kevésbé meggyőző, 
ezért itt mellőzött igehelyen túl – a wáw explicativum alábbi esetei kerülnek nevesí-

 20 Hebräisches und Aramäisches Lexicon zum Alten Testament, Lieferung i, ed. Walter bAuM-
GArtner, Leiden, Brill, 1967, 248.

 21 Lásd például: Andrew Bruce dAvidson, Hebrew Syntax, 3. ed., Edinburgh, T. & T. clark, 1901, 
185; Ronald James WilliAMs, Hebrew Syntax: An Outline, Toronto, University of Toronto Press, 
1970, § 434.; Francis ian Andersen, The Sentence in Biblical Hebrew, The Hague, Paris, Mouton, 
1974, 117; Rudolf Meyer, Hebräische Grammatik, iii, Satzlehre, 3., neubearb. Aufl., Berlin, New 
york, Walter de Gruyter, 1972, 91, aki a wáw „koordináló” mondattani funkciói között említi 
meg a „magyarázó használatot” („erklärende Gebrauch”); Jan P. lettinGA, Grammatik des bibli-
schen Hebräisch, Riehen, Basel-Stadt, immanuel-Verlag, 1992, 155.

 22 Preben WernberG-Møller, ’Pleonastic’ Waw in Classical Hebrew, Journal of Semitic Stud-
ies, 3(1958/4), 321–326; Bärbel köHler, Sacharja IX 9. Ein neuer Übersetzungsvorschlag, 
VT, 21(1971/3), 370; Seth erlAndsson, Some Examples of Waw Explicativum (eredeti cím 
és megjelenés: Några exempel på Waw Explicativum, Svensk Exegetisk Årsbok, Vol. 41–42, 
1977, 69–76). – Digitális angol változat: www.wlsessays.net/files/ErlandssonWaw.pdf (Letöl-
tés: 2014. július 4.); Hendrik Antonie bronGers, i. m. 273–277; bAker, i. m., 129–136; Brian  
A. MAstin, Waw explicativum in 2 Kings VIII 9, VT, 34(1984/3), 353–355; Patrick Wilton, 
More cases of waw explicativum, VT, 44(1994/1), 125–128. 

 23 Lásd: Marvin PoPe, „Pleonastic” Wāw before Nouns in Ugaritic and Hebrew, Journal of the 
American oriental Society, 73(1953/2), 95–98. Ugyanígy bronGers, i. m., 275–276, aki a wáw 
copulativum kategóriáján belül különíti el ugyanezt a csoportot.

 24 Bruce K. walTke, Michael Patrick o’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, 
Winona Lake, Eisenbrauns, 1990, 648–649. Hasonlóan Wilton, i. m., 125.

 25 Lásd: bAker, i. m., az appendixhez lásd: uo., 134–136.
 26 Lásd mindenekelőtt Baker igehelylistáját, benne az adott helynek azokkal a kommentátoraival, 

akik a versben szereplő wáwnak explikatív értelmet tulajdonítanak: bAker, i. m., 134–136. 
Mindezen túl Jób könyvéhez lásd például Anton C. M. bloMMerde, Northwest Semitic Gram-
mar and Job, Rome, Pontifical Biblical institute, 1969 (Biblica et orientalia, 22), 29–30.
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tésre: 2Sám 14,14 (wekammajim); 1Krón 17,10 (úlemijjámím);27 Jób 1,6 (wajjábó’); 
1,13 (wesótím jajin); 32,3 (wajjarsí‘ú);28 2Sám 20,14 (úbét ma‘ăkáh); 1Krón 5,26 
(we’et-rúach); ézs 3,7 (úbebétí); Dán 6,29 (úbemalkút); ám 5,26 (úneśźátem); 7,14 
(weló’); Mal 3,1 (úmal’ak);29 2Sám 14,6 (we’én);30 Gen 13,8 (úbén-ró‘aj); Lev 
11,3 (wesósza‘at sesza‘); Deut 14,6 (wesósza‘at sesza‘); 23,1 (weló’); Józs 22,27  
(úbisláménú); 24,18 (we’et-há’ĕmórí); 2Sám 15,18 (wekol); 1Kir 7,45 (we’et); 1Krón 
8,3 (wa’ăbíhúd = emend: wa’ăbí ’éhúd); ézs 7,4 (wa’ărám);31 2Kir 8,9 (wekol-ṭúb);32 
2Kir 25,9 (we’et);33 Lev 14,9 (we’et-kol-śźe‘áró); Num 27,21 (wekol-há‘édáh); Józs 2,1 
(we’et-jeríchó), 1Kir 14,9 (úmasszékót); Jer 45,4 (we’et-kol-há’árec); 46,26 (úbejad); 
ám 5,20 (weló’ – 2×).34

 
Láthatjuk tehát, hogy a jelenséget valamennyi mértékadó héber lexikon, valamint 
rendszerező héber nyelvtan ismeri és ismerteti. Ugyanakkor viszonylag szűk azok-
nak az igehelyeknek a köre, amelyet ezek a források egységesen a wáw explicativum 
kategóriájába sorolnak: számos igehely esetében ugyanis vagy nem explikatív funk-
ciót tulajdonítanak a wáwnak, vagy szövegkritikai okokból tekintik rossz illusztrá-
ciónak az adott helyen a jelenlegi masszoréta szöveget. Az első kategória kapcsán a 
bizonytalanság némileg érthető, még ha a biztosan explikatív értemű wáwok száma 
nagyságrendekkel is nagyobb, mint a nevesített példák, így a példatárak kiegészítése 
aligha okozhat komoly nehézségeket. ám az utóbbi szempont miatt, ahogy azt fen-
tebb már láttuk, nem szükséges egy igehelyet az elemzésből kikapcsolnunk. Hiszen 
ha az adott helyen a jelenlegi olvasat nem is az eredeti, nyilván azért jöhetett létre, 
mert a szöveg így, éppen egy explikatív wáwval maradt a hagyományozók számára 
továbbra is érthető. Az elemzés további részében ezért minden esetben a jelenlegi 
masszoréta szöveget vesszük alapul.

 27 WernberG–Møller, i. m.
 28 bloMMerde, i. m., 29–30, akinek az igehelylistájából az alábbi esetek inkább a parallelismus 

membrorum két tagja közé kitett wáw kategóriájába tartoznak: Jób 3,19; 15,18; 29,12.
 29 erlAndsson, i. m.
 30 bronGers, i. m.
 31 bAker, i. m.
 32 MAstin, i. m.
 33 Meyer, i. m., iii, 91.
 34 Wilton, i. m.
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iii/A Célkitűzés, MetodikA

A szakirodalom által idézet példák mennyisége és az egyes igehelyek körüli viták azt 
sugallják, mintha a wáwnak ez a funkciója másodlagos, relatív ritka jelenség lenne. 
Ez azonban – a mértékadó nemzetközi és hazai bibliafordítások alapján – csak rész-
ben igazolható. Kétségtelen ugyanis, hogy a wáw explikatív funkciója nem az egyet-
len módja egy magyarázó kiegészítés vagy megjegyzés jelölésének. A rövid, ponto-
sító megjegyzések ugyanis a bibliai héberben gyakran bármiféle bevezető nélkül, 
vagy a hú’/hí’ = „ez pedig…” mutató névmással bevezetve szerepelnek a szövegben, 
mint ahogy az okhatározói mellékmondatok vagy a magyarázatul szolgáló (gyakran 
nominális) mondatokat is gyakran nem a wáw, hanem például a ja‘an = ’mivel’, ja‘an 
’ăser = ’mivelhogy’, ’ăser = (itt:) ’mivel’, kí = ’mert’ stb. kötőszó vezeti be. Úgy tűnik 
tehát, hogy a wáwnak ez az explikatív funkciója csak egy a lehetséges nyelvtani 
eszközök közül. Ugyanakkor a wáw explikatív funkciója jóval gyakoribb annál, 
mint amit a szűkös és egyes elemeiben gyakran vitatott példatárak sugallnak. Elég 
a mértékadó nemzeti bibliafordításokat fellapozni, és a magyarázó megjegyzések 
vagy magyarázó, okhatározói jellegű mondatokat és a célnyelvben ezeket bevezető 
kötőszavakat konkordancia segítségével kikeresni, hogy lássuk: ezek mögött nagy 
százalékban a wáw explicativum áll. 

Ebben a fejezetben három magyar református (illetve összprotestáns) bibliakiadást 
veszünk vizsgálódás alá: az 1908-ban kiadott, revideált Károli-Bibliát (a továbbiak-
ban: R-KL), az 1975-ben megjelent új protestáns bibliafordítás 1990-ben revideált 
változatát (a továbbiakban: ÚF), és ez utóbbi fordítás legújabb, 2014-ben kiadott, 
revideált változatát (a továbbiakban: RÚF). Referenciaként egy magyar katolikus 
bibliakiadást és két mértékadó német fordítást vonunk még be az elemzésbe: egyrészt 
a Neovulgáta alapján készült, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által először 
1997-ben kiadott bibliafordítást (a továbbiakban: NV-K), másrészt a Luther-Biblia 
először 1984-ben megjelent revideált változatát (a továbbiakban: LB) és a zürichi 
Biblia 2007-ben kiadott, legújabb revideált formáját (a továbbiakban: zB).

E bibliafordítások alapján egyrészt a szakirodalomban is nevesített példákat vizs-
gáljuk, és ellenőrizzük, hogy a wáwot az adott helyen ezek a bibliafordítások expli-
katív értelemben adják-e vissza. A következő pontban közölt példatár alapját ezek 
az igehelyek alkotják. Jegyezzük meg azonban, hogy ebbe a jegyzékbe terjedelmi 
okokból nem kerültek bele azok a szakirodalmi példák, amelyeket a fent nevesített 
bibliafordítások egyike sem explikatív értelemben ad vissza – ami természetesen 
nem jelenti azt, hogy az adott helyen ez a jelentés kizárható lenne: további referen-
ciafordítások, illetve az adott igehely exegetikai szakirodalma számos ilyen esetben 
is igazolhatná az explikatív funkciót. Másrészt e tanulmány eddig még nem nevesí-
tett példák sokaságával szeretné illusztrálni a jelenséget, érzékeltetni annak gyako-
riságát. Ezeket a példákat az elemzésbe bevont bibliafordításokból gyűjtöttük össze 

III. Wáw explicativum 
a legújabb magyar protestáns bibliafordításokban
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– elsősorban az új protestáns bibliafordítás legutóbbi revíziójának (2014) készítése 
során felmerült fordítási kérdések alapján.

Az igehelyek elemzésének célja az, hogy felmutassuk: a Magyarországi Reformá-
tus Egyház legújabb bibliafordításainak készítői mennyiben voltak tisztában a wáw 
partikula explikatív funkciójával, illetve az explikatív értelmezést a funkcionális 
ekvivalencia fordítói elvének megfelelően hol és mennyiben juttatták kifejezésre.

iii/b PéldAtár

Vizsgálataink eredményét az alábbi példatár foglalja össze. Ebben az elemzett ige-
helyek mellett feltüntetjük az adott, wáw kötőszóval ellátott héber szót (egy egy-
szerűsített, a beazonosítást segítő átírásban), majd pedig az egyes fordításokkal 
kapcsolatban azt tüntettük fel, hogy azok az adott helyen a wáwot kopulatív (cop), 
adverzatív (advers) vagy explikatív (expl) értelemben adták-e vissza. Amennyiben 
egy felsorolás adott helyén a fordítások nem hoznak kötőszót, vagy az explikatív 
értelmezés egyértelműen nem bizonyítható, a wáwot ott a kopulatív kategóriába 
soroltuk. Ha szövegkritikai alapon az adott helyen a fordítók a wáwot (vagy a wáw-
val ellátott szót egészében) negligálták, azt az (emend) rövidítés jelzi. Ha a fordítók 
olyan megoldást választottak, amely a wáw funkciója szempontjából nem értékelhe-
tő, a --- jel található. Ahol az explikatív funkciót a szövegben valamelyik kötőszóval 
fejezték ki a fordítók, ezt a kötőszót a megfelelő rubrikában feltüntettük.

Sor-
szám

igehely Héber szó R-KL ÚF RÚF NV-K LB zB

1. Gen 3,16 wehérónék expl expl expl cop expl cop

2. Gen 4,4 úméchelbéhen cop expl expl cop cop cop

3. Gen 6,17 wa’ăní cop expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

advers

4. Gen 15,2 we’ánókí --- expl
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- --- expl 

5. Gen 17,17 wajjó’mer cop cop expl 
(ugyanis)

expl 
(mert)

cop cop

6. Gen 18,18 we’abráhám advers expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(mert)

expl 
(da)

---

7. Gen 20,3 wehí’ advers expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

cop

8. Gen 22,12 weló’ cháśźaktá cop cop cop cop cop expl 
(da)

9. Gen 24,56 wejahweh 

hiclíach
advers expl 

(hiszen)
expl 
(hiszen)

expl 
(hisz)

expl 
(denn)

expl 
(da 
doch)
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10. Gen 27,36 wajja‘qebéní expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(mert)

expl cop

11. Gen 31,32 weló’ expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(mert)

advers advers

12. Gen 31,35 wattó’mer cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

13. Gen 31,48 wajjó’mer cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

14. Ex 4,19 wajjó’mer cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

15. Ex 23,9b we’attem expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(denn)

expl 
(denn)

16. Ex 24,12 wehattóráh cop expl expl cop cop expl

17. Ex 25,12 ústé (1.) expl expl expl expl expl expl 

18. Ex 27,14 wachămés cop cop cop cop expl expl 
(und 
zwar)

19. Ex 28,23 we‘áśźítá cop cop cop cop cop expl

20. Ex 34,19 wekol-miqneká cop cop expl (:) expl expl expl

21. Lev 3,3 we’ét kol cop cop expl (:) cop cop cop

22. Lev 5,21 wekichés expl 
(tudni-
illik)

expl expl --- --- cop

23. Lev 8,17 we’ét ‘óró expl 
(azaz)

cop expl cop cop expl 

24. Lev 11,3 wesósza‘at 
sesza‘

cop expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

emend expl expl 
(und 
zwar)

25. Lev 11,7 wesósza‘ sesza‘ cop expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

emend expl expl 
(und 
zwar)

26. Num 5,13 weniszteráh cop expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

cop cop cop

27. Num 27,7 …weha‘ăbartá cop cop expl (:) cop cop cop

28. Num 27,21 wekol-há‘édáh cop expl expl cop cop cop

29. Num 33,2 wajjiktób cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

emend cop cop

30. Num 36,3 wenószaf cop cop expl 
(hiszen)

cop expl 
(also)

cop

31. Deut 9,26 wenachăláteká cop expl expl cop cop cop
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32. Deut 9,29 wenachăláteká cop cop expl cop cop cop

33. Deut 11,1 wechuqqótáw expl (:) expl (:) expl (:) cop cop cop

34. Deut 14,6 wesósza‘at 
sesza‘

cop expl expl 
(még-
pedig)

emend expl expl 
(und 
zwar)

35. Deut 18,1 wenachălátó cop expl expl cop cop cop

36. Deut 19,5 wa’ăser expl 
(például)

expl 
(tehát)

expl 
(tehát)

cop expl 
(etwa)

cop

37. Józs 7,2 wajjislach expl expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(tudni-
illik)

cop cop

38. Józs 8,14 wehú’ ló’ expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

cop

39. Józs 8,21 wíhósua‘ expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

40. Józs 8,26 wíhósua‘ expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

advers advers

41. Józs 9,23 wechót.ebé cop expl expl expl 
(emend)

expl cop

42. Józs 20,5 weló’-śźóné’ cop expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

cop cop ---

43. Józs 22,30 werá’sé cop cop expl expl expl expl 

44. Józs 24,3 wá’etten cop expl expl (:) cop cop cop

45. Bír 4,21 wehú’ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

46. Bír 6,25 úpar ha. seb. cop expl expl expl cop cop

47. Bír 7,22 úbekol- emend emend emend emend emend expl 

48. Bír 9,44 wa’ăbímelek cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

emend cop cop

49. Bír 13,20 wajehí expl 
(tudni-
illik)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl cop cop

50. Bír 20,23 wajja‘ălú cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

--- expl cop

51. Bír 20,26 wekol-há‘ám cop expl expl expl 
emend

expl expl 

52. Bír 20,35 wajjiggóf cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

53. Bír 21,6 wajjinnáchămú cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

54. Bír 21,17 wajjó’merú cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop
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55. Ruth 1,21 wesaddaj advers expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

--- advers expl 
(da)

56. 1Sám 1,13 wechannáh expl 
(mivel)

--- expl 
(ugyanis)

expl 
(mivel)

expl 
(denn)

expl 
(nämlich)

57. 1Sám 3,13 wehiggadtí expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

cop

58. 1Sám 7,2 wajjihjú expl 
(tudni-
illik)

expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

expl expl expl 

59. 1Sám 9,16 wehósía‘ --- expl 
(mert)

expl 
(mert)

cop expl 
(denn)

expl 
(denn)

60. 1Sám 12,2 we’ăní záqantí cop cop expl 
(hiszen)

advers advers advers

61. 1Sám 12,2 ubánaj cop expl 
(hiszen)

cop cop cop cop

62. 1Sám 14,31 wajjakkú cop --- expl 
(ugyanis)

expl 
(mivel)

cop cop

63. 1Sám 14,35 wajjiben cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

64. 1Sám 15,9 wehammisním expl expl 
(azaz)

expl 
(azaz)

emend cop expl 

65. 1Sám 17,40 úbajjalqút. expl 
(tudni-
illik)

expl expl emend emend expl 

66. 1Sám 18,8 wajjéra‘ cop --- expl 
(mert)

cop cop cop

67. 1Sám 18,8 wajjó’mer cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

68. 1Sám 18,21 wajjó’mer (1.) cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

69. 1Sám 18,25 wesá’úl expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

70. 1Sám 20,29 wajjó’mer cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

71. 1Sám 26,5 wesá’úl cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

emend cop expl (:)

72. 1Sám 28,3 úbe‘író expl expl expl expl expl expl 

73. 1Sám 30,10 wajja‘amedú cop expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(ugyanis)

advers advers 

74. 2Sám 3,39 úmásúach 
melek

advers advers advers expl advers advers 

75. 2Sám 4,7 wajjábó’ú cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop
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76. 2Sám 7,11 úlemin expl expl expl expl expl expl 

77. 2Sám 7,20 we’attáh advers expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(ja)

---

78. 2Sám 13,24 wajjábó’ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

79. 2Sám 14,3 wajjáśźem cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

80. 2Sám 14,5 wajjámot ’ísí expl 
(mert)

expl expl expl 
(mert)

cop expl 

81. 2Sám 14,26 wehájáh expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl expl

82. 2Sám 15,18 wekol-hakkerétí cop expl (:) expl (:) advers advers cop

83. 2Sám 18,13 wekol-dábár expl 
(mivel)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- expl 
(weil)

---

84. 2Sám 19,12 údebar expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl cop

85. 2Sám 20,14 -úbét ma‘ăkáh cop emend emend expl 
(vagyis)

emend cop

86. 2Sám 21,2 wehaggib‘óním expl
(pedig)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl expl

87. 1Kir 10,28 úmiqwéh cop cop expl expl 
(ugyanis)

cop cop

88. 1Kir 12,30 wajjélekú expl 
(mert)

expl
(mert)

expl 
(mivel)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

cop

89. 1Kir 14,9 úmasszékót cop expl (:) expl (:) expl cop cop

90. 1Kir 16,9 wehú’ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop advers expl 
(:)

91. 2Kir 8,9 wekol-t.úb expl expl expl cop cop expl 

92. 2Kir 10,6 úbené cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop --- ---

93. 2Kir 19,9 wajjisma‘ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop expl 
(nämlich)

advers

94. 2Kir 24,4 wajemallé’ cop cop expl 
(hiszen)

expl 
(úgyhogy)

expl 
(so dass)

expl 

95. 2Kir 25,9 we’et-kol-bét 
gádól

cop cop cop cop expl expl 

96. 2Kir 25,23 wejismá‘é’l expl 
(még-
pedig)

expl 
(Ezek 
voltak:)

expl 
(:)

Expl
(nämlich)

expl 
(:)

97. 1Krón 17,10 úlemijjámím cop expl expl expl cop expl

98. 1Krón 21,12 wedeber cop expl expl cop cop cop



{Kustár Zoltán: Wáw explicativum a 20. századi magyar protestáns bibliafordításokban}

351

Sor-
szám

igehely Héber szó R-KL ÚF RÚF NV-K LB zB

99. 1Krón 21,29 úmiskan expl (:) expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

advers advers

100. 1Krón 22,5 wajjó’mer expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

cop

101. 1Krón 27,24 wajehí bázó’t expl 
(mivel-
hogy)

expl 
(mivel)

expl 
(mivel)

expl 
(mert)

expl expl 

102. 2Kón 5,8 wajjihjú advers cop expl 
(ugyanis)

--- --- cop

103. 2Krón 8,13 úbidbar expl expl expl emend emend emend

104. 2Krón 8,18 wajjislach cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop cop

105. 2Krón 12,12 wegam expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

cop

106. 2Krón 13,7 úrechab‘ám --- expl 
(mivel)

expl 
(mivel)

cop expl 
(denn)

107. 2Krón 18,32 wajehí expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

cop

108. 2Krón 26,16 wajjábó’ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(:)

expl 
(denn)

cop

109. 2Krón 28,6 wajjahăróg expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

cop

110. 2Krón 29,27 we‘al-jedé expl expl expl cop cop expl

111. Neh 1,11 wa’ăní expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

cop

112. Neh 2,16 welajjehúdím cop --- expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(denn)

---

113. Neh 6,2 wehémmáh advers expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

advers advers advers

114. Neh 6,10 welajláh expl  
(és 
 pedig)

expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

expl 
(éspedig)

--- ---

115. Eszter 6,4 wehámán expl 
(mert)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

advers cop

116. Jób 21,22 wehú’ expl 
(hisz)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- --- expl 

117. zsolt 7,10 úbóchén expl 
(mert)

emend emend emend expl 
(denn)

emend

118. zsolt 49,9 wejéqar expl
(mint-
hogy)

expl 
(mert)

expl
(mert)

cop expl 
(denn)

cop

119. zsolt 59,13 úmé’áláh expl
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- --- ---
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120. zsolt 60,13 wesáw’ expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

expl 
(denn)

121. zsolt 68,10 wenil’áh cop cop cop cop expl expl

122. Zsolt 68,19 weaf szórerím cop expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

emend cop cop

123. zsolt 72,12 we‘ání expl cop cop cop cop expl 

124. zsolt 85,9 we’el-chăszídáw cop expl expl expl cop cop

125. zsolt 95,5 wehú’ ‘áśźáhú cop expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- cop ---

126. Préd 2,10 wezeh expl 
(mivel-
hogy)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

--- cop cop

127. Péld 3,12 úke’áb expl 
(és pedig)

advers advers cop advers cop

128. Préd 8,2 we‘al expl 
(és pedig)

expl expl cop advers expl

129. ézs 1,7 úsemámáh cop expl expl cop cop expl

130. ézs 3,7 úbebétí cop emend emend expl emend emend

131. ézs 7,4 wa’ărám cop expl expl cop cop cop

132. ézs 17,8 wehá’ăsérím expl expl expl expl expl cop

133. ézs 30,7 úmicrajim expl expl expl expl expl 
(denn)

expl

134. ézs 37,9 wajjisma‘ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(mivel)

expl 
(nämlich)

---

135. ézs 44,28 welé’mór cop expl expl emend emend cop

136. ézs 56,11 wehémmáh 
ró‘ím

expl cop expl cop expl expl

137. ézs 57,8 wehammezúzáh cop cop expl cop cop cop

138. ézs 57,11 úmé‘ólám emend emend emend emend emend expl

139. Jer 3,9 wattin’af expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

cop expl 
(denn)

cop

140. Jer 16,12 wehinnekem expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

expl 
(mert)

expl 
(denn)

expl 

141. Jer 17,10 welátét emend expl expl emend cop emend

142. Jer 19,7 úbejad cop cop expl expl cop expl

143. Jer 21,7 we’et- cop expl expl cop expl expl

144. Jer 21,7 úbejad cop expl expl expl cop expl

145. Jer 22,25 úbejad (1.) cop expl expl cop cop cop

146. Jer 22,25 úbejad (2.) cop expl (:) expl (:) expl (:) expl (:) cop
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147. Jer 22,25 úbejad (3.) cop cop cop cop cop expl

148. Jer 29,14 úmikkol-ha… cop cop expl cop cop cop

149. Jer 36,9 wajehí cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

advers cop

150. Jer 40,8 wejismá‘é’l expl 
(tudni-
illik)

expl 
(még-
pedig)

expl 
(még-
pedig)

expl expl 
(nämlich)

expl 
(:)

151. Jer 44,20 we‘al-kol cop --- --- expl cop expl

152. Jer 45,4 we’et-kol-
há’árec

expl 
(és pedig)

emend emend expl expl 
(nämlich)

expl 

153. Jer 46,26 úbejad (1.) cop expl expl expl cop expl

154. Jer 51,60 wajjiktób cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop cop

155. Ez 16,51 wattarbí expl 
(mert)

expl 
(hiszen)

expl 
(hiszen)

advers advers cop

156. Ez 17,18 úbázáh cop cop cop expl expl 
(denn)

expl

157. Dán 1,2 we’et-hakkélím cop cop cop cop cop expl

158. Dán 1,3 úmizzera‘… cop expl expl expl expl expl

159. Dán 8,10 úmin-
hakkókábím

cop expl expl cop cop cop

160. Dán 9,14 weló’ expl 
(mert)

cop expl 
(hiszen)

expl 
(mert)

advers advers

161. Dán 9,25 úbecóq há‘ittím expl 
(még 
pedig)

emend advers cop expl emend

162. Dán 9,27 wenechĕrácáh cop emend emend emend expl emend

163. ám 3,11 úszebíb emend emend emend emend expl cop

164. ám 5,20 weló’ (1.) cop expl expl expl cop cop

165. ám 5,20 weló’ (2.) cop expl expl expl cop cop

166. zak 3,3 wíhósua‘ cop expl 
(ugyanis)

expl 
(ugyanis)

cop --- ---

167. zak 7,5 wezeh expl emend emend emend emend expl

168. Zak 9,9 we‘al-‘ajir expl 
(azaz)

expl expl expl expl expl
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iii/C WáW exPliCAtivuM A revideált károli-bibliábAn 
(1908)

A wáw explicativum jelenségét a revideált Károli-Biblia is jól ismeri, és viszonylag 
gyakran meg is jeleníti: a megvizsgált 168 esetből 61 igehelyen a fordítás világosan 
jelzi, hogy a partikula itt magyarázó megjegyzést vagy kiegészítést, pontosítást ve-
zet be. Ezekben az esetekben a Károli-Biblia döntésének nagy a támogatottsága: 44 
vers esetében legalább az egyik német fordítás, de általában a többi magyar fordítás 
is explikatív értelemben jeleníti meg a wáwot, és további 16 versben a német fordí-
tások nélkül legalább egy másik magyar fordítás is támogatja azt. csupán egyetlen 
esetben fordul elő, hogy a Károli-Biblia értelmezését a többi fordítás nem támogatja: 
ez a Péld 3,12 – ez az igehely azonban a Gesenius–Kautzsch nyelvtan, valamint a 
Gesenius-szótár és a Brown–Driver–Briggs-lexikon példatárában is szerepel.

iii/d WáW exPliCAtivuM Az úJ Protestáns bibliAfordításbAn 
(1975/1990)

Az új protestáns bibliafordítás a megvizsgált esetek alapján jóval gyakrabban for-
dítja a wáw kötőszót explikatív értelemben: a 168 esetből ez 124-szer történik meg, 
tehát több mint kétszer olyan gyakran, mint a Károli-Bibliában. Jellemző azonban, 
hogy az ÚF szinte minden esetben megőrizte Károli döntését: a Károli-Biblia 61 
explikatív fordításából 51 vers esetében a wáw az ÚF-ban is explikatív értelemben 
áll: csupán 10 esetben tér vissza az ÚF vagy a kopulatív/adverzatív értelemhez,35 
vagy emendálja a szöveget, illetve más nyelvtani szerkezetet választva iktatja azt ki a 
fordításból.36 Ha az ÚF a Károli-Bibliával szemben dönt a wáw explikatív fordítása 
mellett (ez 73 eset), annak az esetek több mint felében (40 vers) – a későbbi RÚF 
mellett – legalább egy referenciafordításban is van támogatottsága, illetve további 
8 igehely ha a fordításokban nem is, de a szakirodalom példái között szintén meg-
jelenik. így az ÚF saját exegetikai döntései közül 25 eset, a vizsgált fordítások és 
szakirodalom fényében egyedinek tekinthető – természetesen a korabeli bibliafordí-
tások és kommentárirodalom ezt az adatot jelentősen módosíthatná. ismét másképp 
fogalmazva: a vizsgált esetekben a wáw explikatív interpretációját 33 esetben az ÚF 
mellett csak annak legújabb revideált kiadása, a RÚF fogja megerősíteni.

 35 Lásd: Lev 8,17; zsolt 72,12; ézs 56,11; Dán 9,14 és Péld 3,12.
 36 Lásd: 1Sám 1,13; zsolt 7,10; Jer 45,4; Dán 9,25; zak 7,5.
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iii/e WáW exPliCAtivuM Az úJ Protestáns bibliAfordítás 
leGúJAbb revideált változAtábAn (2014)

Az új protestáns bibliafordítás legújabb, 2014-es revideált változata még tovább 
ment az ÚF által megkezdett úton, és a vizsgált 168 esetből 145 esetben fordítja 
a wáw kötőszót explikatív, magyarázó értelemben. Ez meglehetősen magas szám-
arány, ami azt jelenti: a megvizsgált 168 igehely közül csak 23 esetben fordul elő, 
hogy a RÚF nem osztja valamely másik bibliafordítás explikatív értelmezését. Ebből 
a 23 esetből 13 esetben csupán egyetlen másik Biblia fordítja a wáwot explikatív 
értelemben,37 ám 8 esetben ezt az értelmezést legalább 2,38 2 esetben pedig legalább 
3 fordítás támogatja.39

 A RÚF egyetlen esetben írja felül az ÚF explikatív értelmezését (1Sám 12,2), de 
úgy tűnik, jogosan: ezen a helyen az ÚF-ot egyetlen más fordítás sem támogatja, 
illetve az igehely a szakirodalom példái között sem jött elő. Viszont a RÚF 20 olyan 
újabb helyen dönt a wáw explikatív értelmezése mellett, ahol ezt az ÚF még nem 
tette meg.40 Ebből 4 esetben már a Károli-Biblia is explikatív fordítást hozott,41  
4 esetben támogatja azt a Neovulgáta alapján készült magyar katolikus bibliafordí-
tás,42 3 esetben a Luther-Biblia és/vagy a zürichi Biblia,43 további 6 esetben pedig 
ezek együttesen (K-NV, LB, zB).44 összesen tehát abból a 20 esetből, ahol a RÚF 
explikatív értelmezését az ÚF még nem hozta, 7 olyan eset van, ahol a RÚF döntését 
egyetlen más, az elemzésbe bevont referenciafordítás sem támogatja: Lev 3,3; Num 
27,7; Deut 9,29; 1Sám 18,8; 2Krón 5,8; ézs 57,8; Jer 29,14. Ezek az igehelyek a 
szakirodalomban ismertetett példák között sem szerepelnek.

 37 A zB: Gen 22,12; Ex 28,23; Bír 7,22; ézs 57,11; Jer 22,25; Dán 1,2. Az LB: Dán 9,27; ám 3,11. 
Az ÚF: 1Sám 12,2. A K-NV: 2Sám 3,39; 2Sám 20,14; ézs 3,7. Az R-KL: Péld 3,12.

 38 A zB és az LB: Ex 27,14; 2Kir 25,9; zsolt 68,10. Az R-KL és az LB: zsolt 7,10; Dán 9,25. Az 
R-KL és a zB: zsolt 72,12; zak 7,5. A K-NV és a zB: Jer 44,20.

 39 Az R-KL, az LB és a zB: Ez 17,18. A K-NV, a zB, az LB és az R-KL: Jer 45,4.
 40 Gen 17,17; Ex 34,19; Lev 3,3; 8,17; Num 27,7; 36,3; Deut 9,29; Józs 22,30; 1Sám 1,13; 14,31; 

18,8; 1Kir 10,28; 2Kir 24,4; 2Krón 5,8; Neh 2,16; ézs 56,11; 57,8; Jer 17,9; 29,14; Dán 9,14.
 41 Lev 8,17; 1Sám 1,13; ézs 56,11; Dán 9,14. 
 42 Gen 17,17; 1Sám 14,31; 1Kir 10,28; Dán 9,14.
 43 Lev 8,17; Num 36,3; ézs 56,11.
 44 Ex 34,19; Józs 22,30; 1Sám 1,13; 2Kir 24,4; Neh 2,16; Jer 17,9.



356

i.

November 29-én, Szent András ünnepének az előestéjén, a vecsernye első antifó-
nájával az isztambuli Antifónále1 megkezdi az apostol keresztyén életpályájának a 
bemutatását (f 260v). A történet (a „historia”) természetesen az elhívatási jelenettel 
kezdődik, mégpedig Mk 1:16–18 alapján:

Ambulans Jesus iuxta mare Galilaeae
vidit Petrum et Andream fratrem eius,
et ait illis:
„Venite post me,
faciam vos fieri piscatores hominum.”
At illi relictis retibus et navi
secuti sunt eum.

Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt,
meglátta Pétert, és Andrást, a testvérét,
és így szólt hozzájuk:
„Jöjjetek utánam,
és emberek halászaivá teszlek titeket.”
Azok pedig, otthagyva a hálókat és a hajót,
követték őt.

 1 The Istanbul Antiphonal, about 1360, ed. by Janka szendrei, studies by Mária CziGler, Bp., 
Akadémiai K., 1999 (Musicalia Danubiana, 18). – A kódex az Anjou-kori Magyarországon 
készült, valamelyik Esztergom hatáskörébe eső intézményben. A könyvet később a Száva menti 
Szentdemeterbe, majd isztambulba vitték, ahol 1933-ig hevert ismeretlenül. 1985-ben Vízke-
lety András vizsgálta meg az 1360 körül keletkezett magyar énekes szertartáskönyvet, majd 
1996-ban török–magyar együttműködéssel restaurálták, és hamarosan facsimile kiadásban is 
megjelent.

Karasszon Dezső

„iTE iN ViNEAM MEAM…”

A dramatikus megjelenítés példái 
az isztambuli Antifónáléban
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Az antifóna szövege az evangéliumi híradást finoman tovább stilizálja, egész pon-
tosan: tömöríti, amennyiben elhagyja a 16. vers második felét (amelyből az derülne 
ki, hogy a leendő tanítványok a találkozás pillanatában éppen „kerítőhálót vetettek 
a tengerbe, mivel halászok voltak”). Ez az átalakítás, mint sok-sok esetben másutt 
is, egyrészt nyilván segít a darab szövegét értelmének és egységének a megőrzése 
mellett az antifónányi terjedelem határai között tartani. Másrészt viszont a részlete-
ző, leíró, mondjuk: epikus elemek kiszűrésével kimondottan a dramatikus irányba 
tolja el annak dikcióját.

Az elbeszélés két beszélőt feltételez: az Evangélistát és Jézust. A történet csatta-
nója azonban az, hogy sor kerül egy harmadik, idézőjelben értett „megszólalásra” 
is: Péter és András a szájával ugyan egyelőre hallgat még, de a tetteik máris „beszél-
nek” helyettük (azzal tudniillik, hogy „otthagyják”, amiket otthagynak, és „kö-
vetik”, akit követnek). Ezzel összefüggésben azután az antifóna dallama is három 
elem ütköztetésével (vagyis: dramatikus modorban) fejti ki a maga mondanivalóját.

Differentiája és hangterjedelme szerint az „Ambulans Jesus” antifóna az 1. tonus-
ban van. Az Evangélista első megszólalása azonban ennek a tartománynak csak az 
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alsó felét járja be, az alsó „c”-től „a”-ig. Mi több, dallama tengelyhangjait tekintve 
inkább a 2. tonusban mozog, mint az 1-ben: (c)d-f, hiszen az 1. tonus repercussióját, 
az „a”-t éppen csak súrolja („Andream”, „fratrem”).

A Jézus szavain megszólaló második dallamszakasz pontosan ugyanebben a 
hangtartományban hangzik fel ugyan, de azt gyökeresen átstrukturálja. Meglátszik 
ez már a legelső hangján is, a hangsúlyos „e”-n, amely eddig csak futólagos átme-
nőhangként volt jelen az antifóna szövetében, a következő pillanatokban azonban 
kétszer is zárlati rangra emelkedik („fieri”, „hominum”). Nem kevesebbet jelent ez, 
mint hogy az antifóna Jézusa egy másik zenei világban mozog, hiszen gyakorlatilag 
a 4. tonusban énekel. Annak a váltásnak a tiszta analógiája ez, amely a gregorián 
passiók Evangélistája és Jézusa között játszódik le, azok minden egyes belépésekor 
(lásd például az Óvári Graduál magyar nyelvű Máté-passióját, annak is akár rögtön 
a legelső oldalát).

Ha ezek után az Evangélista másodszor is ugyanúgy szólalna meg, mint először, 
az a zenei mikrodráma logikája szerint azt jelentené, hogy nem értette meg, vagy 
hogy eleresztette a füle mellett Jézus szavainak spirituális tartalmát. Mondanunk 
sem kell, hogy nem ez történik: az Evangélista visszatér ugyan a „d” tonushoz, de a 
szűk hangterjedelmet és a saját korábbi, főként a szekundlépések túlsúlyával jelle-
mezhető mozgásformáját a háta mögött hagyja, és két tért ölelő ugrással („at illi”) 
föllendül az 1. tonus eddig kihasználatlan felső tartományába: (g)a-c. Két dolgot is 
érzékeltet ezzel egyszerre: 1. hogy Jézus szavai az emberlét új dimenzióját nyitották 
meg a tanítványok előtt, és 2. hogy a tanítványok azonnal megragadták a felkínált 
lehetőséget („relictis retibus”, „otthagyva a hálókat”).

Három zenei elemről és azok ütköztetéséről beszéltünk. Az antifónadallamnak 
azonban egy negyedik része is van: utolsó szavaival az Evangélista visszatér a legel-
ső dallamjárathoz, ha tetszik: visszatér a 2. tonusba („secuti sunt eum”, „követték 
őt”). Mi lehet ennek az értelme?

Az, hogy amikor ezek hárman elmentek onnan – mert hiszen a tanítványok „kö-
vették Őt” –, a külső világban, a Galileai-tenger partján nem változott semmi. Az, 
hogy az avatatlan szemlélő a jelenet legvégén is éppen-pont ugyanazt a képet látja, 
amit a legelején.

Ki veszi hát észre, hogy itt pár másodperc leforgása alatt a mindkét lábával a 
földön járó, hatalmas isten egyik legnagyobb, emberlelkeket megragadó, emberéle-
teket új dimenzióba áthelyező csodája játszódott le, ha a vizek és a halak, ha a part 
menti növények és a maguk testiségében tovább vegetáló embertársak nem?

Válasz: ha az Evangélistára teljes lelkünkből figyeltünk, ha az „Ambulans Jesus” 
antifónát értő interpretációban szólaltattuk meg, és/vagy ihletett szívvel hallgattuk 
végig: akkor mi.
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ii.

Következzék most egy Magnificat-antifóna (f 53r)! A szöveg a Hetvened-vasárnap 
evangéliumából való (Mt 20:6-7,4):

Dixit pater familias operariis suis:
„Quid hic statis tota die otiosi?”
At illi respondentes dixerunt:
„Quia nemo nos conduxit.”
„ite in vineam meam,
et quod iustum fuerit, dabo vobis.”

A gazda így szólt a munkásaihoz:
„Mit álltok itt egész nap tétlenül?”
Azok pedig feleltek, és ezt mondták:
„Mert senki sem fogadott fel minket.”
„Menjetek el az én szőlőmbe,
és ami jogos lesz, azt megadom nektek.”
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Az evangélium szövege itt, ebben az esetben még sokkal több fúrás-faragás után 
vált alkalmassá egy antifónadallam hordozására, mint az előbb. Vegyük számba a 
különbségeket:

1. A Szentírásban a gazda összesen ötször megy ki, hogy munkásokat fogadjon 
fel a szőlejébe. itt természetesen nagyon erős tömörítésre volt szükség: egy antifóna 
dramaturgiailag csak egy jelenet lehet.

2. Az utolsó, az ötödik kimenetelre nyilván azért esett a választás, mert az kínálta 
a gazda és a munkások közötti párbeszéd lehetőségét. Ez a párbeszéd annyira lendü-
letes és annyira szuggesztív, hogy egy helyen még az Evangélista forgatókönyv-írói 
utalását is fölöslegessé teszi (a 7. versben, az „ite in vineam meam” előtt: „dicit eis”, 
„ezt mondja/ezt mondta nekik”).

3. Akár lendületes, akár szuggesztív, a párbeszéd egy lényeges ponton: a végén 
még kiegészítésre szorult. Ezért kanyarodik vissza az antifónaszöveg a 4. vers máso-
dik felére („és ami jogos lesz, megadom nektek”).

4. ijesztő, de egyértelmű, hogy az alakulóban lévő jelenet elé új bevezetőt kellett 
írni. A dramatikus szerkesztés ugyanis semmiképpen sem elővételezheti a történet 
szimbolikus jelentését („Hasonlatos a mennyek országa…”). Ezen kívül Mt 20:1 
szövege túl közvetlenül futna rá a legelső, a kora reggeli kimenésre, ami itt nyilván-
valóan nem lehetett cél. állapítsuk meg, hogy az antifóna szövegének a szerkesztője 
ezt a kényes feladatot a lehető legegyszerűbb módon, a szereplők lapidáris stílusú 
megjelölésével tökéletesen megoldotta.

5. Megengedett azonban magának egy még további, úgyszólván hallatlan merész-
séget is, beleírt a szövegbe egy vadonatúj szót („in vineam meam”, „az én szőlőm-
be”). Valószínűleg úgy érezte, hogy a történés messiási jellegét, amelyet az evangé-
liumban a gazda ötszöri kivonulása épp eléggé kidomborít, nem árt egy kicsit a 
maga részéről is aláhúznia.

Még mindig a szövegnél maradva világos, hogy a mikrodráma három szereplője 
közül itt, ebben az esetben Jézus és az Evangélista szólama fog egymáshoz közelebb 
kerülni, sőt bizonyos mértékig akár össze is mosódni, hiszen példázatról van szó, 
amelynek a narrátora: az Evangélistája maga Jézus.

Valóban, az antifónadallam első két szakaszában a narrátor-Jézus és a szőlős-
gazda-Jézus szavai gyakorlatilag ugyanabban a hangfekvésben szólalnak meg, sőt 
a két frázis nyitómotívuma hangról hangra meg is egyezik: g-g-gc-c („Dixit pater 
fa-” illetve „Quid hic statis”). A különbség „csak” annyi, hogy a második dallam 
a „c”, majd a „d” elérése után nem elégszik meg egy váltóhangértékű „e”-vel (mint 
az első), hanem továbblendül, és hosszas ismételgetéssel, kiemelten időzik a felső 
„f”-en („tota die otiosi”, „egész nap tétlenül”). Az eddig tapasztaltak alapján egy 
pillanatig sem habozunk ezt az „f”-et végtelenül jelentős hangnak minősíteni, amely 
a dallamalkotás finom eszközeivel azt hivatott érzékeltetni, hogy a szőlőmunká-
soknak nem kell, de nem is szabad a pillanatnyi status quóba beletörődniük, mert 
más életlehetőségek is vannak, sőt talán még azt is, hogy ezek az életlehetőségek 
„odafent” keresendők.

Persze aki a két dallamot közelebbről szemügyre veszi, látni fogja, hogy itt mesz-
sze nem csak egy hangról van szó: a szőlősgazda-Jézus szólama – hogy megint ezt 
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a föntebb már bevált kifejezést használjuk – újrastrukturálja az első dallamsorban 
elhangzottakat. „Billent” egyet a dallamváz felső gerinchangjain, és (g)c-edc helyett 
(gc)d-fed-vel kezd operálni, más szavakkal: a 8. tonus közelségében mozgó dallamot 
félreismerhetetlenül, egyértelműen a 7. tonusba „emeli föl”.

Ha valaki attól tart, hogy itt a dallamnak csak néhány jelentéktelen esetlegességét 
interpretáltuk túl, nézze meg jól az antifóna negyedik dallamsorát: a szőlőmunká-
sok szólamát („Quia nemo nos conduxit”, „Mert senki sem fogadott fel minket”). 
Ez egy „deprimált” dallam, messze az eddigiek alatt, az alsó „g” és a „c” között, 
vagyis ezúttal mintegy végérvényesen „beszorítva” a 8. tonus tartományába. Sőt egy 
hang, egy alsó „f” még ebből is „kilóg”, lefelé. Végtelenül jelentős „f” ez is, és azt 
érzékelteti, hogy a középtartományból sajnos nemcsak „fölfelé”, hanem „lefelé” is el 
lehet billenni, hogy az emberi életben nemcsak a messiási, hanem a pusztító, a sátáni 
lehetőségek is jelen vannak.

A szőlőmunkások szavaira válaszoló szőlősgazda-Jézus hangja szinte triumfál 
(„ite in vineam meam”, „Menjetek el az én szőlőmbe”). Rögtön a magas „d”-ről 
„dobbant”, és egy pillanat múlva eléri az eddigi zenei történés célpontjaként ér-
telmezhető magas „g” hangot (érdemes látni, hogy ez a hang már „túl van” az 
isztambuli Antifónále notátora számára emberi ésszel „kikalkulálható” hangtar-
tományon, és mai fogalmaink szerint pótvonallal kellett volna leírni). Ugyanilyen 
jelentős az „ite” szó második szótagjára jutó hat (hat!)-hangos melizma is, amely a 
darab általános értelemben vett stílusából – nyilván szántszándékkal, éspedig jóté-
kony értelemben, látványosan – „kilóg”.

De ne feledkezzünk meg a történés utolsó utáni fázisáról sem! „Et quod iustum 
fuerit, dabo vobis.” „és ami jogos lesz, azt megadom nektek.” Történt itt egyálta-
lán valami említésre méltó? – teheti föl a kérdést az „Ambulans Jesus” antifónával 
kapcsolatban már említett avatatlan szemlélő. Ez így egy korrekt munkaszerződés, 
de semmi több!

Vagy közelítsük meg a dolgot máshonnan: ezt az álnaiv befejezést az antifóna-
szöveg szerkesztője azért illesztette oda a darab végére (egyetértésben természetesen 
a dallam megalkotójával, aki ezt az utolsó frázist a „semleges” zónában, a közép-
tartományban komponálta meg), hogy kiprovokáljon belőlünk egy kiáltást – vagy 
akár csak egy sóhajt:

éppen ezen a mennyei munkaszerződésen függ az én életem is…
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iii.

A dramatikus megjelenítés különlegesen szép példáját kínálja a Péterpál-nap reggeli 
dicséretének Benedictus-antifónája (f 188r), amely Mt 16:13,16,18-ra épül:

„Quem dicunt homines esse filium hominis?” – 
dixit Jesus discipulis suis.
Respondens Petrus dixit ei:
„Tu es christus, filius Dei vivi.”
„Et ego dico tibi, quia tu es Petrus,
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam.”

„Kinek mondják az emberek az Embernek Fiát?” –
kérdezte Jézus a tanítványaitól.
Péter felelt neki, és ezt mondta:
„Te vagy a Krisztus, az élő isten Fia.”
„én pedig azt mondom neked, hogy te Péter vagy,
és erre a sziklára fogom építeni egyházamat.” 
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A szövegnek ez a formája minden eddiginél radikálisabb rövidítés-tömörítés ered-
ménye. Nem csak az „epikus” elemeket kellett és lehetett belőle kiszűrni, nem csak 
az Evangélista szerepe rövidült le, sőt esett ki a darab második feléből (a párbeszéd 
közvetlenségének érdekében), de alaposan meg kellett „húzni” magát a drámát is.

Miért?
Egyrészt azért, mert a tanítványok kórusa (14. vers) úgyszólván egy passiójele-

netté bővítette volna az antifóna mikrodrámáját: könnyű belátni, hogy ez nem lett 
volna arányos, nem lett volna műfajszerű megoldás.

De vajon szükséges volt-e (másrészt) kíméletlenül lerövidíteni a Jézus-szerepet is? 
A 15. vers a tanítványokhoz szól, azt tehát el kellett hagyni. és a többit? A 17–18b–
19. verset, Jézus szavainak a háromnegyed részét?

Úgy gondoljuk, ezt mind nem lett volna föltétlenül „szükséges”. Az antifónaszö-
veg szerkesztője azonban tisztában volt azzal, hogy amit művel, Biblia-interpretá-
ció, és tudta, ha valamit ki akar hangsúlyozni, azt is vállalnia kell, hogy a kiinduló-
pontjául szolgáló alapszöveg egyéb elemei itt és most a háttérben maradnak.

No és mit akart kihangsúlyozni?
Előttünk a végeredmény, könnyű a felelet. olyan szöveget akart, amelyben a két 

főszereplő arca úgyszólván egymás szemében tükröződik, olyan szöveget, amelynek 
a veleje ennyi: „Tu es christus / Tu es Petrus”. Látni fogjuk, hogy ez a koncepció az 
antifóna zenei tartalmát is meghatározza, éspedig szinte hihetetlen mértékben.

Az antifóna zenei tartalmának a fölmérésekor az a legfontosabb megfigyelés, 
hogy a dallam két rendszerben mozog, és ennek a kettőnek a váltogatásával bon-
takoztatja ki a maga zenei dramaturgiáját. A darab elején Jézus az elsőben kérdez: 
g-d-g-(a)c’-g („Quem dicunt homines…”). A második szakaszban az Evangélista 
dallamából kiderül, hogy ebbe a rendszerbe diatonikus lehetőségként a „h” is be-
letartozik („Dixit Jesus discipulis suis”). Egy pillanattal később, Péter nevének az 
említésekor azonban ugyanő már a második rendszert intonálja: g-f-b(a)-g („Res-
pondens Petrus dixit”).

A következő, a harmadik szakaszban azután csodadolog történik: Péter válasza, 
amely mintegy „hallgatólagosan” a második rendszerben indult (hiszen a szót az 
Evangélista szájából kapta), „kinyílik”, és kétszer is a másik (az első) rendszer „h”-
ját intonálva hajlik vissza a finalisra, a „g”-re. zenei eszközökkel ennél plasztiku-
sabban nem is lehetne érzékeltetni, hogy az antifóna Pétere itt, hogy úgy mondjuk, 
„átlépett a saját árnyékán”: nem az határozza meg a hanghordozását, hogy most 
ő, Péter énekel, hanem hogy éppen „Krisztusról, az élő isten Fiáról” tesz hitvallást 
(„Tu es christus, filius Dei vivi”).

és jön a fordulat: most Krisztus hangja vált rendszert, az ellenkező irányba, hogy 
hangsúlyos, végtelenül fontos „b” hangon intonálja Péter nevét („tu es Petrus”). 
Legalább ugyanilyen fontos, persze a „tu” szótagra jutó, összesen kilenchangos me-
lizma is, amelyen a dallam ráadásul kiemelkedik a 8. tonus hangtartományából, és 
a kódex notátorát kulcsváltásra kényszeríti (c-d-e-f(d)-c). Péter nevét itt, mondhatni, 
hangokból szőtt glória övezi.
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De ez még mindig nem minden. Az antifóna utolsó szakaszában a két rendszer 
a hozzájuk kapcsolódó két nevet és két arcot „a hátán szállítva”, amire eddig még 
nem volt példa, egy dallamsoron belül, egymás közvetlen szomszédságában is meg-
jelenik. Az egyházát Krisztus építi, de Péterre építi. Ez a bibliai valóság, de ez a zenei 
valóság is!

Az elemzés alapján itt az antifóna előadásával kapcsolatban kívánkozik ki belő-
lünk egy jó tanács. Ez az utolsó dallamsor hosszú („Et super hanc petram aedifica-
bo ecclesiam meam”). A schola, ha szükséges, vegyen levegőt a „petram” után, az 
„aedificabo ecclesiam meam”-ot azonban föltétlenül egy levegővel énekelje. Nem 
csak a szöveg miatt: így kerül a dallamszerző szándéka szerint ugyanabban a dal-
lamvonulatban egymás mellé a két rendszer „b”-je és „h”-ja („aedificabo”, „eccle-
siam”).

Mihez hasonlítsuk azt az egyedülálló zenei benyomást, amely a „Quem dicunt 
homines” antifóna eléneklése és/vagy végighallgatása után a fülünkben marad? Egy 
filmrészlethez, amelyen egy és ugyanaz a táj (caesarea Philippi!) két különböző 
kameraállásból van megörökítve? Vagy egy olyan optikai rendszerhez, amely két 
különböző színűre foncsorozott tükörből áll, és amely úgy van beszabályozva, hogy 
mind a két tükörben ott legyen a másikban megjelenő kép is?

Döntse el az olvasó, vagy még inkább: döntse el a zenehallgató.

iV.

Nincs itt valami fatális félreértés?
A zenetörténet-órán azt tanultuk, hogy a gregorián dallam nem „fejezi ki”, nem 
„ábrázolja” és nem „illusztrálja” a szövegét. A gregorián főtárgyórák ezt a tételt 
egyre bővülő példatárral igazolták is.2

Mit gondoljunk akkor a fentiekben elmondottakról?
1. Soha senki sem vitatta, nem is akarta, és nem is akarhatta vitatni, hogy a 

gregorián dallamnak műfajonként változó értelemben bár, de alapvetően köze van a 
hozzá tartozó szöveghez. A pszalmódiában a zsoltárszövegnek minden kis vesszőjét, 
minden kis pontját elénekeljük. A lectio-tonusok között ezen kívül külön dallama 
van a kérdésnek. A passió-dallamok, amint azt föntebb már érintettük is, azonnal 
elárulják, hogy adott pillanatban éppen ki énekel. A tractusok (és kisebb mértékben 
a graduálok) úgynevezett interpunctiós melizmák egész rendszerét használják a szö-
veg mondattani sajátosságainak a zenébe vetítésére, és így tovább.

A „dramatikus megjelenítés” példái ehhez a jelenségcsoporthoz illeszkednek.3 
Elég ritkák ugyan, de rendhagyónak nem nevezhetők.

2. Ellenpéldák is vannak. olyan darabok, amelyeknek a szövege kínálta, vagy 

 2 De lásd például Anselm Grün, Die spirituelle Wirkung der acht Tonarten des Chorals = Psal-
lite sapienter, A 80 éves Béres György köszöntése, Festschrift zum 80. Geburtstag von Georg 
Béres, Hg. istván verbényi, Bp., Szent istván Társulat, 2008, 211. skk.

 3 dobszAy László, A gregorián ének kézikönyve, Bp., EMB, 1993, 297. sk.
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legalábbis lehetővé tette volna a dramatikus megformálást, a dallam alkotója (vagy 
alkotói) azonban szemmel láthatólag nem harapott (vagy nem haraptak) rá a „csali-
ra”. Aki ilyesmire kíváncsi, lapozza fel például az András-historia utolsó antifóná-
ját az isztambuli Antifónále 263r oldalán („cum pervenisset beatus Andreas”). Az 
„András-kereszt” tövébe megérkező apostol egész kis áriát énekelhetne a kereszt-
jéhez („o bona crux, diu desiderata, et iam concupiscenti animo praeparata…”,  
„Ó jóságos kereszt, amelyre régóta vágyakoztam, és amely immár elkészíttettél vá-
gyakozó lelkemnek…”). A dallam azonban más eszközökkel operál, és nem tesz 
kísérletet a főszereplő alakjának elkülönítésére vagy kiemelésére.

Az ilyen és ehhez hasonló ellenpéldák, indirekte bár, de nyomatékosan igazolják, 
hogy a „dramatikus megjelenítés” eseteiben nem az utókor szeme káprázik, hanem 
tényleges alkotói szándékok nyilatkoznak meg.

3. Ad notam „alkotó”: bizonyos, hogy az elemzett darabok mind késeiek, és hogy 
ennek megfelelően mindegyiknek alkotója van, sőt alkotói vannak (szövegszerkesz-
tő, dallamszerző), akik az antifónák sok évszázados zenei nyelvezetét anyanyelvi 
fokon beszélik ugyan, de annak rendszereit és formulakincsét már újszerűen – adott 
esetben dramatikus értelemben – használják. Ebbe az irányba mutat az isztambuli 
Antifónálénak a kutatók által valószínűsített keletkezési ideje (cca 1360)4, de egy 
tartalmi mozzanat is: a „Dixit pater familias” antifónának az a két helye, amely va-
lóban a később „madrigalizmus”-nak nevezett típusmegoldások határáig jut el (lásd 
az elemzésben a felső és az alsó „f”-fel kapcsolatban elmondottakat).

Utolsó utáni példánkkal mindezek ellenére most mégis azt szeretnénk láttatni, 
hogy a dramatikus megjelenítés a gregorián repertoár hagyományos törzsanyagá-
nak a lehetőségei közül sem hiányzik. 

A vízkereszt utáni második vasárnap communiója a nap evangéliumára épül  
(Jn 2:7–11):

Dicit Dominus:
„implete hydrias aqua, et ferte architriclino.”
cum gustasset architriclinus aquam vinum factam,
Dicit sponso:
„Servasti vinum bonum usque adhuc.”
Hoc signum fecit Jesus primum coram discipulis suis.

Az Úr ezt mondta:
„Töltsétek meg a vedreket vízzel, és vigyétek oda a násznagynak.”
Amikor a násznagy megízlelte a borrá lett vizet,
Ezt mondta a vőlegénynek:
„Te fenntartottad a jó bort egész mostanáig.”
Ezt a csodajelet tette Jézus legelőször a tanítványai előtt.

 4 dobszAy László, A kódex eredete és sorsa = The Istanbul Antiphonal…, i. m., 47. skk.
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A szöveg lerövidítésének és tömörítésének az elemzésébe itt most már nem kez-
dünk bele. Legyen elég annyi, hogy – ami nyilván nem véletlen – szövegében a „Dicit 
Dominus” communio is a fentiekben megismert háromszereplős antifónadramatur-
giát követi.

A darab dallama a 6. tonusban van – kivéve a Násznagy megszólalását, aki a 
hangjával a g-c-e(d)-c-g gerincen, vagyis az alaphangnemtől igen távoli 8. tonus 
tartományában lépdel. Egyedülálló az ambitus legtetején egymás után háromszor 
megismétlődő c-e-d melizma is.

A templomban amúgy kötelező jólneveltséget egy pillanatra felfüggesztve tegyük 
fel azt a tájékozatlan, azt az avatatlan kérdést, amelyet ez a furcsa sor provokál: 
„Mit kukorékol ez a Násznagy itt nekünk? Miért van így felindulva? Nem mindegy 
neki, hogy a Vőlegény melyik borát mikor hozza elő?”

A válasz többlépcsős:
1. A communio Násznagya nem „kukorékol”, hanem a passiódallamok logikája 

szerint énekli, amit énekelnie kell. Nem Evangélista ő, nem is Jézus, tehát a Harma-
dik Szereplő magas tartományában kell megszólalnia.

2. Felindulva pedig azért van (lásd a szignálszerűen ismétlődő melizmát!), mert a 
munkaköre és a szakértelme révén tanúja lett egy döntően jelentős titoknak. Megér-
tette, hogy ez a bor, amelyet az imént megkóstolt, sokkal több, mint bor: csodajel, 
„signum”, a küszöbönálló messiási kor hírnöke. A maga nyelvén és a maga fekvésé-
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ben ugyanazt mondja hát, amit az Evangélista: „Hoc signum fecit Jesus…”, „Ezt a 
csodajelet tette Jézus…”

3. A jelenvoltak nagy többsége, a násznép nyilván semmit sem fogott föl az ese-
ményekből. Ők vígan voltak, és természetesnek tekintették, hogy bőven folyik a 
bor, zeneileg szólva: ki sem mozdultak a lakodalom 6. tonusából. Mint az „Ambu-
lans Jesus” antifónában, ugyanaz az érzet merül fel (a fülünkben) a jelenet végén is, 
ami az elején, és látszólag jogos a kérdés: egyáltalán történt itt valami?

Tanítvány az, aki erre a kérdésre a külvilág várakozásával ellentétben igennel 
válaszol (és a tanítványi körbe a communio Biblia-értelmezése szerint az „Archit-
riclinus”, a Násznagy is föltétlenül beletartozik). Ez a 6. tonusú befejezés és a „co-
ram discipulis suis” („tanítványai előtt”) függelék dramatikus értelme.

Postscriptum

Mondanivalónkat mi is „coram sapientibus”, az értő és érző szívű pályatársak előtt 
igyekeztünk kifejteni, akik között ma a legelső helyen említjük ünnepi kötetünk 
címzettjét: Fekete csabát.
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A többnyelvű magyarországi evangélikusság vallási-kulturális kapcsolatának becses 
emléke a kéziratos murántúli1 énekeskönyv, a Martjanska pesmarica (a továbbiak-
ban: MP I.2). 

I. A kézirat

Az énekeskönyv 1921-ben került Mariborba, jelenleg az Egyetemi Könyvtárban őr-
zik.3 Az MP I. részletes paleográfiai leírása még nem történt meg, ezért datálása 
egyelőre tág időhatárok közé tehető. A kéziratot több kéz írta le, az 1–3. rész a 17. 
században, a 4. és főként az 5. rész pedig a 16. században keletkezett.4

Szlovén, horvát és magyar kutatók a megtalálás óta közöltek belőle egy-egy éne-
ket, illetve időnként hírt adtak az énekeskönyvvel kapcsolatos eredményekről. Vil-
ko Novak több tanulmányban foglalkozott vele, s neki köszönhető, hogy 1997-ben 
betűhív kiadásban megjelent a mintegy 600 lapos énekeskönyv. Novak alapos be-
vezető tanulmánya és jegyzetanyaga nemcsak az elvégzett munka nagyságát jelzi, 
hanem lehetővé teszi a további kutatásokat is.5

 1 Szlovénül Prekmurje, a Mura és a Rába között elterülő, a X. századtól kezdve a magyar ál-
lamhoz tartozó terület. „Itt is maradt egészen 1919 augusztusáig Vas és Zala megye szlovén 
falvaival, valamint 1719-től néhány Somogy megyei telepes községgel együtt.” (Vilko Novak, 
A murántúli irodalom magyar kapcsolatai = Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok, I, szerk. 
Bosnyák István, Újvidék, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982 
[Értekezések, monográfiák, 2], 56.)

 2 A szakirodalom I. számmal jelöli, hogy elkülönítse a II. számú, 18. századi martyánci éne-
keskönyvtől. Stoll Béla bibliográfiájában (Stoll Béla, A magyar kéziratos énekeskönyvek és 
versgyűjtemények bibliográfiája, 1542–1840, 2. kiad., Bp., Balassi, 2002) 1032. sz. alatt az 
énekeskönyv régebbi adatai szerepelnek.

 3 Maribor, Univerzitetna Knjižnica, Ms 56.
 4 Martjanska pesmarica, uredil in spremna besedila napisal Vilko Novak. Ljubljana, Založba 

ZRC, 1997, 18–21, 32–34.
 5 Novak, i. m., a szakirodalmi összefoglalást l. a kiadás 3–6. lapján.
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A háromnyelvű (nagyrészt kaj-horvát, ezenkívül murántúli szlovén és kis részben 
magyar nyelvű) evangélikus énekeskönyvet a háromnyelvű Murántúlon, többek kö-
zött Martyáncon használhatták.6

A horvát és szlovén kutatók az énekeskönyv hovatartozásáról régóta vitatkoznak 
egymással. Lukács István jogosan állapítja meg: a kutatók „figyelmen kívül hagyják 
a korabeli történelmi konstellációt, vagyis azt a tényt, hogy a kéziratos énekeskönyv 
keletkezésének területe politikai és kulturális értelemben is heterogén terület volt, 
természetes peremvidék, ahol különféle kultúrák és különféle nyelvek keveredtek”.7

Két példa arra, hogyan találkoztak egymással a különböző nyelvű közösségekben 
a különböző nyelvű énekeskönyvek. Bornemisza Péter 1582-es énekeskönyvének 
(RMNy 513.) az egyik, ma töredékből ismert példányát Légrád (ma Horvátország) 
gyülekezete használta.8 A másik példa a régóta ismert (sopron)kövesdi 1631-es egy-
házlátogatási jegyzőkönyvben olvasható adat: „Vagyon egy Magyar Gradual, sza-
kadozott Huszár Gálé. tót gradual is egy.”9 Ez utóbbit a Kövesdre betelepített hor-
vát lakosság használta. Huszár Gál 1574-es graduál-énekeskönyvének (RMNy 353.) 
egyik példánya pedig Felsőőrből (Oberwart, Ausztria) került elő. A Murántúlon, 
mint Novak is hangsúlyozza, ismerték Huszár Gál énekeskönyvét.10 A több nyelv 
és kultúra peremvidékén élő, a magyar, szlovén és a rövid életű horvát reformáció 
hatása alatt keletkező evangélikus gyülekezetek énekeiben, imádságaiban, minden-
napi életében természetesen alakult ki az a kölcsönhatás, amely egymás kultúráját 
és vallását erősítette.

 6 Szentmárton, ma Szlovéniában: Martjanci. Az énekeskönyv, egyelőre úgy tűnik, utolsó tulaj-
donosa/vagy bejegyzője „Nicolaus Legén” 1710-ben, „in Martyánci” (MP I. I/181. lap). Mar-
tyánc 1592–1672 közötti és a Murántúl evangélikus egyháztörténetéhez l. A dunántúli vend 
gyülekezetek egyházlátogatási jegyzőkönyve az 1627. évről = Payr Sándor, Egyháztörténeti 
emlékek, I, Sopron, dunántúli ág. Hitv. Evang. Egyházkerület, 1910, 110–112; Payr Sándor, 
A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, I, Sopron, dunántúli ág. Hitv. Evang. Egy-
házkerület, 1924, 263–267; Novak, i. m., 16–17, 34; Andrej HozjaN, Abriss der reformato-
rischen und gegenreformatorischen Ereignisse in Prekmurje vom 16. bis 18. Jahrhundert = Die 
Reformation in Mitteleuropa, Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 
hrsg. von Vincenc rajšP [et al.], Wien, Ljubljana, Založba ZRC [et al.], 2011 (Srednjeevropska 
znanstvena knjižnica, Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek, 4), 97–106.

 7 Lukács István, A standardizáció és a kanonizáció alternatívái a peremvidéken: szakrális erotika 
a Murántúli/Martyánci énekeskönyvben = uő, Térközök: Horváth–magyar irodalomtörténeti ta-
nulmányok, Bp., ELtE BtK Szláv Filológiai tanszék, 2004 (Opera Slavica Budapestinensia, Litte-
rae Slavicae), 7. – Lukács tanulmányában az MP I-et az alteritás és modernitás határán keletkezett 
énekeskönyvként elemzi (9–20).

 8 jelenlegi őrzési helye: Evangélikus Országos Könyvtár, R 1.612.
 9 Kis Bertalan és Musay Gergely dunántúli ág. hitv. ev. püspökök egyházlátogatási jegyzőköny-

ve, 1631–1654 = Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, 6, szerk. StromP László, Bp., 
Magyar Protestáns Irodalmi társaság, 1907, 40.

 10 Novak, i. m., 24–25.
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II. Magyar eredetű gyülekezeti énekek

Az énekeskönyv nagyrészt vallásos énekeinek száma 160, ebből: az I. részben 57 ének 
(közte egy világi ének)11; a II. részben 41 ének; a III. részben 16 ének; a IV. részben 
35 ének (közte egy világi ének12); az V. részben 11 ének (közte hat világi13) található.

Lőkös István hívta fel a kutatók figyelmét arra, hogy az MP I. világi énekeinél 
nem „kisebb jelentőségűek a benne olvasható magyar nyelvű vallásos énekek, il-
letve azok a horvát és szlovén nyelvűek sem, amelyeket magyarból fordított(ak) az 
ismeretlen szerző(k)”.14 tanulmánya közvetíti a magyar kutatás számára a Vilko 
Novak-féle kiadás jegyzeteiben olvasható megállapításokat, illetve forrásfeltáráso-
kat. Eszerint a kölcsönhatás a következő területeken mutatható ki: magyar szöve-
gekből készült fordítások; magyar nótajelzések; magyar nyelvű énekszövegek; az 
énekeskönyv háromnyelvűségét reprezentáló egyetlen ének (Spiritus Sancti gratia 
– A Szentléleknek kegyelme – Miloscsa szvetoga Duha); 16–17. századi magyar 
énekeskönyvi minták. Lőkös Vilko Novakkal egybehangzóan megállapítja: „a re-
formáció Horvátországban »rövid ideig tartó jelenség volt«, a Murántúlon viszont 
nemcsak megőrződött, hanem tovább élt a következő századokban is: »A magyar 
protestánsok irodalmát ismerték és fordították a Murántúlon«.”15

Vilko Novak sok, de nem minden éneknél megállapítja, hogy magyarból fordítot-
ták az MP I. szövegét, vagy jelzi a magyar nótajelzést,16 de a magyar ének adatait nem 
adja meg. Novak (1909–2003) elsősorban kitűnő szlovén szlavista és néprajztudós 
volt, aki az MP I. mindhárom nyelvét ismerte, de nem foglalkozott a magyar gyüle-
kezeti énekléssel, és csak azokkal az énekeskönyvekkel (mint például Kájoni jános 
Cantionale catholicuma, RMK I. 1188) tudott dolgozni, amelyekhez hozzáfért, illet-
ve amelyeket a legtágabb forrásanyagúnak tartott.17 1990 után azonban a megélén-

 11 I/17. sz. Cantio Alia ad Notam. Phticsicze leipo pojejo.
 12 IV/5. sz. Cantio de Rakoczio. Pojdi verni szluga pogledai mi Doma – vö. Menj el, édes szolgám 

(Szentsei daloskönyv, S 168: 74b-75a).
 13 V/1. sz. Csákovom turni. Dobro i ti szám znas nasse nepriatele. [többen foglalkoztak vele, 

például Lőkös István, Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei, debrecen, Kossuth Egye-
temi K., 1997, 171–188; legutóbb: Frankovics György, Horvát, szlovén, magyar és szlovák 
históriás énekek szigetvári Zrínyi Miklósról és vallásáról = „Hír a dicső tettek ragyogása”: 
tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár kora újkori történetéből, szerk. varga Szabolcs, 
Szigetvár, Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület és a Szigetvári Várbaráti Kör, 2012, 5–43. 
– A tanulmányban Frankovics közli Ének Szigetvárról címmel a kaj-horvát nyelvű ének magyar 
fordítását is]; V/5. sz. Cantio Alia. Saloszno vidim gerliczo; V/6. sz. Cantio Alia. Tusim vnogo 
bogu; V/7. sz. Cantio Alia. ad Notam. Osenil sze je jeden mlad Junak – a Mostan egy ifjú meg-
házasodott kezdetű ének fordítása (mind a világi szatirikus, mind a vallásos házasénekek közé 
besorolható, l. RPHA 1011); V/10. sz. Cantio Alia. Zorja moja zorja; V/11. sz. Cantio Alia. ad 
Notam. Tusil sze je ieden mladenecz.

 14 Lőkös István, Egy kaj-horvát énekeskönyv magyar protestáns szövegei és forrásai, Confessio 
35(2011), 87.

 15 Uo., 95.
 16 Egy-egy magyar nótajelzés sok esetben csak a 18. századi szlovén énekeskönyvekben jelenik meg.
 17 Novak, i. m., 25–26. A magyar szövegek azonosításában Lukács István segítette Novak mun-

káját (Lukács, i. m., 7).
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kült magyar himnológiai kutatásoknak, a gyarapodó kiadásoknak, az 1600-ig írt 
magyar versek repertóriumának18 és a készülő 17. századi gyülekezeti énekkiadásnak 
köszönhetően az énekek azonosításához nagyobb forrásanyag vált elérhetővé.19 

A kézirattal kapcsolatban még sok kérdés megválaszolatlan, ezért egy-egy részte-
rület dokumentálása segítheti a további kutatásokat. A gyűjtemény magyar eredetű 
vallásos énekeiről készült alábbi táblázat20 ilyen segédanyag szeretne lenni. 

 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje21

  [AdVENt]

 I/2. Cantio Comnis22 pro eadem A keresztyénségben RPHA 17 1560 előtt
  dominicam. 
  Kerscseniczi Verni prava

 I/4. Otecz Goszpodin Bogh Az Atya Úristen RPHA 118 1600 előtt
   ádámot
   hogy teremté

 I/6. Zmosni sztvoritel vszej Mindeneknek RPHA 972 1574 előtt
  sztvári teremtője … 
   hallgasd meg23

 I/10. Sequens. Küldé az Úristen RMNy  1635 előtt
  Poszla Goszpodin Bogh  hűséges szolgáját24 1628/1: 411
  verna szvega szluga

 I/11.  Alia Oh sztvoritel Sztárai Mihály (?): RPHA 903 1574 előtt
  Bogh zmosni Mi Atyánk,  
   Atya Isten

 I/12. Alia Ad Not.  jézus, szent szívek RMKt 1634 előtt
  jesu dulcissime Alia … aranya25 XVII/7,26

  jesus szlatko szpominanÿe  168. sz.+ 

 18 RPHA = HorvátH Iván, H. HUbert Gabriella, FoNt Zsuzsa, HerNer jános, szőnyi Etelka, va-
dai István, Répertoire de la poésie hongroise ancienne, tom. 1–2, Paris, Nouvel Objet, 1992. 
http://rpha.elte.hu/rpha/.

 19 jelen cikk az MP I-gyel kapcsolatos szakirodalomban található filológiai és himnológiai pon-
tatlanságok felsorolásával nem foglalkozik.

 20 A bibliográfiában plusz jel (+) mutatja, ha a magyar ének csak katolikus forrásokból ismert. 
Szögletes zárójel [ ] mutatja a magyar anyagban is meglévő, latinból vagy németből fordított 
szöveget, amelynek azonban nincs kapcsolata az MP I. szövegével.

 21 Nem a tényleges keletkezési idő, hanem legtöbbször a „terminus ante quem”, vagyis az első 
nyomtatott vagy kéziratos megjelenés, vagy a szerző halálozási éve alapján megadható dátum.

 22 A táblázatban az MP I. kiadásában található alakban szerepelnek a címek és kezdősorok.
 23 Conditor alme siderum, æterna lux credentium kezdetű himnusz fordítása.
 24 Mittit ad virginem non quemvis angelum kezdetű középkori sequentia protestáns fordítása.
 25 Jesu, dulcis memoria kezdetű verses imádság fordítása.
 26 RMKt XVII/7 = Katolikus egyházi énekek (1608–1651), sajtó alá rend. Holl Béla, Bp., Aka-

démiai K., 1974 (Régi magyar költők tára, 17. század, 7).
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 I/13. Cantio in Aurora dicenda. tündöklő hajnali RMK I.  1692 előtt
  O szvetla zveizda zorjanszka csillag27 1589/A: 8-9

 I/14. Alia in Aurora dicenda. jézus Krisztus RPHA 664 1582 előtt
  jesus Christus prava zorja az igaz hajnal28

  [KARáCSONy, ÚjÉV, VíZKERESZt]

  Incipiuntur Cantiones 
  Natales.

 I/21. Alia dávidnak RPHA 243 1574 előtt
  Vu davidovum Varassi ő városában

 I/22. Hÿmnus Natalis jer, dicsérjük, RPHA 642 1574 előtt
  No dicsimo kerscseniczi keresztyének

 I/23. Alia Cantio. In Media nocte  jer, mi dicsérjük, RPHA 649 1554 előtt
  Natis dni jesu Xti dicenda. áldjuk és
  Gori nu gori sztanmo,  felmagasztaljuk29

  i viszoko vszi hvalimo

 I/24. Alia Ad Notam.  Halljatok S 57: 56a; 1635 előtt
  Az Menyekbul hal.  mennyégből RMK I. 
  Z nebesz poszlusaite  ~ A mennyből  1589/A: 31
   halljatok

 I/25. Alia.  Az Istennek szent S 8: 11b;  17. század eleje
  Angyel szveti zgora zNeba Angyala30 RMNy
    1628/1: 412

 [I/29.] [Alia ad eand Melodiam. [Nagy örömnap [RPHA 1040] [1506 előtt]
  Ete dén je vszega veszelja] ez nekünk31]

 I/30. Alia.  Batizi András: RPHA 640 1546 előtt
  Nu deneszka mi hvalime jer, dicsérjük e mai
  Goszpodna Boga napon a mi Urunkat

 I/31. Alia. Ete den E nap nékünk RPHA 295 1560 előtt
  je pun vszega veszelja dicséretes nap32

 I/32. Alia.  Gyermek születék RPHA 2019 1560 előtt
  deite sze rodi Bethlehemben … 
  vBetlehemi mint vőlegény33 

 I/34. Alia.  Úristennek szent RPHA 1445 1560 előtt
  Ocza Boga szin szvéti Fia

 27 Philipp nicoLai: Wie schön leuchtet der Morgenstern kezdetű énekének fordítása.
 28 O aurora lucidissima kezdetű himnusz fordítása.
 29 Modulisemus omnes corde, voce, ore kezdetű himnusz fordítása.
 30 Martin lUtHer Vom Himmel hoch da komm ich her kezdetű énekének fordítása, Valentin tril-

ler első versszakának betoldásával.
 31 Dies est lætitiæ in ortu regali kezdetű cantio fordítása.
 32 Dies iam lætitiæ salutis kezdetű himnusz fordítása.
 33 Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Ierusalem kezdetű cantio fordítása.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 I/36. Cantio S. Stephani. Erdélyi Máté: RPHA 1315 1570 előtt
  Szvetoga Stephana  Szent Istvánnak
  szmert nazvescsujem halálát jelentem

 I/37. Alia.  Szegedi Kis István RPHA 677 1572 előtt
  jesus sze nam [?]: jézus, születél
  rodil na zvelicsanÿe üdvösségünkre

 I/38. Alia. Ad Not. to je te den  dicséretes RPHA 258 1560 előtt
  veszeli vszake /: a gyermek34

  Hvaleno boidi to deite   

 I/39. Alia Angeli Lætantur Születésén Istennek35 RMKt 1651 előtt
  hodie.   XVII/7,
  Na te denésnyi den 
  szveti den  194. sz.

 [I/40.] [Alia.  [Nap támadásának [RPHA 1045; [1494 előtt;
  Od szuncsenoga sarkától;   
  szhajanya36] Napkeletnek  RPHA 1047; 1508 előtt;
   kezdésétől; 
   teljes e széles világon] RPHA 1371]  1574 előtt]

 I/41. Alia.  Úristen veletek RPHA 1444 1560 előtt
  Goszpon Bogh je zvami

 I/42. Alia.  Erdélyi Máté: RPHA 938 1570 előtt
  Gda sze Xtus vBetlehemi Mikor Krisztus
   Bethlehemben

 I/50. Narodil sze je krally Nekünk születék RPHA 1066 1560 előtt
  Nebeszki mennyei király, kit37

 I/51. Alia. Ad Notam: Mi dicsér. Mi dicsérjük RMKt 1630 előtt
  Mi hvalimo kralja e mai napon XVII/7, 
  zmosnoga  125/I. sz.

 I/53. Cantio Hungarica. Ad Not.   RPHA 1066 1560 előtt
  Narodil sze kral Nebeszki.
  Nekűnk szűletett Menyei 
  kiraly38

 I/54. Alia Hungarica ad Not.   RMKt  1674 előtt
  Od tih.  XVII/15, 
  Az harom szent király39  154. sz.+

 34 Dies est lætitiæ in ortu regali kezdetű cantio fordítása.
 35 In natali Domini kezdetű cantio fordítása.
 36 Cælus Sedulius A solis ortu cardine kezdetű himnuszának fordítása.
 37 Natus est nobis rex gloriæ kezdetű cantio fordítása.
 38 Vö. MP I. I/50. sz. MP I. szövegét közli Lőkös, i. m., 87–88.
 39 Vö. MP I. I/52. sz. MP I. szövegét közli Lőkös, i. m., 88–89.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 I/55. Cantio Alia. jer, dicsérjük az Úr RMNy 1629 előtt
  Hvalen boidi jesus Krisztust ~ jézus 1438: 19 
  Christus Krisztus, 
   dicsértessél40

 [I/56.] [Benedictio. [Az Ur jesusnak
  Aldomas Goszpodna jesussa] áldássa]41  

  [NAGyBöjt / NAGyHÉt / HÚSVÉt]   

 II/3. Invocatio Quadragesimalis  Hiszünk mi egy S 57: 120b; 1650 előtt
  Ad Notam. Hodi knám  Istenben42 RMK I. 
  duih.  1155/B: 379
  Verjemo vjednom Bogi

 II/6. Aliud. ad Not.  Keresztyéneknek RPHA 733 1574 előtt
  Nova szvetloszt. serege, dicsérik43

  Kerscsánszki lep sereg  

 II/7. jehova juva. Ó, mennyei Atya S 57: 122b; 1650 előtt
  SEQVUNTUR CANtiones  Istennek Fia44 RMK I. 
  qvadragesimales Cum   1155/B: 368
  PASCHALIBUS 
  oh menyei Atya
  Oh Nebeszkoga ocza Boga 
  szveti szin

 II/8. Alia Quadragesimalis.  A próféták S 82/1: 220; 17. század
  Az Propheták. megmondották45 RMK I. közepe
  Prophétye szo nazveisztili  1155/B: 375 

 II/9. Alia ad eandem: Nota.  Bűnös ember, S 82/1: 221;  1659 előtt
  Bűnősen  jól megfontold46 RMK I. 
  Zmiszli sze  1155/B: 377
  dobro Cslek greisni    
 II/10. Alia ad eandem Notam.  No, Földnek S 57: 116a;  1635 előtt
  vel Angyel szveti zgora.  minden népei RMNy
  vel Poszlan be Angyel.  1628/1: 413
  Siroke zemle narodi

 II/11. Alia.  jézus a keresztfán RMNy 1629 előtt
  Gda jesus függvén ~ Midőn 1438: 105
  na krisnom dreivi jézus a keresztfán47

 40 Martin lUtHer Gelobet seist du, Jesu Christ kezdetű énekének fordítása.
 41 Közli: Lőkös, Egy kaj-horváth énekeskönyv…, i. m., 86. Népi eredetű, koledáláskor énekelt 

áldás.
 42 Vĕřmež v Boha jednoho kezdetű, biblikus cseh nyelvű ének fordítása.
 43 Chorus novæ Hierusalem kezdetű himnusz fordítása.
 44 O veliká milost Syna Božího kezdetű, biblikus cseh nyelvű ének fordítása.
 45 Michael WeiSSe Die Propheten habn prophezeit kezdetű énekének fordítása.
 46 Michael WeiSSe Sündiger Mensch schau wer du bist kezdetű énekének fordítása.
 47 Da Jesus an dem Kreuze stund kezdetű ének fordítása.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 II/12. Alia ad Notam. Sirjon az Ég, Sírjon az ég, RMK I. 1694 előtt
  Placsi sze Néba i Zemla sírjon a föld! 1460: 416

 II/13. Alia ad Not. Véghetetlen. Véghetetlen S 57: 122a;  1650 előtt
  Vszamogocsi Goszpon  mennynek, földnek RMK I.
  Nébe Zémle Ura 1155/B: 372

 II/14. Alia ad Notam. jes Xtus ja. Isten Fia, S 57: 123b;  1650 előtt
  jesus Xtus ocza Boga  jézus Krisztus, RMK I.
  szin zvelicsitel mi váltságunkra 1155/B: 371

 II/15. Alia. Ad Notam.  Ki értünk S 57: 126b; 1650 után
  Ki értűnk szenvedte szenvedél48 RMK I. 
  Ki szi za nász terpel  1155/B: 374

 [II/16.] [Alia ad diem Parasceves  [Én nemzetem, [RMKt [1674 előtt]
  pertinit. zsidó népem49] XVII/15,
  Vetak sze je Christus tosil]  222. sz.+]

 II/17. Alia. Ad Notam. Nas dobri  jer, elmélkedjünk, S 57: 121b; 1650 előtt
  otecz koga vo vel. Mi kegyes  mi, hű keresztyének  RMK I.
  Attyank 
  Szpomenimo  1460: 414
  sze mi vszi kerscseniczi

 II/18. dnica Palmarum Egl.  dicsőség és dicséret RPHA 285  1574 előtt
  Mark 2.  tenéked, megváltó
  Introitus. Gloria Laus  királyunk50

  et honor. dicsőség és
  dika i hvála tebe krály 
  Christus jesus

 II/19. LAMENtAtIO AdAMI. Mikor ádám űzeték S 57: 182a;  1642 előtt
  Adama gda vun zegna,  a Paradicsomból51 RMK I.
  Bogh zParadisoma  1490: 246

 II/20. Cantio Sequens. Ó, ki kiált oly igen S 57: 182a; 1642 előtt
  Adamus Solatur ad Notam   RMK I.
  eandem.  1490: 246
  O sto kricsi tak jako

 II/21. Ad Consolationem  Igen megvigasztalál S 57: 182a; 1642 előtt
  Angelicam magno gaudio res.  RMK I.
  jako szi me potrostal  1490: 246

 48 jiřík třaNovSký: Jenž si trpĕl za nás, Spasiteli náš kezdetű, biblikus cseh nyelvű ének fordítása.
 49 Popule meus quod fecit tibi verses fordítása.
 50 Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe, redemptor kezdetű himnusz fordítása.
 51 Když Adam z ráje vyhnán kezdetű biblikus cseh ének fordítása (l. a tranoscius-énekeskönyv-

ben, először 1636-ban). ádám-siralom, melynek részei a Novak-féle kiadásban és több magyar 
énekeskönyvben is három számozott énekből állnak. Magyar kritikai kiadását l. Fekete Csaba, 
Graduál és református istentisztelet: Liturgiatörténeti áttekintés az Öreg Graduál somorjai 
példányának kéziratos pótlékai alapján = Egyház és művelődés, fejezetek a reformátusság és a 
művelődés XVI–XIX. századi történetéből, szerk. g. Szabó Botond [et al.], debrecen, tiszán-
túli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, 2000, 233–245.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 II/22. Alia in die Parasceves  dicséretet mondjunk RPHA 263 1593 előtt
  Eg. Matth. 27. Atya Istennek52

  diko mi poimo Boguvi

 II/23. Nota: Patris Sapientia. Atyának  RPHA 114 1593 előtt
  Szina Boga Visnÿega bölcsessége53

 II/24. PLANCtUS MARIÆ. jaj, édes méhemnek S 57: 185b; 1650 előtt
  jai szlatke utrobe,  drága, édes RMK I.
  oh predragi szlatki szád gyümölcse 1589/A: 43

 II/25. Cantio Sequens. Ez a szomorúságnak RMK I.  1700 előtt
  Eto je dén toga dreszelja napja 149054: 197

 II/26. Alia.  Batizi András: RPHA 1162 1546 előtt
  Radui sze ino veszeli örülj és örvendezz, 
  kerscsánszki ti leip sereg keresztyéneknek
   gyülekezete55

 II/27. Alia. de Resurrectione  Emlékezzünk RPHA 372 1579 előtt
  domini. e napon
  Szpomeni sze kerscsenik,  Urunknak haláláról
  zte Christusseve szmerti

 II/28. Nóta: Fel tetzett … Feltetszett ÚZMK57  1700 előtt
  Prisel je te Goszpodnov dén gyönyörű napunk56  140. sz.

 II/29. Alia ad eandem Notam. Első napján RMKt 1676 előtt
  Na Vuzen tri Marie rano a szombatnak XVII/15, 

    234. sz.+

 II/33. Alia.  Feltámadt Krisztus RPHA 416+ 1578 előtt
  Christus je dnészka gori vsztál e napon, alleluja58

 II/34. Feria Secunda Paschalis.  Krisztus feltámada, RPHA 791 1560 előtt
  Eglium. Luc. 24. mi bűnünket elmosa,
  Christus je gori vsztál,  szent vére hullásával
  nase greihe odepral

 II/35. Alia. 
  Christus je gori Krisztus feltámada RPHA 784 1560 előtt
  vsztal, nassa pravicza igazságunkra

 II/36. Alia.  Sylvester jános: RPHA 785 1552 előtt
  Christus je gori vsztál,  Krisztus feltámada, 
  kie bil Cslovekom posztal ki emberré lett vala  

 52 Hymnum dicamus Domino kezdetű himnusz fordítása.
 53 Aegidius romaNUS: Patris sapientia kezdetű himnuszának fordítása.
 54 Zöngedözö mennyei kar… (Komárom, töltési, 1718 körül) – MtA KK RM I. 8° 73.
 55 Regina coeli lætare alleluja kezdetű introitus fordítása.
 56 Nicolaus HermaNN Erschienen ist der herrliche Tag kezdetű énekének fordítása.
 57 Uj zengedezö mennyei kar…, Frankofurtumban [Sopron], [Siess], 1750.
 58 Surrexit Christus hodie, alleluia kezdetű himmnusz fordítása.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 II/37. Alia. 
  Christussa szo raszpeli,  Krisztust megfeszíték RPHA 817 1560 előtt
  nemilosztivni Sidovje kegyetlen zsidó népek

 II/38. Alia. jézus Krisztus,  S 57: 206a; 1629 előtt
  jesus Xtus odkupitel  mi megváltónk, RMNy
  nas, ki szmert pobi za nász haláltól  1438: 136
   megmentőnk59

 II/39. Alia. Ad eandem Notam. Ó, jézus, RPHA 1116 1600 előtt
  jesus nas odkupitel mi üdvözítőnk60

  [MENNyBEMENEtEL üNNEPE]   

 III/1. Kristus je vNébo zasztopil A Krisztus mennybe  RPHA 19 1574 előtt
   felmene, alleluja61

 [III/2.] [Ad Notam: Nova szvetloszt. [vö. Mostani nagy [RPHA 1022] [1574 előtt]
  Na denésnÿi dober Szvétek] ünnep és a jeles
   örömök62]

 III/3. Alia. 
  Christus vNebo Krisztus mennybe  RPHA 808 1560 előtt
  sztópil je, … oczu felmene, … ül
   na desznoi szedi  Atyjának jobbjára

 III/5. Alia. 
  Goszpon jesus Uram jézus, ÚZMK 1651 után
  verni sze knám fordulj hozzánk63 221. sz.

 III/6. Alia. Christus je A Krisztus mennybe RPHA 19 1574 előtt
  v Nebo zasztopil64  felmene, alleluja65

  INCIPIVNtVR~
  CANtIONES~
  PENtECOStALeS.   

 III/7. Spiritus Sancti gratia [A Szentléleknek RPHA 44 1593 előtt
  A’ szent Léleknek kegÿelme66 kegyelme]
  Miloscsa szvetoga duha

 59 Martin lUtHer Jesus Christus unser Heiland, der den Tod kezdetű énekének fordítása.
 60 Martin lUtHer Jesus Christus unser Heiland, der den Tod kezdetű énekének fordítása.
 61 Ascendit Christus hodie ad thronum suæ gloriæ kezdetű cantio fordítása.
 62 Festum nunc celebre kezdetű himnusz fordítása.
 63 Wilhelm II. von Sachsen-Weimar (?): Herr Jesu Christ dich zu uns wend kezdetű énekének 

fordítása.
 64 Vö. III/1. sz. A két szöveg csak apró eltéréseket mutat egymástól.
 65 Ascendit Christus hodie ad thronum suæ gloriæ kezdetű cantio fordítása.
 66 Az MP I. szövegét közli Lőkös, i. m., 90–93. A magyar énekeskönyvekben is megtalálható a la-

tin–magyar váltakozva való közlés (RMNy 1816: 211; RMNy 1940: 176) – elsősorban városi, 
illetve iskolát, latinul értő és énekelni tudó diákokat tételez fel az ilyen szövegközlés.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 III/8. Alia.  Batizi András:
  Radui sze ino veszeli,  örülj és örvendezz,  RPHA 1162 1546 előtt
  kerscsanszki ti lep Sereg67 keresztyéneknek
   gyülekezete68

 III/9. Communis pro Eadem die. A pünkösd RPHA 35 1590 előtt
  Na Ruszalszke Szvéte dni ünnepnapján

 III/13. Feria tertia Pentecostes.  Pünkösd napja RPHA 1184 1590 előtt
  Evang. joh. 10. cap.  betelvén
  Ruszale sze szpunisse

 III/14. Alia. Finitâ Concione. A pünkösdnek RPHA 36 1593 előtt
  Szvetoga duha je poszlal jeles napján

  [Különb-Különbféle énekek]   

  [REGGELI ÉS EStI ÉNEKEK]

 IV/1. Szpravoga szercza mojega  Szívem szerint, RMK I.  1694 előtt
  Bogh hvalo ti dajem Úristen, hálát 1589/A: 2 
   adok neked69

 IV/2. 3tia [!]  dicsérlek, Uram,  RMK I. 1694 előtt
  Hvalim jaz tebe Goszpon tégedet 1589/A: 1

 IV/3.  4ta.  Hálát adok tenéked, RMK I. 1694 előtt
  Hvalim jasz lepo tebé ó, kegyelmes Isten70 1589/A: 4
  o Bog milosztivni

 IV/4. 5ta. 
  jasz szponiznim szerczem, Szívem megalázván RMNy 1630 előtt
  ktebi setujem tehozzád megyek 1459: 302

 IV/6. Cantio die Lunæ dicenda. Isten, ó, ÚZMK 1630 után
  O Bogh, o mili Bogh szent Isten71 346. sz.

 IV/7. Cantio Vespertina. Krisztus, ki vagy RPHA 804 1597 előtt
  Christus ki szi dén nap és világ, 
  i szvetloszt minket sötétségben72

 IV/8. Cantio Vespertina. Ébredj föl, ó, RMK I. 1694 előtt
  Obudi sze o me szercze te, én szívem73 1589/A: 17

 IV/10. Vreme ono doide Pécseli Király Imre:  RMKt 1641 előtt
   Eljön még az idő XVII/2, 7. sz.

 67 Vö. II/26. sz. A második szöveg (III/8.) a pünkösdre vonatkoztatja a húsvéti éneket, ezért a 2. 
és 4. bekezdésben megváltoztatja a szöveget: Gori vsztál je > Szvéta Duha poszlál je, illetve Ki 
szi zmertvi gori vsztál > ki sze poszlal Duha szvetoga.

 68 Regina coeli lætare alleluja kezdetű introitus fordítása.
 69 Georg Niege Aus meines Herzens Grunde kezdetű énekének fordítása.
 70 Bartholomäus riNgWaldt O Gott ich tu dir danken kezdetű énekének fordítása.
 71 johann HeermaNN O, Gott, du frommer Gott kezdetű énekének fordítása.
 72 Christe, qui lux es et dies kezdetű himnusz fordítása.
 73 johann riSt Werde munter, mein Gemüte kezdetű énekének fordítása.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

 IV/14. Cantio Pulchra. dicsérd az Istent, RPHA 252 1574 előtt
  Hvali kerscsenik Goszpodna  te, hív keresztyén
  Boga 

 IV/22. Gabriel Nencsicsſ: Bornemisza Péter: RPHA 1171 1556 előtt
  Cantio Pulchra. Panaszolkodunk
  Goszto nam je sal, kai je nas  most országunknak
  ország, tak kroto opuscsen ily nagy pusztaságán

 IV/24. Cantio post Cibum dicenda. Adjunk hálát RMK I. 1694 előtt
  Hvalo zdaimo mi Bogu az Úrnak74 1460: 549

 IV/26. Cantio Pulchra. Mire bánkódol, RPHA 999 1590 előtt
  Zakai szi saloszna  ó te, én szívem75

  oh ti ma dussa

 IV/29. dnica 3tia post Epiphaniam  Pap Benedek (?): RPHA 1110 1579 előtt
  Cantio Comni Ó, én két szemeim,
  Oh moij dvei ocsi na ti az Úrra nézzetek76

  Goszpodna gledajta

 IV/30. Alia.  Miként Egyptusban RMKt 1628 előtt
  Kak vu Ægyptomi,  egy pelikán madár XVII/8, 
  jeden phtics Pelikan  159. sz.

 IV/32. Sequens. Múlván napok,  RMK I. 1694 előtt
  den prehodecs mladi újulván hold 1589/A: 183
  meiszecz odhodécs s’ foly idő

 [IV/33.] [Alia tempore  [torkos András: [ÚZMK [1737 előtt]
  Administrationis  drága kincset és 280. sz.]
  Coenæ dnicæ. Ad Not.  szépséget nyújt
  Vuté sze vupam. 
  jaz znam
  nekünk a jehova]
  eden czveitek leipi]77

 [IV/34.] [In Festo Sancti Matthiæ  [jertek hozzám, [S 57: 372b; 
  Apl. Eglium Matthei. Krisztus mondja; RMNy [1629 előtt;
  Hotte kmeni pravi  Siderius jános?: 1438: 496
  Bosi szin]78 Szólít minket RMNy 1608? előtt]
   Krisztus Urunk] 1628/4: 31]

 IV/35. In Festo Sanctæ Mariæ  Szentmártoni RMKt 1632
  Magdalenæ Communis Bodó jános: XVII/4,
  Prav szo popeivali vu jednoi  Szentül éneklették 210. sz.
  popevki egy halott énekben79

 74 Ludwig Helmbold Nun laßt uns Gott dem Herre kezdetű énekének fordítása.
 75 Hans sacHs (?) Warum betrübst du dich mein Herz kezdetű énekének fordítása.
 76 A 27. zsoltár parafrázisa.
 77 Ich weiss ein Blümlein hibsch kezdetű ének fordítása.
 78 Georg grüNWald Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn kezdetű énekének fordítása.
 79 Az unitárius lelkész vallásos históriája a 18. században számos ponyvakiadásban megjelent.
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 Szám Martjanska pesmarica I. magyar incipit bibliográfia  a magyar szöveg 
  (MP I.)   keletkezési ideje

  [tOLdALÉK]

 V/2. Cantio Elegans ad Not.  dicsérjed, áldjad, RPHA 266 1600 előtt
  dicsér. én lelkem80

  dicsi i hváli ma dussa 

 V/3. de octo Beatitudinibus.  Követi vala népnek RPHA 781 1574 előtt
  Math. 5. soksága Krisztusnak
  Naszleduvasse vnosina  csodáit
  lusztva, Christusseva csuda

 V/8. Andreas Saitics: Cantio Batizi András: RPHA 626 1546 előtt
  de Matrimonio. dobri jámbor házasok,
  hisniczi, vi poszluisaite meghallgassátok

III. Magyar himnológiai megközelítés

1. A Novak-féle kiadásban azonosított magyar eredetű énekek számát sikerült új 
azonosításokkal gyarapítani. jelenleg az MP I. gyülekezeti, illetve vallásos énekei-
nek jóval több mint a feléről állapítható meg a magyar eredet, illetve a kölcsönhatás. 
Ugyanakkor az összevetés nem tekinthető befejezettnek, további szövegeknél idővel 
találhatunk még egy-egy újabb magyar forrást.81

2. Himnológiai szempontból82 a kézirat törzsanyaga az egyházi év ún. ünnepi fél-
éve szerint összeállított evangélikus gyülekezeti énekeskönyv, amelybe néhány gra-
duálból ismert tételt,83 illetve ha az énekeskönyv katolikus kézbe került, egy-egy  
17. századi katolikus éneket is bemásoltak. Ugyanakkor a III. részt befejezetlennek 
kell tartanunk, hiszen hiányzanak a pünkösd utáni Szentháromság-napra való éne-
kek. A IV. rész mintha folytatná a protestáns énekeskönyvekből ismert gyakorlatot: 
tematikus, illetve vegyes témájú vallásos énekeket közöl. Az énekeskönyvben mind-
össze egy-két zsoltárfordítást és halotti éneket találunk – vélhetőleg más, külön 
kéziratokban gyűjtötték össze őket.

Az MP I. gyülekezeti énekanyaga a magyar énekeskönyvekből ismert, népszerű 
énekekből áll: anyanyelvre fordított középkori latin himnuszok és cantiók (magyar 
közvetítéssel született fordítások), 16–17. századi protestáns énekek fordításai és 

 80 A 146. zsoltár parafrázisa.
 81 Az ünnepi kötet megjelenésének ideje határt szabott annak, hogy Fekete Csaba kitűnő tanul-

mányaihoz méltó legyen, „érlelődjék” az anyag, ezért az egyes ismerősnek tetsző verssorokhoz 
nem mindig sikerült hozzárendelni annak magyar megfelelőjét.

 82 Lukács István egységes műként értelmezi a kéziratot: „első pillantásra is nyilvánvaló a tenden-
cia: a lírai vallásos jellegtől az egyre tarkább liriko-epikus világi jelleg irányában.” (Lukács 
István, Közel s távol: Szlovén-magyar irodalomtörténeti tanulmányok, Bp., ELtE BtK Szláv 
Filológiai tanszék, 2005 (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae), 21. skk.

 83 I/26, II/40, III/4, III/15. sz.
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eredeti szerzemények. Az énekek, illetve az énekfordítások egy része a másolás ide-
jénél jóval korábban, már a 16. században, az anyanyelvűvé váló fő- és mellék-is-
tentiszteletek számára keletkezett. Hosszabb vallásos énekek szereplése gyülekezeti 
énekek mellett nem szokatlan, ilyen például Bornemisza Péter és Beythe István éne-
keskönyve is (RMNy 513.; 648.). A kéziratos énekeskönyvekben az is megszokott, 
hogy a törzsanyagban nem szereplő, de a közösség által használt régi vagy újabb val-
lásos énekeket idővel bemásolják a törzsanyag után a gyűjteménybe. Amennyiben 
az énekeskönyv egy idő után elvesztette liturgiai jelentőségét, illetve használatát, 
az üres leveleket használhatták egyéb, akár világi szövegek rögzítésére is. Hogy az  
MP I. esetében hogyan zajlott le a beírás és a használat folyamata, arra a paleográfiai 
és könyvtörténeti vizsgálat adhat pontosabb választ.

3. Novak az előszóban és az MP I. jegyzeteiben több, 17–18. századi kéziratos vagy 
nyomtatott kaj-horvát és szlovén nyelvű énekeskönyvet is megad az egyes énekek-
nél.84 A magyar gyülekezeti ének kutatói ezt az értékes forrásanyagot a jövőben nem 
hagyhatják figyelmen kívül, ahogy a horvát és szlovén kutatás számára is mond-
hatnak például újat a Batthyány-család körmendi levéltárában85 lévő horvát vagy 
szlovén nyelvű kéziratok.

Az MP I. és két 18. századi szlovén énekeskönyv szövegeinek az összevetése kü-
lönösen érdekes lehet a kutatók számára. Ugyanis az MP I. gyülekezeti énekeinek 
jelentős része megtalálható Berke Balázs 1768–1769-es nemescsói kéziratos86 és Ba-
kos Mihály Sopronban 1789-ben nyomtatott Nouvi gráduvál… című énekesköny-
vében.87

4. Novak kiadásából nem derül ki, hogy az egyes énekek kaj-horvát vagy murántú-
li szlovén nyelvjárásban íródtak-e. Ez egyrészt az énekeskönyv másolási helyének/
helyeinek a pontosabb behatárolásához, másrészt a térség evangélikus egyháztörté-
netéhez szolgálhatna fontos adalékul. 

5. A kolophonok két esetben helyezik új megvilágításba a magyar–szlovén–horvát 
gyülekezeti éneklés közötti kölcsönhatást. Mindkét eset azt a közismert tényt tá-
masztja alá, hogy a kolophonban szereplő név nem mindig azonos az énekszerzőé-
vel. A korabeli felfogás szerint a fordító is megnevezheti magát szerzőként.

Az egyik kolophon a Jámbor házasok, meghallgassátok kezdetű gyülekezeti-pré-
dikációs énekben található:

 84  Novak, i. m., 34–39, 373–375. 
 85 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, P 1313.
 86 Novak, i. m., 373.
 87 OSzK, XII. Lit. 921a, az ÚZMK hatását, annak szerkezetét és részben énekanyagát követő 

énekeskönyv.
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 Bibliográfia Szerző/fordító Incipit Kolophon

 RPHA 626 Batizi András jámbor házasok,  Ezeket szörze szépen versekben,
   meghallgassátok Batizi András egy jó kedvében,
    születet után ennyi időben, 
    ezerötszázban és negyven 
    hatban.88 [1546]

 MP I. V/8. Andreas Saitics dobri hisniczi, to peszen szpravil leipo jo
  (Šajtić, Andrija) vi poszluisaite zversil, 
    Andreas Saitics vu dobroi voli,
    po Xtussevom na szveit
    rodgyenyei
    jezero pét sztou 
    trideszet vstertom. 
    [1534]

A szakirodalom abban egyetért, hogy Šajtić magyarból fordította a házaséneket. 
Az 1534-es és az 1546-os keltezés közötti ellentmondás feloldására született az a 
javaslat, hogy Batizi az éneknek nem szerzője, hanem csak a másolója lehet, és felté-
telezhető egy olyan 1534 előtti magyar szöveg, amelyet Batizi lemásolt, Šajtić pedig 
lefordított.89 A két változat textológiai vizsgálata és összevetése adhat végső választ 
a keltezés körüli ellentmondásra. A magyar ének korabeli használata hozzájárulhat 
a kérdés megoldásához.90 Nem egy meghatározott esküvői alkalomra készült, ha-
nem szinte valamennyi protestáns tanítást mint egy prédikációs ének foglalja össze. 
Az éneknek ma már csak a templomban énekelhető változatát ismerjük, de lehe-
tett egy hosszabb, menyegzőben énekelhető változata is. Bornemisza Péter ugyanis 
Foliopostillájában énekeket ajánl prédikáció előttre. A vízkereszt utáni második 
vasárnapnál többek között ez az ének szerepel: „jámbor házasok, meghallgassátok 
etc. Ez ének megvagyon ez könyvben [ti. a saját énekeskönyvében] megkorrigálva, 
hogy templomba is énekelhetni.”91 Ma már nem ismerjük azt a változatot, amelyet 
a templomon kívül énekeltek. A 18. században pedig már a templomi változatról is 
azt tartották: „Mennyegzőbe való, nem publice énekelni.”92 A házasének 28–32. 
versszaka nem más, mint a 128. zsoltár parafrázisa.93 Az MP I-ben csakúgy, mint 
például az 1593-as Bártfai énekeskönyvben (RMNy 713.), a házasének után külön 
is megtalálható a 128. zsoltár parafrázisa.94

 88 RMNy 264: 200.
 89 A szakirodalmi összefoglalást l. Lőkös, Egy kaj-horváth énekeskönyv…, i. m., 83–84.
 90 H. HUbert Gabriella, Magyar protestáns házasénekek a 16–17. században = Hol van a te test-

véred? Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről, szerk. oroSz Gábor Vik-
tor, Bp., Luther K., 2011 (Eszmecsere, 6), 215–216.

 91 RMNy 541: 90a.
 92 A nemescsói egyházközség tulajdonában lévő agendában.
 93 A 128. zsoltár már a középkorban is a házassági szertartásoknak szerves részévé vált. 
 94 RMNy 713: 74-76. MP I. V/8–9. sz.
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A másik kolophon Bornemisza Péter énekének fordításában jelenik meg:

 Bibliográfia Szerző/fordító Incipit Kolophon Akrosztichon

 RPHA 1171 Bornemisza  Panaszolko- Ezeket szerze Husztnak PEtRVS
  Péter dunk… várában Bornemisza Péter…95 ABStEMIVS

 MP I.  Nemcsics,  Goszto nam to peszen szpravil, Gabriel GOBRIEL
 IV/22. sz. Gabriel je sal… Nencsics, zvelikim  NZMCsICs
    mislenyem…

Vilko Novak hangsúlyozza,96 ebben az esetben a ’szpravil’ nem a vers megírását, 
hanem a fordítását jelentheti. Úgy tűnik, a kutatás eddig nem figyelt fel arra, hogy 
Gabriel Nemcsics neve nemcsak a kolophonban, hanem rontott formában az ak-
rosztichonban is megtalálható. Lehetséges, hogy a fordító azonos azzal a „Gabriel 
Nemchych” nevű lelkésszel, aki 1550–1560 körül levelet írt Batthyány Kristófhoz 
(†1570).97 

6. Az egyes énekek komparatisztikai elemzése elvezethet olyan magyar szövegek-
hez, illetve olyan szövegváltozatokhoz, amelyeket ma már nem ismerünk. A két 
„cantio Hungarica” esetében például az első (I/53. sz. Nekünk született mennyei 
király) kilenc versszakos. A 16. századi magyar énekeskönyvekből 7-8 versszakos 
változatokat ismerünk, mivel hol a 4., hol a 9. versszakot, hol mindkettőt elhagyják.  
A magyar anyagban kilenc versszakos változat a 17. századból maradt fenn.

A második magyar éneknek (I/54. sz. A három szent király…) mindössze egy, az 
MP I. szövegétől eltérő szövegváltozatát ismerjük a 17. századi Pécsi-énekeskönyv-
ből. Holl Béla értelmezése szerint a szöveg népi eredetű: a „csillagjárás”, „három 
király járás”, a vízkereszti rekordálás, vagy a vízkereszti házszentelés alkalmával 
énekelték.98 A szöveg az MP I. I/56. számúval együtt is értelmezhető: ez az áldás 
vagy a vízkereszti köszöntéshez (rekordáláshoz) vagy az adománygyűjtéshez (kole-
dáláshoz) kapcsolódik.

7. Szükség lenne a szlovén–horvát–magyar textológusok, himnológusok, irodalom- 
és nyelvtörténészek közös munkájára ahhoz, hogy a kölcsönhatások mértéke és irá-
nya világosabbá váljék: például abban az esetben, ha több magyar szövegváltozat is 
létezik, az MP I. szövege melyikhez áll a legközelebb; ha a magyar szöveg latinból 
vagy németből való fordítás, az MP I. szövege az eredetiből vagy a magyar közvetí-

 95 RMNy 713: 345.
 96 Novak, i. m., 32–33.
 97 A Körmendi Batthyány-levéltár reformációra vonatkozó oklevelei, Iványi Béla anyaggyűjtése, 

I, 1527–1625, sajtó alá rend. SzilaSi László, Szeged, jAtE 1990, (Adattár XVII. századi szelle-
mi mozgalmaink történetéhez, 29/1), 22–23.

 98 Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek), B., Jegyzetek, írta Holl Béla, Bp., Argu-
mentum, Akadémiai K., 1992 (Régi magyar költők tára, XVII. század, 15), 257.
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tésével készült fordítás-e? Az is elképzelhető, hogy nem minden esetben mutatható 
ki, hogy pontosan mely magyar szövegváltozatra megy vissza az MP I. szövege. 
Hiszen a gyülekezeti énekek a protestáns közköltészet körébe tartoznak, illetve leg-
többször nem a mai értelemben vett műfordítások. Ez a majdani elemzés hozzájá-
rulhat a magyar gyülekezeti énekköltészet pontosabb megismeréséhez: hogyan ke-
letkeztek, vándoroltak az énekek, milyen mértékben vesztek el stb. Egy-egy 16–17. 
századi magyar ének keltezési idejét is befolyásolhatja, hogy mikor fordították le 
vagy másolták be az adott éneket az MP I-be.99

 99 A kézírás alapján nehéz pontosan datálni a kéziratot. A másolás a vallásukhoz ragaszkodó 
murántúli evangélikusok között a gyászévtized (1671–1681) után is történhetett.
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Zoványi György tiszántúli superintendens 1729. június 28-án körlevélben fordult a 
tiszántúli Református Egyházkerület espereseihez egy új kiadású, erősen revideált 
énekeskönyv ügyében. A kezdeményezés nem tőle indult, hanem erdélyi zsinatokon 
vetődött fel 1727-ben Küküllővárott, majd 1729-ben Etéden. Zoványit Wesselényi 
István (1674–1734), az erdélyi Supremum Consistorium elnöke kereste meg azzal, 
hogy egységesítsék a magyar református gyülekezetek számára az énekeskönyvet, s 
ehhez kérte Zoványi véleményezését. Zoványi kézhez kapta Szigeti Gyula István enye-
di professzor és telegdi Pap Mihály kolozsvári nyomdász tervezetét (utóbbi személye-
sen kereste fel Zilahon), amelyeket felhasználva és kiegészítve fogalmazta meg emlí-
tett körlevelét. A körlevélre hamarosan beérkeztek a hosszabb-rövidebb, néha csak 
az approbátiót tartalmazó válaszok.1 Lényegében minden megkeresett egyházmegye 
reagált, így Szabolcs, Érmellék, Bereg, Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Makó (Békés), 
Kunság és debrecen.2 Az összes fentebb említett, túlnyomórészben publikálatlan do-
kumentum megtalálható a tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában.

Zoványi körlevelével tudomásom szerint először Révész Imre3 foglalkozott, majd 
az ő munkájából kiindulva Csáji Pál tette közzé azt Bereg, Szabolcs és Érmellék vá-
laszával együtt.4 Míg Révész Imre „a buzgó, bátor és emelkedett lelkű püspök” Zo-
ványinak „közjóra czélzó nemes szándékaként” említi a kezdeményezést, és igen fáj-
lalja annak korabeli sikertelenségét, Csáji Pál ezzel szemben a vele éppen egyidős, de 
teológiai tanárként, zenetörténészként és himnológusként méltán óriási tekintélynek 

 1 Makó (Békés) és Kunság egyházmegyéje a visszajuttatott körlevél felzetén, az esperesek látta-
mozásával jelezte egyetértését: „approbat”.

 2 A debreceni egyházmegye 1729. augusztus 16-i ülésén „megfontolásra érdemesnek” tartotta a 
javaslatot. ttREL I.31. a. 2. „S[uperintendentis] G[eorgii] Z[oványi] litterae … puncta consi-
deratione erant digna, ut 1. de tollendis e Psalterio Hymnis. 2. de corrigendis quibusdam vel 
etiam tollendis cantionibus veteriorib[us]” 

 3 révéSz Imre, A magyarországi református egyház közönséges énekes könyvéről, debrecen, 
[k. n.], 1866, 10-11. Kézirata: tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (továbbiakban 
ttREL) I.25.d.24. 

 4 csáji Pál, Énekeskönyv-revízió kísérlet 1729-ben = Egyháztörténet, 1958/1, 166–173.
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örvendő Csomasz tóth Kálmán tanítását tükrözve5, reá folyamatosan hivatkozva 
igen negatívan értékeli az erdélyiek, illetve Zoványi György kezdeményezését. „Az a 
hatalmas méretű énekkiselejtezés, amelyet az erdélyi zsinat végzése nyomán Zoványi 
György javasolt, a reformigénylők irodalmi izlésváltozását tükrözi, az előző két év-
század énekalkotásaival szemben azt a mély irodalomértékelési törést, mely a refor-
mátus énekügy terén első megnyilvánulása annak az 1806. évi magyarországi, telje-
sebben az 1837. évi erdélyi énekeskönyv revízióban tetőpontra jutott magyar szellemi 
elszegényedési és elsekélyesedési folyamatnak, melynek káros következményeit máig 
nem sikerült helyrehozni” – írja Csáji, majd megállapítja, hogy a Zoványi-féle re-
víziókísérlet „tulajdonképpeni jelentősége éppen sikertelenségében rejlik”. Csomasz 
tóth Kálmán nyomán arról beszél, hogy a kevés és kedvezőtlen visszhang, az egy-
házmegyék tiltakozása miatt Zoványinak le kellett mondania a revideálás tervéről. 

Ezt a következtetést Csáji csupán az általa ismert, már említett három vélemény, 
a beregi, érmelléki és szabolcsi esperesek írása alapján alakítja ki. A három közül 
az egyértelműen pozitív érmelléki álláspontot mintegy annulálja, arra hivatkozva, 
hogy annak szerzője, Bessenyei István esperes elfogult, mert Zoványi sógora volt. 
A beregi és szabolcsi véleményt értékelve annyit azért kiolvas a sorokból (amelyeket 
csak részleteiben közöl), hogy az énekreform szükségességét és tervezetét elvileg 
helyeselték. általában úgy tűnik, hogy Csáji erős prekoncepcióval nyúlt a témához, 
számos pontatlanságot is megengedve magának. Például azt állítja, hogy Wesselényi 
személyesen kereste fel Zoványit Zilahon, amiről Révész Imre nem tud, ebből pedig 
az következik, hogy Révész nem is ismerte Zoványi körlevelét. Csáji ezt a szemé-
lyes találkozást a körlevél bevezető részében lévő félmondat alapján feltételezi: „…ő 
nagysága által in persona compelláltattam…” Nos, az „in persona” csak annyit 
tesz, hogy „személyemben”, nem pedig „személyesen”, és Révész írja helyesen, hogy 
Wesselényi levélben fordult Zoványihoz. Révész egyébként lépten-nyomon idézi a 
körlevelet, kizárt, hogy nem ismerte, sőt Csáji az, akinek az ugocsaiak válasza soha 
nem volt a kezében, annak tartalmát is Révésztől veszi át. 

Csáji Pál a körlevélről azt állítja, hogy mindaddig lappangott, míg ő nem közölte. 
Nos, a debreceni egyházkerületi levéltár segédletei közül a Püspöki Hivatal iratainak 
darabszintű leírása már Csáji cikkének 1958-as megjelenése előtt rendelkezésre állt 
(Kiss Sándor munkájaként), lappangásról így aligha beszélhetünk. Csáji csak az eb-

 5 csomasz tótH Kálmán, A református gyülekezeti éneklés, Bp., Magyar Református Egyház, 
1950 (Református egyházi könyvtár, 25), 161–162. „…a gyökeres reform szorgalmazását nem 
hymnologusok, vagy akárcsak a Geleji Katonához fogható buzgó és tudós liturgusok indították 
el, hanem telegdi Pap Sámuel kolozsvári nyomdász, aki 1702-ben nevezett ki az erdélyi refor-
mátus egyházi főtanács országos egyházi nyomdásszá. Erősebb lendületet akkor vett a mozga-
lom, amikor az 1727. évi küküllővári zsinat körvonalazta a végrehajtandó reform elveit, majd 
pedig Zoványi György tiszántúli superintendens 1729-ben körlevelet intézett az erdélyi javaslat 
alapján a magyarországi elöljárókhoz, kiváltképpen pedig a debreceniekhez, kérve közreműkö-
désüket az egységes magyar litugiai és gyülekezeti éneklés megújításában. Felszólítása csekély 
és általában kedvezőtlen visszhanggal járt, és sem Magyarországon, sem Erdélyben nem történt 
semmi a hivatalos és gyökeres énekreform terén.” – Csomasz tóthnak láthatóan egyedül Révész 
a forrása, aki szerint „Erdélyben 1777-ig, nálunk pedig a jelen század elejéig semmi javítás nem 
történt az énekes könyvön”. 
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ben a segédletben szereplő iratokat közli le az énekeskönyv-revízióval kapcsolatban. 
Ugyanakkor nem ismeri és nem használja az általam fentebb említett Szigeti Gyula 
István-, illetve telegdi Pap Mihály-féle tervezetet, valamint Máramaros, Ugocsa, 
Szatmár, Makó (Békés), Kunság véleményét. jóllehet az 1952-ben készült, Nagy 
Sándor által összeállított és 1975-ig használt segédletben önálló fondként, a XXXII. 
szám alatt szerepel a vonatkozó anyag „Énekeskönyv-zsoltár ügy 1729–1890” né-
ven, itt sem beszélhetünk lappangásról. Már csak azért sem, mert egyértelmű, hogy 
Révész Imre az 1729-es revízió teljes, a debreceni levéltárban lévő anyagát jól ismer-
te, azt egységében használta s részleteiben közölte. Annál valószínűbb a vonatkozó 
anyag egysége, mert az iratokon egyaránt a II.d7., a régi 18–19. századi jelzet sze-
repel (ezek a régi jelzetek még tékákra és polcokra utalnak), az iratok sorszáma is 
szinte folyamatos. Ugyanez a jelzet szerepel a Csáji által közölt beregi és szabolcsi 
véleményen, amiből látszik, hogy a két levelet később, 1947 után emelték át a Püs-
pöki Hivatal iratai közé a háború során teljesen összekeveredett iratok halmazából6. 

A régi jelzet alapján nem nehéz rekonstruálni az 1729-es énekeskönyvreformra 
vonatkozó iratok együttesét és sorrendjét: 

II.d7.20. Considerationes… [Szigeti Gyula munkája] (jelenlegi jelzete: 
ttREL I.4.1.) 
II.d7.21. ua., másolatban, csatolva hozzá telegdi Pap Sámuel levele (je-
lenlegi jelzete: ttREL I.4.1.)
II.d7.22. Zoványi-körlevél másolata (autográfját l.: ttREL I.2.1. 2-Zo.)
II.d7.24. Szabolcs véleménye (jelenlegi jelzete: ttREL I.1.c. PH 6/1729) 
II.d7.25. Bereg véleménye (jelenlegi jelzete: ttREL I.1.c. PH 5/1729) 
II.d7.26. Sentimentum… [telegdi levele a debreceni nyomdászhoz, Viski 
Pálhoz] (jelenlegi jelzete: ttREL I.4.1.)
II.d7.27. Ugocsa véleménye az I.4.1-ben (jelenlegi jelzete: ttREL I.4.1.)
II.d7.28. Máramaros véleménye az I.4.1-ben (jelenlegi jelzete: ttREL 
I.4.1.)
II.d7.29. Szatmár véleménye az I.4.1-ben (jelenlegi jelzete: ttREL I.4.1.)7

A fenti dokumentumok értékét növeli, hogy a kolozsvári, az erdélyi egyházkerüle-
ti levéltárban folytatott kutatásaim során hiába kerestem bármilyen iratot az egyéb-
ként kiváló, modern, darabszintű segédlettel ellátott főkonzisztóriumi anyagban8. 

 6 A második világháborúban ha nem is pusztult el jelentősebb mennyiségű irat, de a levéltári 
rendszer felbomlott: „az anyag ugyanis a múlt háború viszontagságai miatt ötször változtatta 
helyét, míg végre 1947-ben eredeti, mostani helyiségeibe visszakerülhetett. E sok költöztetés 
… a széthullott levelek kb. 70 köbméternyi anyagává ömlesztette szét. A rendezéssel párhuza-
mosan katalógus készül: ilyen korábban vagy nem volt, vagy az irathalmazban lappang” – írja 
1950-ben a levéltár vezetője, Nagy Sándor (ügyviteli iratok ttREL I.8.a.1). Lehetséges, hogy a 
korabeli gyakorlatnak megfelelően a Ráday Levéltár mint központi intézmény munkatársaihoz 
hasonlóan Csáji Pál is egyszerűen átkérte, esetleg Kis Sándorral vagy Murányi józseffel átíratta 
a debrecenben lévő dokumentumokat. Utóbbira a korabeli levéltári ügyviteli iratok szerint 
több példa is van (míg Csáji debreceni kutatására csak 1959-ből van adat). 

 7 A körlevélre adott válaszok közé tartozik Bessenyei István érmelléki esperes levele ((ttREL 
I.1.c.1.PH 4/1729), ez nem visel régi jelzetet.

 8 Az Erdélyi Református Főkonzisztórium levéltárának mutatója 1700–1750, összeáll. Dáné 
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Ugyanígy eredménytelen volt a Wesselényi család Kolozsvári állami Levéltárban 
őrzött anyagának átnézése is.

Csáji Pál tanulmányára hivatkoznak, s megállapításait alapvetően átveszik a 
Zoványi körlevelével akár érintőlegesen foglalkozó mai kutatók is9. Indokoltnak 
tartom tehát a fenti források közlését az 1729-es revízió körüli munkálatok értéke-
lésének árnyalására. 

Végezetül hadd szolgáljak néhány adalékkal ahhoz, hogy miért hiúsult meg, egy-
általán meghiúsult-e az énekeskönyv reformja. tudjuk, hogy a revideálás elindí-
tója telegdi Pap Sámuel kolozsvári nyomdász volt, aki a lentebb közölt levelében 
maga írja meg annak előtörténetét. Mestere, Misztótfalusi Kis Miklós halála után 
a Református Főkonzisztórium adta bérbe telegdinek az egyházkerületi nyomdát 
1702. május 20-án. Már ekkor a legfontosabb feladatának tekintette az Impres-
sumnak nevezett énekeskönyv revideált kinyomtatását. Négy hét múlva az enyedi 
zsinat bizottságot hozott létre a javítások elvégzésére, amely igen kevés munkát vég-
zett, ennek oka leginkább az 1703-ban kitört háborúság volt. így telegdi a kevéske 
eredményüket felhasználva a maga javításaival nyomtatta ki az Impressumot 1703-
ban, majd ugyanazt 1712-ben10. Igyekezett bevonni a munkába Pápai Páriz Ferencet 
(1649–1716), Kaposi juhász Sámuelt (1660–1713), Enyedi Istvánt (1670–1714) és 
Veszprémi István erdélyi püspököt (1637–1713), de ők hamarosan elhunytak.

Veszprémi utódai sem sokáig viselték a hivatalt (Kolozsvári István 1717-ig, Soós 
Ferenc 1720-ig), viszont telegdi Pap komoly támogatót talált Vásárhelyi Molnár 
István püspök (1720–1728), volt nagyenyedi lelkész személyében, aki a már említett 

Veronka, Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2002 (Erdélyi református levéltári ki-
adványok, 2). Hiányzik az egyetlen irat, amely az ügyre vonatkozik (ebben telegdi Pap Sámuel 
tipográfusnak a zsoltárok kinyomtatása ügyében benyújtott emlékiratára hozott határozat len-
ne olvasható, jelzete: 1729/22)

 9 „Zoványi György püspök 1729-ben a teljes énekeskönyvet átdolgozta volna, a régi énekekből 
alig valamit hagyva, de a lelkészek és gyülekezetek várható ellenállása miatt tervét feladta”. 
Lásd Fekete Csaba, Tallózó = Zsoltár, A Református Egyházzenészek Munkaközösségének 
(ReZeM) lapja, 2007, összevont szám, 20. „Zoványi körleveléből többek között megtudjuk, 
hogy ő az énekeskönyv himnusz-részét, valamint a 11. rész 16. századi gyülekezeti énekeinek 
nagyobb részét is elhagyta volna. Révész később már túlzó megállapítást tesz, szerinte ugyanis 
Veresegyházi »több mint 400 botrányos, szarvashibát fedezett fel és mutatott ki« az éppen hasz-
nálatos énekeskönyvben. Zoványi terve nem valósult meg a 18. században.” Lásd H. HUbert 
Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Bp., Universitas, 2004 (Historia litteraria), 245. Csájira 
hivatkozik, de árnyaltabban fogalmaz Bódiss tamás (A kolozsvári és debreceni énekeskönyvek 
dallamai a mai református énekeskönyvben = Ghesaurus, Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza 
hatvanadik születésnapjára, szerk. csörsz rumen István, Bp., rec. iti., 2010, 490).

 10 Magyarország bibliographiája 1712–1860, VII. Pótlások, Bp., OSZK, 1989. Az anyaszentegy-
házbéli közönséges isteni tiszteletre rendeltetett ditséretekkel és szép istenes lelki énekekkel 
tellyes könyv, mellyet közönségesen impressumnak neveznek… – (Buzgó imádságok…) Ko-
lozsvár, telegdi Pap, 1703, [2], 403, [11], [1 + ?] l. – 12° Kežmarok Ev. A Buzgó imádságokból 
csak az első lap maradt fenn e példányban. Ua. Kolozsvár, telegdi Pap, 1705, 403. [11] l. – 12° 
debrecen Ref. Csonka példány: 241–243, 270, 279–403, [11], címlap nélkül. Ua. – (Buzgó 
imádságok…) Kolosváratt 1712, telegdi Pap, 403, [10], 52. l. – 12° Stuttgart Landesb Ua. Ko-
lozsvár, telegdi Pap, 1719. [4], 477, [11] l. – 12° Bratislava Univ. Az említett debreceni csonka 
példányt nem sikerült beazonosítani.
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1727-es küküllővári zsinaton Szigeti Gyula István és Szathmári Mihály professzo-
rokat jelölte ki a revideálás elvégzésére. Rá egy évre, a marosvásárhelyi zsinaton be 
is mutatták javaslataikat az új püspök, Bonyhai Simon György jelenlétében, melyek 
már tartalmazták az összes dicséret kottáját is (tehát Csáji és nyomában mások 
állításával ellentétben a „quótáztatást” nem Zoványi vetette fel elsőként). Ezután 
fordulnak közösen Zoványi Györgyhöz (telegdi még áprilisban személyesen keresi 
fel) egy lényegében kész énekeskönyv-tervezettel. 

telegdi azt remélte, hogy „még a Nyáron, jó Istenünk segedelméből, hozzá fo-
gunk Impressiójához”. Zoványi, ahogy a lentebb közölt mellékletekből látszik, meg-
szerezte az egyházmegyék támogatását, még ha azok némelyike aggodalmának is 
hangot adott. telegdi tudomást szerzett arról is, hogy debrecenben Viski Pál is 
énekeskönyv kiadását tervezi, ennek elhalasztását kérte. Munkája befejezését hama-
rosan, 1730 őszén bekövetkező halála akadályozta meg11, Pokoly józsef is úgy látja, 
hogy halála miatt jutott ismét kátyúba az egész revideálás ügye12. Ráadásul Viski 
pár éven belül mégis megjelentette énekeskönyvét, ez a debreceni kiadású megrövi-
dített énekeskönyv ismeretlen13. Erre is vonatkozik Fekete Csaba megjegyzése: „…a 
debreceni énekekeskönyvek 17–18. századi sorozatának számos kérdése teljességgel 
megoldhatatlan”. 14 

Erdélyben a revízió ügye csak Szigeti Gyula István püspöksége alatt, 1738–1740-
ben erősödött meg. A püspök újra elővette régi javaslatait, de 1740-ben bekövet-
kezett halála ismét elhalasztotta az új kiadású énekeskönyv megjelenését. Pokoly 
még úgy tudta, hogy bár a főkonzisztórium az 1740. évi ótordai zsinat figyelmét 
felhívta a félbehagyott mű befejezésére, de siker nélkül, és több mint harminc évig 
semmi sem történt e téren. Ma már tudjuk, hogy ez nem így volt, mert kiadásra ke-
rült 1744-ben (?) a kolozsvári énekeskönyv, amelyet ma a kottás református énekes-
könyvek közül a legkorábbiként, összeállításában és dallamközlésében pedig kitűnő 
forrásként értékelhetünk. Itt jegyzem meg (visszautalva Fekete Csaba fentebbi meg-
jegyzésére a megoldhatatlan kérdésekről), hogy jakab Elek már 1882-ben beszámol 
annak 1743-as (!) kiadásáról15, 1761-es újraközléséről, sőt legutóbb Bódiss tamás 
is 1743-as dátummal közli az emlegetett énekeskönyv impresszumának fényképét16. 

 11 telegdi Pap Sámuel halálának dátuma: 1730 ősze. Lásd SiPoS Gábor, Misztótfalusi Kis Miklós 
betűhagyatéka a kolozsvári református nyomdákban, MKsz, 1987/2, 88.

 12 Pokoly józsef, Az erdélyi református egyház története, V, Az egyházi intézmények története, 
Bp., Franklin-társulat, 1905, 99.

 13 Csáji Pál idézi Csider Szabó Pált 1734-ből „Sajnálom, hogy a debreceni reformata ekklézsia 
amaz előben az Énekeskönyvet abbreviálta” csáji Pál, Csider Szabó Pál lelki éneke = A Ráday 
Gyűjtemény évkönyve, 1, szerk. beNda Kálmán, Bp., Ráday Gyűjtemény, 1955–1956, 58.

 14 Fekete Csaba, Paralipomena avagy elvetett énekek = Régi vallásos énekek és énekeskönyvek, 
szerk. SzeleStei Nagy László, Bp., Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Könyvkiadója, 
Szent István társulat, 2011 (Pázmány irodalmi műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok), 23.

 15 jakab Elek, Adatok énekes könyveink bibliographiájához Toldy Ferencz jegyzetei nyomán, MKsz, 
1882/1–4, 40–71. „Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv egynehány választott imád-
ságokkal együtt. Kolosvár, 1743, 1761, 1777, 1785. mindenik 12-r. 1778. 4-r. teleki könyvtár 
M.-Vásárhelyen. Énekes könyv, vagy Impressum. Kolozsvár, 1743. 8-r. teleki könyvtár.”

 16 bódiSS, i. m., 512.
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A következőkben betűhíven közlöm az emlegetett levéltári forrásokat, megtartva 
a régi jelzet szerinti eredeti sorrendjüket, a szövegben nem oldva fel a „kged.” [ke-
gyelmed] ragozott alakjait.

Considerationes de Impresso, ut vocant. Sive, 
de Libro pleno Hymnor[um] R[e]f[o]r[matorum] 

Ecclesiis Hungaricis usurpatorum17

I. A’ tellyes Impressumbéli Enekeknek száma mostan fel mégyen mintegy öt száz 
tizen ötre. Mellybül ezt láttyuk, hogy a’ Magyar Eccl[esi]á[na]k tanitoi szorgalma-
toson el követték a’ mi az hivek[ne]k vagy közönséges vagy magános szükségek-
re meg kivántatott: söt ugyan meg terhelték az Eccl[esi]át enekek[ne]k sokságával. 
Melly is illyen károkkal illette a Refor[mata] Ecclesiát. 1. Hasonfele ezek[ne]k az 
enekek[ne]k nem szükséges, nem is élnek vélek az Eccl[esi]ákban, notáik-is el-fe-
lejtödtek. 2. Még-is ki nyomtattat[na]k egyröl egyre, melly miatt nehezebben meg 
szerezhetö lött az Enekes Könyv, és a’ miatt kevesebbek az Éneklök az Ecclesiá-
ban. A’ typographiai munka-is haszontalanúl foglallya el a’ szükségesektöl az idöt.  
A’ költség-is haszontalanra fordittatik. 

II. Meg jegyezhetö az-is, hogy azok között az Énekek között találtat[na]k vagy 
Materiajokban, v[agy] Poesissokban hibások-is, mellyek a’ kegyes Eneklö[ne]k áhi-
tatosságát a’ mint elö gördül[ne]k, meg haborittyák, és az idegen olvasó[na]k-is 
alkalmatosságot adhat[na]k a’ tsúfságra. A’ mint egy ’s más időben aprodonként 
közönséges jóvá hagyás nélkül, a’ könyv-nyomtatók hol egyiket, hol másikat bé-
tsúsztatták az Enekes-könyvbe. Mennyivel jobb vólna hát, hogy az Ecclesiai Enekes 
könyv 1) kevés Enekböl állyon, mellyeket könnyebben-is nyomtatthassanak, kőny-
nyebben-is meg tanúlhassanak, kevesebbel-is meg szerezhessenek. 2) Mindazáltal 
mind a’ közönséges gyülésre, mind a’ magános tiszteletre elegedendőkből. 3) Istenes 
enekekhez illö mind compositiojukbol, mind notajukbol, mellyek a’ kegyes ének-
löt-is áhitatosságra éleszszék, az idegent-is Religionk[na]k betsüllésére. NB. Ez oko-
kon mind a’ Nemet-országi Rfr. Eccl[esi]ák, mind az Erdélyi Lutheránák illyen tem-
peratioval occurraltanak18 a’ rajtok meg toljúlt szükségtelen énekekben. quod est 
certissimum19. Minemű okokra nézve Ao. 1727. 2da’ trinitatis Küküllöváratt gyült 
Sz. Sinatban, igen önként és egyenlö akarattal végezé a’ Sz. Rend, hogy a’ Magyar 

 17 ttREL I.4.1. Régi jelzete: II.d7.20. „Megfontolások az Impressumról. ahogy nevezik. Avagy a 
magyar gyülekezetekben használatban lévő református énekek teljes könyvéről”. A végére más 
kéztől rávezetve: „Urmezeini praesentata et aperta 30 julii” vagyis „bemutatva Úrmezőn, július 
30-án”. Úrmező Máramarosban van, técsőtől öt kilométerre nyugatra. A kora újkorban Csebi 
Pogány-birtok volt vásártartási joggal, a reformáció régi fészke: „Máramarosban csak hét Ek-
lézsiák vették bé a’ Reformatiót. Sziget, Hosszú Mező, Remete, tétső, Úrmező, Visk, és Huszt”. 
Lásd brezNay Pál, A keresztyén ekklézsiának históriája, Kolozsvár, Barra Gábor, 1836, 304.

 18 Helyes aránnyal állnak elő.
 19 Feltett szándékuk.
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tellyes Impressum, avagy Énekes könyv, a Molnár Albertöl componáltatott dávid 
Soltárin kívül recenseáltatnék, és mind kevesebb számra hozattatnék; mind pedig a’ 
hol szükséges meg jobbittatnék. Illyen dologban a’ Belga, a’ Német, söt az Erdélyi 
Lutherana Eccl[esi]ák-is példát hagyván fenn. Melly-is illyen Régulák szerint lehetö: 
I. A david Soltárai Mólnár Albert munkája szerint az utánnok ragasztatott öt vagy 
hat Enekkel egybe mind nyilván való approbatioval20, mind pedig a’ mindennapi 
haszonvétellel jová hagyattattak a’ Rfr. Magyar Eccl[esi]ákban. II. Mindazonáltal 
tsak azokhoz kötni le az Eneklöt, a’ Sz. Léleknek felettéb való meg szoritasával vól-
na. Azért a’ már bé vött Istenes Enekekböl-is az alkalmatosabbakat meghagyhatni. 

III. Leg elsöben-is pedig a’ dávid Sóltáraiból vett Enekek felöl (Sub titulo: Isteni 
ditséretek) jöhet emlékezetben, hogy, mivel azok a’ Mólnár Albert Compositiojában 
mind elaboráltattak21; még pedig mind a’ Stylusra, mind Nótájokra nézve helyeseb-
ben, azokat magokra nézve mind le-tehetni. 

IV. A’ régibb Énekeket (Sub titulo Hymnos) mint hogy nintsenek-is ususban22, 
és, ha az Isteni ditséretek (a’ mint tituláltat[na]k) mind le tétetné[ne]k-is, azzal nem 
eléggé könnyülne meg ez a’ tereh; annakfelette a’ külömb külömb félék azt ki-po-
tollyák, hasonlókepen mind le hagyhatni. 

V. A’ külömb külömb féle ditséretek (:a’ mint hijják:) mint hogy a’ Sóltároktól kü-
lömbözö Materiájúak, és bizonyos alkalmatosságokra intéztettek, meg hagyattatni 
szűkségesek, némelly alkalmatlanbak kívül. 

VI. Mindazonáltal mind a’ két nemben azokat, a’ mellyek a’ kegyeseknél gyako-
roltat[na]k inkább, a’ szegény kösség kedvéért, ha másképpen-is mind elaboratiojok, 
mind notájok helyes, illö meg hagyni tsak épne felette sok számuak ne legyenek. 

VII. Az Innepiek hasonlóképen többire meg hagyhatók, némelly alkalmatlanbak 
vagy szüksegtelenbek kívül. 

VIII. Külön külön ki hagyható Enekeknek tartatthat[na]k. 1) A’ mellyek[ne]k ar-
g[ume]ntuma23 masutt-is elaboráltatott. 2) A’ mellyek[ne]k Compositioja alkalmat-
lan, annál-is inkább ha notájok-is purdibb, és az Istenes Enekek notájának méltósá-
gatól távolabb valók. 3) A’ szükségteleneb-bek, azon egy alkalmatosságra szolgálok 
kelletinél szamosbak léven. Mindazonáltal (:mint fellyebb-is emlittetett:) a’ szegény 
kösség[ne]k-is meg szokottabb, ’s helybe hagyhatóbb Enekeit nem illö ki venni szá-
jokból. Ezek szerint a Régulák szerint intéztetvén-el az egész Ó Enekes könyv (a’ 
mint szokták hivni) az 515 Enekekböl marad[na]k meg mint egy 355, vagy ha keve-
sebb, mint egy 335. Mellyek a’ soltar könyvel telnek mint egy 490-re. A’ Correctiot 
intezö Regulák. A’ jobbitás kivántatik: I.-is a’ Materia avagy Argumentumban 1. 
Ha hol a’ valósággal ellenkeznék 2. Ha hol az értelme nem jól vólna ki fejezve. II. 
a’ Poesisban, avagy Poetica elaboratioban 1. Ha a numerusok hibáznak 2. Ha a’ 
Cadentiák hibáznak. Mindazáltal rigida accuratio24 e’ kettöben nem kivántatik; ha-

 20 jóváhagyással.
 21 Kidolgoztattak.
 22 Használatban.
 23 tárgya, témája.
 24 Rideg javítás.
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nem licentiosior25, mint egy a sido Poesis szerint való. NB. Az egész Correctionak e’ 
két scopulusok26 között kell közön járni a’ mennyire lehet. 1. Hogy se felettébb el ne 
változzék a’ textus, a’ melly miatt confusioja légyen az éneklök[ne]k. 2. Se fenn ne 
maradjon valami, a’ mellyért jövendöben ismét illyen változtatás kivántassék. Min-
denképpen e’ kettöben vigyázván arra, hogy mentül jobban lehet, a’ difformitastól 
oltalmaztassa[na]k meg az Eccl[esi]ák. Ezek szerint a’ Regulák szerint lött javitás 
némelly régi Enekekben máris, és lészen az hátra levö részén-is. Quaest[io] Quid 
cum Canticis quod initium tale est ac Cantici?27 A’ Szent david ötödik Soltáraban, 
Saul Király elött bujdostában, Nagy félelmében, Ekképen szóll könyörgésében. Meg 
halgassad Uram etc. 

CAtALOGUS CANtIONUM
Probabilior[um], usitator[um] et magis necessariorum28.
NB. Stella necessitatem majorem, crucula minorem 
s[ignifi]cat29:

AdVENtI HyMNUSOK.
*Aldott Izraelnek Ura, corrigenda.30

jövel váltója Népeknek. cor[igenda]
Az Idvezitőt régenten c[orrigenda]

KARátSONIAK
*Az Atyának országából
jer ditserjük keresztyének nevét c[orrigenda]
*Atya Istentül születék jésus
A’ Nap támadattól fogván.

VIZKERESZtI
Gonosz kegyetlen Herodes

HÚSVÉtI
jesus Kristus Istennek egy Fia

PŰNKŐStI
*jövel teremtö Szent Lélek

 25 Megengedőbb.
 26 Két sziklaszirt (scylla és charybdis).
 27 Kérdés: mi legyen az így kezdődő énekekkel?
 28 Elfogadhatóbbak, használtak és szükségesebbek.
 29 A csillag a nagyobb, a kicsi kereszt a kisebb szükségességet jelöli.
 30 javítandó.
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SZENt HáROMSáGI
Idves légy édes jesusúnk

NB. Inveniuntur inter Hymnos vocatos et arg[ume]nto, et Compositione probabi-
ter; sed quia inusitati et non necessarii omissi sunt31.

Quaeritur de: te deum laudamus? qui quidem apud exteras Eccl[esi]as hoc modo 
digestus usurpatur, nostris tamen plane inusitatus. Et omnino videtur sufficere: té-
ged Úr Isten mi ker[esztyének]. Ejusdem plane argumenti, atque etiam nostris usur-
patus32.

IStENI dItSÉREtEK
Bóldog az ollyan ember az Istenben
tekints reám Istenem nyavalyámban
Oh Úr Isten tekints hozzánk
Szent dávid király háborúságában
Gyakorta való buzgó könyörgést
Szent dávid Próféta éneklö könyv
*Az Úr Isten nékem édes táplálom
*Oh én két szemeim ti az Urra nézzetek c[orrigenda]
Mostan hozzád fel kiáltok Felség c[orrigenda]
Szent david Profeta az Istennek
te benned bizom Uram Isten
*Lásd meg Uram en ügyemet
x Mikor Senakerib a jerusalemet c[orrigenda]
*Erös varunk nekünk az Isten
Minden Népek örülvén tapsollyanak
*Ur Isten irgalmazz nékem
Légy irgalmas Úr Isten mi
Háborusága dávid királynak
Mindenható Úr Isten hi c[orrigenda]
*Ne szálly perbe én velem
Mikoron dávid nagy bús c[orrigenda]
Irgalmazz Úr Isten im c[orrigenda]
x Saulnak a davidhoz jo szer. c[orrigenda]
x Sies nagy Úr Isten én seged. c[orrigenda]
tsak te reád Atyám mindenh. c[orrigenda]
örök Isten figyelmezzél c[orrigenda]
Úr Isten légy most mive- c[orrigenda]

 31 Kerülnek a himnuszoknak nevezettek között mind tárgyukat, mind kompozíciójukat tekintve 
helyesebbek; de mert nincsenek használatban és szükségtelenek, kimaradtak.

 32 Kérdés a te deum laudamussal kapcsolatban, amely a külhoni gyülekezetekben rendszeres 
használatban van, a mieinkben pedig teljesen elmaradt. Minden tekintetben jól helyettesíti a 
„téged Úr Isten mi keresztyének”, teljességel ugyanaz a tárgya, a mieink használják is.
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Ne hagy el esnem Felség c[orrigenda]
Hogy jerusalemnek drága
Sok inségünkban hozzád
Az Úr Istent magaszt. c[orrigenda]
Uraknak Ura nagy Isten
A’ jó hitü ember szel.
jer örvendezzünk az
Illyen fogadást tön a’ c[orrigenda]
Int most minket dávid
örül mi szivünk, mikor
Az Izraelnek népe c[orrigenda]
A’ kik biznak az Istenben c[orrigenda]
Mindenek meg hallyák
Bünösök hozzád kiált. c[orrigenda]
Izraelnek meg szomor.
*Halgasd meg Atya Isten c[orrigenda]
Nagy halaadással magaszt.
ditsérd az Istent mostan
x ditsérjed álgyad én lelkem c[orrigenda]
drága dolog az Ur Istent
* ditsöült helyeken, mennyei

AdVENtI dItSÉREtEK
A’ keresztyénségben, igaz
Az Atya Ur Isten Adamot
Küldé az Ur Isten, hü
Mi Atyánk Atya Isten

KARátSONIAK
Kristus Urunk[na]k áldott szüle-
Az Istennek Szent Angyala
Mennyböl jövök most hozzátok
jer ditserjük e’ mai napon
jer mi ditserjük álgyuk
Szent Esaias igy ír Kr.
ditséretes a Gyermek ki e’
E’ nap nékünk ditséretes nap
jer minnyájan örüllyünk
tellyes szivel örvengyünk
Ma vigadjatok kik hivek vagytok
Halat adgyúnk mindnyájan
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KIS KARátSONIAK
Ez esztendöt meg áldgyad
Nékünk születék mennyei
Mennyei király születék NB. 
Intercalares non coherent33.

VIZ KERESZtIEK
Gyermek születék Beth.
Mikor Kristus Bethle.

VIRAG VASáRNAPRA
ditsöség és ditséret
örvendezzen már e’ világ

NAGy HEtRE
Atyának böltsessége c[orrigenda]
ditséretet mondgyúnk Ur c[orrigenda]
Sirassad ember bünödet (In Psalt. Viskiano)
No földnek minden népei
Paraditsom[na]k te szé élö fája
ditsérd lelkem Istenedet
Oh ártatlanság báránnya

HUSVÉtRA
örülly és örvendezz ker. c[orrigenda]
Kristus fel támada nél c[orrigenda]
Kristus fel támada Igas. c[orrigenda]
Kristus fel támada, mi bün. c[orrigenda]
O’ jesus mi Idvezitönk c[orrigenda]
Fel támadt a’ mi életünk c[orrigenda]
Ez Húsvet Innepében c[orrigenda]

MENyBE MENEtELRE
Kristus mennybe fel-méne c[orrigenda]

Quia Psalmi plures huc faciunt, duo reliqua cantica omittenda puto. Ineptula 
alioquin34

 33 Az egyes versszakok végén ismétlődő versek (a refrén) nem illenek ide (az 1744-es kolozsvári 
énekeskönyv 1761-es kiadásában is ott van minden sor végén: „ma az új esztendő elkezdeték”).

 34 Úgy vélem, hogy a zsoltárok többet adnak, ezért a két másik kicsi éneket kihagyni javaslom, 
egyébként sem ide valóak.
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PüNKöStRE
A’ Pünköst innep napján, tan.
A’ Pünköst[ne]k jeles napján
Régi Pünköst[ne]k idején c[orrigenda]
A’ sz. léleknek kegyelme
jövel sz. lélek Ur Isten töltsd
jövel sz. lélek Ur Isten lelk.
E Pünköst innepében

SZENt HáROMSáGRA
jer ditsérjük mindnyájan Urunkat c[orrigenda]
Idvez legy örök Ur Isten c[orrigenda]

INVOCAtIOK
Halgass meg minket nagy
Magasztallyuk Keresztyének /ambo non necessarii, 
in Hungaria tamen usitati35.
jarullyúnk mi az Istennek c[orrigenda]
Könyörögjünk az Istennek sz.
jövel Sz. Lélek Isten, tarts

CAtECHISMUSIAK
Mi Atyánkra:
Mennybéli Felséges Isten
Credora:
Hiszek a’ Mennybéli egy Istenben
tiz parancsolatokra:
Oh Izrael szeretö népem
Emeld-fel szived füled nyisd meg

KERESZtSÉGKORRA
Keresztyén hitnek egy fundamentoma

UR VAtSORáIAKORRA
jer ditserjük az Istennek Fiát c[orrigenda]
Valaki Kristusnak vatsoráját
Emlékezzél Ur Isten h. NB. Invocatiot inkább
Mindenhato Ur Isten mi

 35 Mindkettő szükségtelen, de Magyarországon használatban vannak.
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UR VAtSORáIA utánra
En hiveim én szent népem
Mondgyatok ditséretet /Ez is predica[ti]o utánra való.
Mennyetek-el Úr Kristusnak
Mennyetek-el békességgel /e’ kettőböl egy légyen

KüLöMB KüLöMB félék
Introitus
El bé mégyünk nagy örömmel
/Mind a’ két threni36 reformálando. Kettőbül egy légyen, 
v. pedig tekints reánk immár c[orrigenda] meg maradjon
Mikor sido nemzet NB. Si retinebitur noviter componitor37

Halgasd-meg jesus Kristus
Vedd-el Ur Isten rolunk haragodat
Hatalmas Isten könyör. c[orrigenda]
NB. prima postremis non satis conveniunt38.
O! mennyei nagy bóldogság

REGGELIEK
Adjúnk hálát mindnyájan c[orrigenda]
Mindenhato Felséges Atya c[orrigenda]
jesus Kristus szép fenyes hajnal
tenéked Uram hálát adok
Szivem meg alázván te hozzás
ditsérlek Uram teged hogy
Hálát adúnk néked mennyei
Mennyei Atyánk Ur Isten
Magasztallak én téged c[orrigenda]
Hálát adok néked
Nagy hálaadassal magasztallyad Istent

EStVÉLIEK
Kristus ki vagy Nap és Világ, Min-
Kristus ki vagy Nap és Világ Meny.
Néked Mennyei Atyánk hálát
jesus Kristus mi kegyelmes H. NB. 
Non est Vespertinum, nisi Metaphorice
Oh én Lelkem ditsérjed NB. Optimae compositionis 
in Viskio typogr. debr. sed plane novitiu[m]39

 36 Siralmak.
 37 Ha megmarad, akkor újra kell szerkeszteni.
 38 Az első az utolsókhoz nem illik.
 39 A legjobb szerkezetű a debreceni nyomdászé, Viskié, csakhogy teljesen új.
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EtEL UtáNRA
Adjunk hálát az Urnak mert
Engem igazgat az Egek[ne]k Ura

KöZöNSÉGESEK
Szent vagy örökké Atya Ur Isten
Mostan Ur Isten hozzád ki c[orrigenda]
OH melly igen rövid vólt lám c[orrigenda]
Gyarló emberekkel feddödik c[orrigenda]
A’ melly embernek jó hite va c[orrigenda]
Követi vala nep[ne]k soksága
Mennybéli nagy Isten hozzád
Semmit ne bánkodgyál c[orrigenda]
Nézz mi reánk Ur Isten kegy. c[orrigenda]
Kérelek és intelek mostan tég. c[orrigenda]
Atya Isten tarts meg
O! mint keseregnek most
Menny[ne]k és földnek nemes c[orrigenda]
tsak te benned Uram
Hálát adúnk tenéked
Ebredjél-fel világ büne
Halgass meg minket Ur
Adjúnk hálát az Atya
Aldott az Ur Isten örökké
téged Ur Isten mi Ker.
Mire bánkodol oh te én
Isten hivek kösziklája

BIZONyOS ALKALMAtOSSáGOKRA
táborba szálláskor
jövel légy velünk Úr Isten
SZáRAZSáGKOR
tekints reánk Ur Isten
tANULÓ GyERMEKEKÉ
Mi kegyes Atyánk böltsesség[ne]k Ura
HáZASSáGRÓL
Istenem Uram néked hálát
AdIUtORIUM
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Adjutoria omnia, praeterea, quae incipiunt ab U. K. A. sunt magis minusve defec-
tuosa. Vix patiuntur nihilominus correctionem, quae usita[ti]ora sunt40. 

NB. Mindenestöl ezek az Enekek mint egy 170-en vad[na]k. Vólnának pedig az 
Impressumban mint egy 350-en.

NB. Az Invoca[ti]ok kőzött, mellyekböl a t[iszteletes] Kantorok ’s Schola Meste-
rek szoktak elni ezt: Ha te meg nem tartasz etc. nem szeretem, mert azon itelete[m] 
szerint, nem Invocatio hane[m] confessio. 

Speciminis loca Sphalmata nonnulla in Psalterio, 
quae correctionem postulant, annotantur41

NB. Cita[ti]o instituitur secundum impressionem telegdianam Cantus Anni 171442.

 86. Oh én két szemeim v.1. Subjecto: Szemeim 1) Praedicato: el hidgyétek, hirdes-
sétek, non conveniunt43

 169. Az Atya Ur Isten Adamot etc. v.1 Ki beszédét meg szegé Sz[ent] Fiát néki meg 
igéré - - bünösökért ereszté ad Relativum44 Ki properam referuntur45.

 170. Küldé az Ur Isten hüséges szol. etc. v.2. Erös követséget Inepte46. küldé – szol-
gáját – szüzhöz követséget hogy fel-venne Ineptissime47. Praeterea48, cum v. 2. 
3-us 4, 5, et eum his 6-tus 7, 8, non coherent.

 182. E’ nap nékünk ditséretes nap etc. Intercalares Eccl[esi]a sine fide, imo contra 
fidem cantat plerumq[ue], non admittentium typum in virga aronis florente49.

 203. Atyának böltsessége etc. v.1. Atyának böltsessége, bizony Istensége. Contra 
fidem et falso50. Bizony Istensége – fogaték, falsum, vetserny[ne]k idején, fal-
sum. v.2. (Elsö órán Ur jesus Pilát[us] etc. Unde hoc de hora51?) Harmad orán 
Ur jesust fesziteni kiálták. Unde hoc? Et annon ista hora exerte est hora cru-
cifixionis? et non judicii pro tribunali lati?52 Marci 19:25

 40 Az összes Adiutoria, kivéve amelyek az U.K.A-tól kezdődnek, többé-kevésbé hibásak, aligha 
kerülhető meg javítása azoknak, amelyek használtabbak. 

 41 Néhány példa a zsoltárokban lévő hibás helyekre, amelyek javításra szorulnak. 
 42 Az 1714-es telegdi-féle nyomtatványból vett idézetek.
 43 Nem illik ide.
 44 Visszatérő.
 45 Magáért beszél.
 46 Felesleges.
 47 teljesen felesleges.
 48 Egyébiránt.
 49 A refréneket a gyülekezet hit nélkül, sőt a hit kárára énekli többnyire, meg nem engedve áron 

vesszejének virágzását [az éberséget és a virrasztást, várakozást Krisztusra].
 50 A hit ellen és hamisan.
 51 Hogy jön ez az első órához.
 52 Ez az óra valóban a keresztre feszítés órája? és nem a törvényszéken való elítélésé?
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 v.4. Hatod orán Ur jesust kereszt-fára etc. Hoc ex joh. 19:34. depromtum, 
pugnat cum Marci 15:2553. Saltem in speciem, et confundit vulgum solu-
tionis ignarum54.

 v.5. Szent oldalát egy vitéz dárdával meg öklelé, Föld ottan indúla, a’ nap 
meg homályosodék. Falso haec dicuntur fossionem lateris Christi secu-
ta55. 

 v.6. Es meg erőssitteték Istennek malasztyával. Quid hoc?
 v.7. Complétának idején. terminus ignotus nostris56

  Kenettel meg-kenték. Unde hoc? quin falsum.
 204. v.2. Vetsernyének idején vatsorára jöve a judas praedictio.
 v.4. judás - - Békességre kéré Urunkat. Quid hoc? nem tagadá békességét 

judástól Quid hoc?
 209. tsudálatos nagy böltsesség etc.
 v.2. - - Az ember és el-kárhoznék. ditséret Istennek.
 v.9. - - Kit Adám elvesztett vala. ditséret Isten[ne]k
 v.18. - - Fetreng a’ sok nyavalyába. ditséret etc.
  Si non impia, quam incondita haec coincidentia57.
 225. Fel tamadt etc. v.2. quam nugax58 v.4. quam proplexus59.
 226. Ez Húsvét Innepében etc.
 v.2. Ennek örül Föld - - quod adjicitur60: Minden élő állatok, fák, füvek, vi-

rágok, quam falsum. Natura nescit, non docet gratiam61.
 230. A’ Pünköst Innep etc.
 v.4. Láták hogy nagy sok nyelvek - - Sok részre oszlatának fejekben minden-

kinek. Non ad veritatem historiae62.
 232. A’ Pünköstnek jeles napján.
 v.3. tüzes nyelvek[ne]k szólása - - le szálla. Quid hoc?
 235. A’ Szent Léleknek kegyelme
 v.4. imé vészitek E’ mai napon. Falsum de die63.
 238. E’ pünköst etc. in eodem vitio haeret in quo 226 notatur64.
 260. jer ditsérjük etc. v.3. Allattyábol születtél Isten[ne]k contra fidem.
 264. Vedd-el Úr Isten v.4. Gyarló mi lelkünk testink[ne]k etc. Quid hoc?
 311. Szent vagy örökke v.2. Hogy testünk miá lelk. etc. Praeter fidem. {19}

 53 Idézet, harcol. 
 54 Legalábbis látszatra, és a feloldozást nem ismerő népre önti.
 55 Hibásan vonatkoztatják ezt Krisztus oldalának megnyitására.
 56 Számomra ismeretlen terminus.
 57 Ha nem istentelen, mennyire rendezetlen ezek egybeesése.
 58 Milyen mulatságos.
 59 Micsoda ferdítés.
 60 Ehhez jön.
 61 Mekkora hiba. A természet nem tudja, nem tanítja a kegyelmet.
 62 Nincs köze a történeti igazsághoz.
 63 Hibádzik a nap.
 64 Ugyanabba a hibába esik, mint ami a 226-osról elhangzott.
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 314. Gyarló emberekkel etc. v.1, 2, 3, 4, perplexissimi. Quin fundamentalis conne-
xio totius carminis laborat65.

 323. Kérlek és intlek etc. v.3. - - a’ sz. angyalok a - - trombitát meg fúvállyák. At 
angelos tubam tum inflaturos esse extra scripturam dicitur66.

 325. O! mont keseregnek most etc.
 v.3. Egy felöl környülűnk a’ sz. érdemesség. Quid hoc?
 330. Ebredgyél-fel világ bü etc.
 v.2. Minden irások immár bé-töltette[ne]k. Nimis crude dictum67.
 v.4. Az Urak[na]k nagy kegyetlensége. Nimis rigide et praejudiciose68.
 v.8. Non cohaeret, cum sup[er]ioribus, imo pugnat69.
 338. Mire bánkódol o! te etc.
 v.8. josef - - a’ királytól fogva tartaték. Falsum.
 340. jövel légy velünk Ur Isten.

v. 18, 19. Apocryphum continet a certa fide historiae70.
 353.[?] tévelygünk mint a juhok. Absit ut hoc dicat de se Eccl[esi]a tam absolute71.

Bóldog emlekezetü tótfalusi Kis Miklos Uram Martiusban lett decessusa72 utan, 
mindgyárt in Anno 1702. 20. Maji ex publico consensu Supremi Consistorii73, ut 
et recommenda[ti]one Consistorii R[e]f[o]r[mati] Claudiop[olitani] tétetvén én sub 
juramento praestito74 typographus etc: Leg elsőben-is lőn az fő Intentumom75, hogy 
az Impressumot correcte ki nyomtatnám, qui contra datam fidem76 lenne, ha incor-
recte inprimálnám; Ehhez képest, akkor 4. hét múlva Nagy Enyeden lőtt Sz[ent] 
Gralis Synodusban proponálván77 idvezült tiszt[eletes] Püspök Veszpremi István 
Uram idejében ezen igen szükséges dolgot, hogy a régi Enekek corrigáltatnának; 

 65 Óriási ferdítés, ennek alapvető következménye végigvonul az éneken.
 66 A Szentíráson kívül is elhangzik, hogy az angyalok készülnek megfújni a harsonát.
 67 túl keményen hangzik.
 68 túl ridegen és előítélettel.
 69 Ellentmond a fentieknek, valójában harcol.
 70 A történet valóságához képest apokrif tartalmú.
 71 távol legyen, hogy maga a gyülekezetnek kell ezt magáról mondania általánosságban.
 72 Elhunyta.
 73 A Főkonzisztórium nyilvános egyetértésével.
 74 Eskü alatt kinevezett.
 75 törekvés.
 76 Eskü ellen való lenne.
 77 Előterjesztvén.

Kolosvári Rf. Typographus 
Telegdi Pap Samuel méltán lött szükséges Declaratiója 

a Correctum Impressum iránt
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arra denomináltatának78, bold[og] eml[ékezetű] tiszt[eletes] Bajtsi Uram Sz[ent] 
Generalis Notáriussa és bold[og] eml[ékezetű] tiszt[eletes] Eszéki Uram deési Es-
perest: de tsak igen keveset corrigáltak akkor, némely okokért, kivált, hogy A[nn]
o 1703-ban bé következék a’ Háborúság. Eodem Anno79 a’szerint ki nyomtatván, 
és nagy Pestis után 8 esztendővel igyekezém tellyes erőmmel, akkori nagy Lelkű 
tudósok, bold[og] eml[ékezetű] tiszt[eletes] Pápai Ferentz, tiszt[eletes] Kaposi Sa-
muel, tiszt[eletes] Enyedi István Uramiék, és más akkori nagy tudosok ő Kglmek 
által, holmi errorokkal tellyes, vagy inkább tudatlanok, sőt koldusoktól-is kom-
ponált Enekektől, mellyeknek notajik-is sokaknak nem tudatnak, és sem Stylusok, 
Rhytmusok, sem igaz értelmek nintsen, expurgáltatni és melioraltatni80; hogy a’ 
mely régi Enekek meg maradnak, és igaz rendben disponáltatnak81, mind Quótákra 
és igaz Nótájokra reducálhatnók82. de ő Kglmek el-halván tsak hamar fataliter83: 
Ugy akkori bold[og] eml[ékezetű] tiszt[eletes] Püspök Veszpremi István Uram is. 
Idvezült Püspök senio confectus84 Kolosvári Urammal, és idvezült tiszt[eletes] Püs-
pök betegeskedő Soós Ferentz Urammal semmire sem meheték. Hanem, hogy tisz-
t[eletes] Püspök Vasárhelyi István Uram a Sz[ent] Generalis néhai nótáriusa ezen 
szükséges Intentumomnak olim85 értője, ’s nagy fautora86 vólt, ő Kglemét reá emlé-
keztetvén, nagy örömmel obligalá87 magát ezen régen várt dolog’ promoveálására88. 
Mellyre nézve: a Sz[ent] G[ene]ralis Synodusban A[nn]o 1727-ben Küküllőváratt, 
denomináltaták a Correctiokra tiszt[eletes] Szigethi István Uram, és tiszt[eletes] 
Szathmári Mihály Professor Uramiék ő Kglmek; Ugy azonoknak Censurájára a’ 
múlt esztendőben M[aros] Vásárhelytt lött Sz[ent] Generalis Synodusban (:holott-is 
partim89 a Correctiok el-olvastattak:) tiszt[eletes] ’s tudos Püspök Bonyhai György 
ő Kglme etc.

Melly munkát-is tiszt. Corrector Uramiék ő Kglmek felicissime perficialván90; 
mind a Superfluumokat erodálván91, az érdemeseket meg hagyván, s a’ hol szükséges 
corrigálván, és igaz seriesseikbe disponálván92; már igaz Nótájok szerint jelesen-is 
meg-quotaztatván, Belgiumban Musikakat s’ Quotakat tanító Mester disciplinajit 
egy ideig frequentaló tiszt[eletes] Professor Szigethi István Uram ő Kglme által; még 
a’ Nyáron , jó Istenünk segedelméből, hozzá fogunk Impressiójához.

 78 Kineveztek.
 79 Ugyanazon esztendőben.
 80 Megtisztítani és megjobbítani.
 81 Elhelyeztetnek.
 82 Visszavezethetnénk.
 83 Szerencsétlenül.
 84 A kortól megfáradt.
 85 Egykor, valaha.
 86 támogatója.
 87 Kötelezte.
 88 Előmozdítására.
 89 Részben.
 90 Igen szerencsésen, eredményesen végrehajtották.
 91 A felesleget kihagyva.
 92 Sorrendjükbe elhelyezve.
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Hogy pedig mind a’ két Hazában való tiszt[eletes] R[e]f[o]r[mata] Eccl[esi]akban 
a’ szép Harmonia megtartassék, subolfacialván93, hogy debretzenben a Pulpetekre94 
való Graduálét in Quarto akarják nyomtatni: prohibeáltam95, hogy várakozásban 
légyenek, míg nem nálunk corrigáltatnak, etc. azért cessálnak-is96 eddiglen.

Méltan-is, mert ott való bold[og] eml[ékezetű] tiszt[eletes] Püspök Veresegyházi 
tamás Uram 400 cornutus Errorokat97 deprehendált, és publice declarált98 a’ Régi 
Enekekben: Ugy hogy az időben ottan nem-is vólt szabad énekelni az Innepieken 
kivül. tandem99 idvezült tiszt[eletes] Püspök Kotsi jános Uram idejében bízák ezen 
terhes és correctiora szükséges nagy munkát debr[eceni] Kántor Miskóltzi Istvánra: 
kiis bár alutt vólna inkább, mint sok száz correctiot hogy már tévén ottan, azt meg 
zavará, bontá, ’s rontá és sok idegen Enekekkel meg toldá etc. Mellyeket debretzeni 
typographus Viski Pálnak detegálván100, ’s panaszimat azok iránt által adván; satis 
superflue101 nálam lévő Apologiájában declarált, és meg olvasásra méltó argumentu-
mokat a Sz[ent] Generalis Küküllőváratt, ut supra, ruminálván102, elkerülhetetlenül 
kelleték ezen dolgot kéz alá venni, ’s meliorálván admaturálni impressióját103.

Hogy azért a’ Magyarországi R[e]f[o]r[mata] Eccl[esi]ák-is ezen jó dologban ré-
szesülhetnének, ’s velünk egy Krisztus Zászlója alatt igaz Hármóniában lennének: Zi-
lahi tiszt[eletes] Esperest, Partiumbéli tiszt[eletes] R[e]f[o]r[matus] Püspök Zoványi 
György Urammal-is ezen dolgot most Aprilisben coram communicálván104, ő Kglme 
magát compromittálná105 ezen régen várt jó dolog iránt, hogy a tiszán innen ő Kglme 
Processusában106, ugy a’ tiszán és dunán túl valo tiszt[eletes] két R[e]f[o]r[matus] 
Püspököknek ő Kglmekkel correspondeálván107 (:kiknek is consensusok és Approba-
tiojok108 alatt-is imprimáltatik e’ Munka:) ez iránt való szép Hármóniát ellaborállya. 
(: tudván azt minden jó Keresztyén, hogy az Ezekiel vize109 az Anyasz[ent] egyházban 
nagy kiáradást vévén már, nem maradhatunk a régi Simplicitasban110 etc.:)

 93 Kiszagolván.
 94 Éneklőpulpitus, éneklőszék (ősz Sándor Előd, Éneklőpulpitusok az erdélyi református gyüle-

kezetekben, Református Szemle, 2008/4, 411–420. uő, Éneklőpulpitusokra vonatkozó levél-
tári források, Református Szemle, 2008/4, 421–460.

 95 Akadályoztam.
 96 Késlekedtek.
 97 Szarvashibákat.
 98 Felfedezett és nyilvánosságra hozott.
 99 Ugyanakkor.
 100 Felemlegetvén.
 101 Elég feleslegesen.
 102 Meghányva-vetve.
 103 Megjobbítván siettetni kinyomtatását.
 104 Szemtől szemben közölvén.
 105 Elkötelezte.
 106 Kerület.
 107 Értekezvén, megbeszélvén.
 108 Egyetértés és jóváhagyás.
 109 Ezékiel 36,25 „És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól 

és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.”
 110 Együgyűségben.
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Az-is bizonyos: majd minden Nemzetek, ’s Religiok, mind tudósabb theolo giakat, 
Philosophiakat, és svavisabb111 uj Enekeket szerzettek ’s usualnak112 ez mostani uj 
Seculumban, a’ régi Simplicitást exualván. Mint Erdéllyben is a’ tiszt[eletes] Catho-
licus akkori Püspök ő N[agysá]ga. Mélt[óságos] Neve ’s Patrociniuma alatt a Csiki 
Clastromban in Quarto imprimált régi Cantionale ez előtt egy néhány esztendővel 
sok Enekeknek Correctiojokkal vagy defalcatiojokkal113 és újaknak superaddálta-
tásokkal114 imprimáltatott. Úgy Szebenben is az Evang[elicus] tiszt[eletes] Status új 
Cantionalét componálván, usual, ha a Brassai territorium még a régi Simplicitást 
usurpállya is etc. 

[Zoványi György superintendens autográf körlevele]115

Gratia Vobis et pax a deo Patre et domino nostro jesu Christo116! 
tiszteletes Atyák, közönséges Urunk örökségé[ne]k vigjázó Lelki Pásztori és 

hűséges dajkái! Ujjabban kelletik Klteket currentalis levelem117 által terhelnem, de 
méltán excusatus118 lehetek, ha levelem meg olvastatik: A’ Méltóságos Erdéllyi Re-
formatum Supremum Consistorium tettzéséből, Melt[ósá]g[o]s Gróff Hadadi Wes-
selenyi István Nemes Erdély Országa Praesidense119 ő N[agysá]ga által in Persona 
Compelláltattam120 nem regiben, hogy a mi regi Enekes Könyvünkben, mellyet Imp-
ressumnak neveznek, kinyomtattatása előtt (mellyet mostan móliál121 a Kolozsvári 
Nemes typographus) tennénk abban valami Correctiót: Ugjan ezen végre, emlí-
tett Nemes typographus, Nemz[ete]s telegdi Pap Samuel uram, a’ Melt[ósá]g[o]s 
Consistorium parancsolattyábol, hozzam Zilajra ki jövén, Confrontáltunk122, mi-
ben kellene valami reformatiot tenni. 

Én pedig mondék; Ezen jó szándékot kell Communicálni az egész Magyar Hazá-
ban lévő ref[o]r[ma]ta Eccl[ési]ák Elöljáróival, per superintendentes et seniores123, 
ugj a debreczeni V[enerabilis] Collegatussal124 is, hogj meg edgjezett akaratból, 
post seriam indagationem125, a’ mely naevusokat offendálhatnának126 abban, tennék 

 111 Édesebb, kellemesebb.
 112 Használnak.
 113 Levonás, lekaszálás.
 114 Kiegészítésekkel.
 115 ttREL I.2.1. 2-Zo. Közölte csáji, i. m., 171–172. Ugyanez másolatban is megvan a ttREL 

I.4.1. jelzet alatt, ennek régi jelzete II.d7.22. 
 116 Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és jézus Krisztustól.
 117 Körlevelem.
 118 Bocsánatos.
 119 Az Erdélyi tábla elnöke (statuum praesidens).
 120 Személyemben megszólíttattam, kényszeríttettem.
 121 Forgat magában, fondorkodik. 
 122 Egyeztettünk.
 123 Püspökök és esperesek révén.
 124 Lelkészi kar.
 125 Komoly utánajárás után.
 126 Hibákat, fogyatkozásokat feltárhatnánk.
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jedzésbe, és úgy (declináltatván minden hitván ambitio127) az Énekeknek közönsé-
ges meg edgjezésből léjendő Impressiója után, azon munka, mind a’ két Hazában 
kellő lenne: Ugjan is hová lehet szebb dolog, mint azon egj Hitű Embereknek, ha a 
Liturgiájok egj Formájú, és az éneklésben egjenlő a Consonantia? Mert, amint Ori-
genes irta: „tanquam in Musicis, si harmonia chordarum fuerit consonanter aptata, 
sonum svavem modulati carminis reddit, si vero sit aliqua in fidibus dissonantia, 
ingratissimus sonus redditur, et carminis dulcedo corrumpitur128”. Mint egy Gyüle-
kezetben szólni Sidó és Asdód nyelven. Nehem. 13129.

Mi azért mostan mikor lelkünk vára ostromoltatik, legyünk ollyak, mint ama 
Sokaság, melynek az Hit utáni szívek, lelkek egy vala Act. 4. Nevekedgjünk min-
denestől fogva abban a’ ki Fő a Cxs[Christus]ban és az egész test szép rendel és 
móddal egjben szerkesztetvén, minden tag mérték nélkül való belső cselekedetinek 
ereje által a’ testhez illendő nevekedést vevén magoknak fel éppittetésere a szeretett 
által Efes. 4.

A’ miket én observáltam az Impressum iránt, Csak in generalioribus130, Klteknek 
által adom ez írásomban; Az Errorokat mellyeket találtam, mint szomszédommal a 
N[emes] typographussal Communicálhatom, Klteket azzal nem fárasztom. 

I: Az Hymnusokat egészlen ki hadnám, mivel éppen nem énekeltetnek a’ mosta-
ni üdőkben; nótájok is bizonytalan, (: nincs pedig minden Ecclésiában expertus131 
Cántor, hanem oskolabéli Schola Mester, a’ ki a’ Collegiumban azt nem tanulta; 
Azonban stylussa is czifra, a’ Catholicusok Énekihez hasonlító.

II: A’ Soltárokból concinnált132 dicsiretek nem láttatnak ma szükségesnek mind 
azert 1. mert azok már meg vadnak a’ david Soltáriban mellyeket Sz[enczi] Molnár 
Albert Rytmussal, szebben meg ékesített; és stylussát is a’ Sz[ent] irás betűihez kőze-
lebb ejtette; Mind azert 2. hogj Nótájok obsolescált133: consuláltam jó énekes öreg 
Prédikátorokat, de hasonfelet alig tudgják; Ez ugjan talám meg nem emészthető 
Skandalum lenne, ha mind ki hagjnák; de a’ mellyeket meg hagjnának, azokból 
hogj helyet ne foglalnának, a’ Praefatiokat és végeket rescindálni134 kellene, mint 
p[éldának] o[káért] a’ 46-ik dicsiretből ezt Mikor Senacherib etc. a’ végiről ezt Ezt 
az hivek előtt a’ Koré fiai etc. david tamquam ex abrupto135 hozzá fog az énekléshez, 
minden Praefatio nélkül, s ugj végzi. mind azert 3. mert igen ritkán énekeltetnek ma.

 127 Elkerülve minden hitvány nagyravágyást.
 128 Éppen úgy, mint a zenében, ha a lelkek harmóniája egybecsengően lett egymáshoz illesztve, a 

dal megfelelő mértéke édes hangot eredményez, viszont ha a húrok között valamelyik hamis, a 
legkellemetlenebb hang keletkezik, és a dal nyájassága darabokra törik.

 129 Azt is láttam azokban a napokban, hogy a zsidók asdódi, ammonita és moábita nőket vettek 
feleségül. Gyermekeik fele az asdódi nyelvet beszélte, s már nem értették a zsidó nyelvet, hanem 
csak ennek vagy annak a népnek a nyelvét. Neh 13.23–24.

 130 általánosságban.
 131 tapasztalt.
 132 összefűzött.
 133 Elavult.
 134 Visszavágni.
 135 Hirtelen.
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III: Observáltam a’ dicsiretek verseinek első betűiből azoknak Authorit is; mint 
juxta impressionem telegdianam Anni 1712136 Pag: 40. Stephanus137, Pag: 55. Zelő-
meri László138, Pag: 62. Szegedi Lörincz139, Pag: 79. Gabriel Betlen140, Pag: 84. 86. 
Michael141, Pag: 90. Benedictus tórdensis142, Pag: 99. Magócsi Gáspár143, Pag: 94. 
Starinus – de justo144, Pag: 69. 74. 76. 80. 87. 96. 101. 103. 134. 135. 147. 160. 
162. Michael Starinus (NB. ezt Fr. Lampe is fel jedzette in Hist. Ref. )145, Pag: 
119. Ludovicus146, Pag: 120. Hartiani Imreh147, Pag: 126. Michael Siklósi148, Pag: 
128. Michael Vég Kecskeméti149, Pag: 130. István deák150, Pag: 132. Stariteus Mat-
thei151, Pag: 137. Stephanus Barát152, Pag: 141. Uramnak Németinek éneke153, Pag: 
144 Nagy Bántai154 Matthias155, Pag: 147. a’ Sz. Németi Ferencz éneke156, Pag: 166. 
johannes Gytsi157, Pag: 171. Benedictus Pap158, Pag: 177. Stephanus Laskói159, Pag: 
333. Blasius Radán160, Pag: 356 Gaspár Seork161, Pag: 364. Georgius Szanto162, Pag: 
375. Skarosinus163, Pag: 112. Litem meam discepta o deus164, Pag: 314. Matthias 
dévai165, Pag: 385. Bizodalom Christus166, Pag: 327. Gregorius Szegedinus167.

 136 telegdi 1712-es kiadása szerint.
 137 Siess, nagy Úristen, én segítségemre Barát Istvántól. 
 138 Zúgódik, dúl-fúl magában e világ Zeleméri Lászlótól. 
 139 Számkivetésre dávid megyen vala Szegedi Gergelytől. 
 140 Gyakorta való buzgó könyörgést (a versfők ugyan Bethlen Gábor nevét adják, szerzője feltehe-

tően Milotai Nyilas István volt). 
 141 Mikor dávid vala keserűségben (Sztárai) és Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (Sztárai). 
 142 Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam. 
 143 Mikoron dávid Saul előtt futna Szegedi Gergelytől.
 144 Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak Sztáraitól. 
 145 Mennyi sokat szól az Isten embernek Sztárai Mihálytól.
 146 Légy irgalmas, Úristen, minekünk Szegedi Lajostól.
 147 Háborúsága dávid királynak egykoron nagy vala Hartyáni Imrétől. 
 148 Mennynek s Földnek kegyes Istene Siklósi Mihálytól. 
 149 Mikoron dávid nagy búsultában. 
 150 Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem István deáktól. 
 151 Saulnak a dávidhoz jó szerelme Skarica Mátétól. 
 152 Siess, nagy Úristen, én segítségemre Barát Istvántól. 
 153 Úristen, légy most mivelünk Szegedi Gergelytől. 
 154 Helyesen Nagybáncsai. 
 155 Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben Nagybáncsai Mátyástól. 
 156 Az Úristent magasztalom Németi Ferenctől. 
 157 Ilyen fogadást tőn a szent dávid az örök Istennek Ghyczi jánostól. 
 158 Boldog az ilyen ember ő lelkében Szegedi Gergelytől. 
 159 Sok nyomorúság mi életünkben, hogy megkeseríte Laskó Istvántól. 
 160 Buzgó szívből, te fiaid, kegyes Atyánk, könyörgünk Radán Balázstól. 
 161 Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság debreceni Szőr Gáspártól. 
 162 Gyarló emberekkel feddődik az Isten Szántó Györgytől. 
 163 Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege Szkhárosi Horváth Andrástól. 
 164 Lásd meg, Uram, én ügyemet tolnai Bálinttól. 
 165 Minden embernek illik ezt megtudni dévai Bíró Mátyástól. 
 166 Az achrostikon lényegében a dicséret első sorát adja: Bizodalom K. 
 167 Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk Szegedi Gergelytől. 
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Sit memoria horum benedicta168, de ha ezeknek emlékezetekre meg kell tartani 
ezeket a’ dicsireteket, mi is a mi aetasunkban169 Istenünkhez való búzgóságunk-
ból – ujj ujj enekeket irhatnánk, még pedig jobb s szebb Cadentiakkal, de ugj in 
immensum170 meg nőne az Impressum; tek. Rádai Pál Úr Enekei is bé férhetnének 
oda; Rimai és Balassa enekeiből, kevés reformatioval, oda illethetnének; ugjan is a’ 
Magyar Poesis jobb culturaban vagjon ma.

III: Az Innepi Enekekben – látom hogj többire egj az Argumentum, t. ill. Mint 
estünk el az Adamban, mint költünk fel a’ Cxs[Christus]ban etc. Azokból is csak 
kevesset kellene meg hagjni a’ Nép inneplése kedvéjért.

IV: Az külömb külömb féle dicsiretekből is, illő egjnehányat ki hagjni, kivált a’ 
mellyeknek Nótájok bizontalanabb; Nem jó dolog hogj minden új nyomtatáskor 
tóldgják az Impressumot. 

V: A’ többiről az Erdéllyi Sentimentumot Kltek meg olvashattya: Szeretném látni 
azokat az Errorokat, mellyeket idv[ezült] Veres-egyházi tamás Uram fel talált vólt, 
ha kinél találtatnék, Communicálná vélem. 

Kérem Klteket in nomine d[omi]ni171, ne vegje sikettségre, hanem egj hólnap alatt 
maga elméjét adja bé nékem, hogj a N[emes] typographus kezéhez küldhessem. 
Lehet ugjan consulálni a’ t[iszteletes] Cantorokat; de az Errorokat corrigálni a’ 
doctorokat illeti; Ez egj általlyában Istennek dicsőséges lészen.

Mivel pedig sparsim vadnak a t[iszteletes] Elöl-járók, mindeneknek felette re-
commendálnám ez sz[ent] munkát a’ debreczeni Vener[abilis] Collegatusnak.

P[ost] s[criptum] A’mely Énekek meg hagjatnak, jó vólna azokat meg Qvótáztat-
ni, mint vadnak a’ Sóltárok.

Hogjha pedig képtelennek tartatnék – a’mint majd által látom, hogj vagj ki hag-
jattatnának, vagj meg hányattatnának, vagj a’mint egjszer hallottam vólt, mint egj 
meg heréltetnének, salvo verbo172, azon Impressumbéli minden benne lévő énekek, 
tehát mi a’ mi főldünkön egészen imprimáltathattyuk, csak a’ kölcséget ne sajnály-
lyuk; mindazonáltal Lélek szerint köteleztetünk, hogj a’ superfluumokat tollályuk, 
és az Errorokat corrigállyuk. és mind addig ne imprimáltassék az Impressum – vala-
meddig a’ Correctio el nem készült, mellyet unitis viribus173 hamar elaborálhatunk. 
A’ debreczeni Nemes typographussal ezeket conferálni kell.

Mikor ezen írásomat megláttya mindenik, ne légjen terhére. Vissza küldvén ke-
zembe szólgáltatni.

Zilah, 28 juny 1729 Vester in opere domini
 conservus174 Georgius Zoványi
 superintendens

 168 Legyen ezeknek emlékezete áldott.
 169 Korunkban.
 170 Hatalmasra.
 171 Az Úr nevére.
 172 Az eredeti kifejezésnél maradva.
 173 Egyesült erővel.
 174 Szolgatársatok az Úr munkájában.
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A szabolcsi egyházmegye véleménye175

v[eneraBiLis] tractus szaBoLcsiensis sentimentum

Certum est Hymnos ita dictos ac alios e Psalmis davidicis excerptos quoquo nomine 
insignatos tum in Cadentiis, tum sensu incongruo vitio forte tamen tolerabili labo-
rare: sed quia Hymnoru[m] totalis ejectio laudumque praespecificatarum tamen per 
specimina, in quibusdam nimis subtiliter adinventa fienda Correctio, quarundam 
amputatio, addictio hoc tempore scandalum spirare minarentur tum apud intraneos 
tum praesertim apud extraneos (teste experientia) in aliud commodius opinamur 
tempus, transferenda…176 
Anno 1729. die 5. Octobris Gyulahazini per Ordinariu[m] Notarium Petrum Kis 
Varday scriptum mp.

Ford.: Az bizonyos, hogy a himnusznak nevezett és más, dávid zsoltáraiból kivo-
natolt, akármilyen névvel illetett [énekek], mind kadenciákban mind érthetőségben 
oda nem illő (esetleg eltürhető) hibától szenvednek: de mivel azon himnuszok és a 
fentebb említett dícséretek teljes elhagyása, amelyekben túl hatástalannak tűnne a 
javítás, vagy némely részek levágása esetleg hozzátoldása, ez idő szerint botránnyal 
fenyeget mind a belső mind főleg a külső személyek előtt (amit tapasztalat bizonyít), 
úgy véljük, más alkalmasabb időre kell áttenni azt…
Gyulaháza, 1729. október 5. Kisvárdai Péter rendes jegyző sk.

A beregi egyházmegye véleménye177

Vener[abilis] districtus de Beregh suffragium, seu sentimentum de Cantionibus Ecc-
lesiasticis, Ecclesiarum Refor[matarum] Hung[aricarum] ab olim usque nunc fere 
usitatis. A[nn]o 1729. 23. Sept[tembris] exhibitum per V[enerabilis] t[ractus] Se-
niorem joannem Csaholczi. 

In cultus divini parte hac integrali, tanquam exercitio suavissimo & utilissimo ad 
aedifica[ti]onem, sp[ectabi]lemq[ue] laetitiam fidelium excitandam, esset utiq[ue] ne-
cessaria innovatio et reforma[ti]o; nam multi sunt rythmi Hungarici, qui non accura-
te respondent mentis s[acro]s[anc]ti et verbis dei contra I. Cor. 14. 14. 15. 16. 17 Sed 
quia nostri homines per longam consuetudinem ita sunt confirmati ut judicarent no-
vaturizare p[rae]ter necessitatem, eos qui hoc facerent, igitur firmiter retinentur, cum 
tamen innova[tio]ne esset opus, adeoq[ue] si absq[ue] scandalo possit fieri, tempore 
hoc difficili, fiat per nos licet, superflua tollantur et omit[ten]tur et verba et cantica, 
erroris vero corrigantur, quotis notent[u]r. Hymni et cantus qui habent[u]r in et ex 
S[ancta] S[criptu]ra habeantur in eccl[esi]a et cantaturi, adeoq[ue] typis exprimantur, 

 175 ttREL I.1.c.1. (6/1729 P.H.), eredeti jelzete: II.d7.24., részleteit közölte csáji, i. m. 173. 
 176 A levél többi pontja (2–7.) a körlevél többi kérdésére reagál. 
 177 ttREL I.1.c. 1 (5/1729 P.H.), eredeti jelzete: II.d7.25., részleteit közölte csáji, i. m., 173.
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ad deum n[ost]rum colendum, laudandum, invocandum, et adorandum, ora[tion]e 
metrica et melodia divina modulanda. P[ro]indeq[ue] non est concedendum sive mi-
nistris, sive membris ecclesiae, ut pro libitu p[ro]pria, privataq[ue] authoritate novos 
rythmos et cantus forment, p[ro]ponant et decantent, propter periculum confusionis, 
heterodoxiae schismatis, haereseos ambitionisque178.

 
Parce Pater si quae sint dicta superflua nobis 
Et si quae desunt commoda parce Pater 
Adferat errati veram correctio laudem 
Et veram luxent dogmata nulla fidem179.

Ford.: A tiszteletes beregi kerület itélete, avagy véleménye a magyar református gyü-
lekezetekben egykor és ma használt egyházi énekekről. Benyújtva 1729. szeptember 
23-án, Csaholczi jános, a tiszteletes beregi egyházmegye esperese által.

Az istentiszteletnek eme szerves részében, mely igen édes és hasznos gyakorlat-
ként szolgál az építkezéshez, és a hívek szemmel látható boldogságának felkeltésé-
hez, mindenképpen szükséges az újítás és javítás; mert sok olyan magyar versrend 
van, amely nem pontosan válaszol a szentséges léleknek és Isten szavának, szemben 
az I. Kor. 14. 14.15.16.17. részekkel180. de mivel a mi embereink a hosszú megszo-
kás során olyan makacsok lettek, hogy elitélik az újítást, kivéve ha szükség van 
reá, azokat aki ezt megteszi, erősen gátolják, mivel pedig újításra lenne szükség, 
tartózkodni kell a botránytól ezekben a nehéz időkben, egyébként felőlem mehet, 
a felesleges dolgokat ki kell venni, legyenek azok szavak vagy énekek, a hibákat 
pedig javítani kell, és legyenek kottajegyek. Azok a himnuszok és énekek, amelyek 
a Szentírásban és a Szentírásból vannak, maradjanak a gyülekezetben és énekeljék 
azokat, azonfelül nyomtatásban is jelenjenek meg, Istenünk tiszteletére, dicsérésére, 
megszólítására és imádására, metrikus szöveggel és isteni dallamal kellően elrendez-
ve. Ezen felül nem kell engedni sem lelkészeknek, sem egyháztagoknak, hogy saját 

 178 A levél többi pontja (2–6.) a körlevél többi kérdésére reagál.
 179 cLauBerg, johannes, Defensio cartesiana adversus Iacobum Revium … et Cyriacum Lentu-

lum pars prior exoterica, in qua Renati Cartesii dissertatio de Methodo vindicatur, simul il-
lustria Cartesianae logicae et philosophiae specimina exhibentur. Amsterdam, Elzevier, 1652, 
631. Az idézet nem tartalmazza a Clauberg munkájának végén lévő teljes költeményt, a négy 
sort viszont pontosan idézi a beregi esperes. descartes neves német követője, johann Clauberg 
(1622–1665) munkái igen népszerűek voltak Magyarországon. Csaholci esperes műveltsége 
csak alátámasztja azt a gyanút, hogy a leideni és utrechti peregrinus, híres kolozsvári, majd 
gyulafehérvári tanár, végül fogarasi és vízaknai lelkész, Csaholczi Pap jános leszármazottjáról 
(s talán könyvtárának örököséről) lehet szó. HerePei jános, Néhány adat Csaholczi Pap János 
életéhez = Apáczai és kortársai, Herepei János cikkei, szerk. Keserű Bálint, Bp., MtA, Szeged, 
jAtE, 1966 (Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmak történetéhez, 2), 333–338.

 180 I. Kor. 14. 14. Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen. 15 
Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de 
énekelek az értelemmel is. 16 Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen 
fog a te hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz? 17 Mert jóllehet, te 
szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.
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tetszésük szerint, személyes elhatározásból új verseket és dallamokat találjanak ki, 
állítsanak be és énekeljenek, a zavar, hamis tanításból eredő szakadás, eretnekségre 
való törés veszélye miatt. 

 
Hogyha feleslegesen szóltunk, te, Atyám, könyörülj meg, 
és ha haszon nélkül, kérlek, Atyám, könyörülj,
hadd kísérje hibák javítását tiszta dicséret,
és ki ne forgassa dogma a tiszta hitet.

Sentimentum Georgii Zovanyi … 
Stephani Gyula Szigeti … Samuelis Pap Telegdi … 

cujus Breviarium Tibi Nob[ilis[ D[omi]ne Typographe 
Debrecinensis transmisi181

Interim182 által láttam én azt hogy tellyességgel nem fog ez az értelem tetszeni az 
embereknek, hanem, feci officium183. Mindazonáltal a Correctio igen szükséges. En 
is igen sietve percurálván184 a ditsireteket holmiket observáltam; ki is irtam ha kik 
idv: Veres-egyházi tamás Uram observátioit vellem Communicálhatnák szeretném 
látni. En a mellyeket offendáltam igy vadnak. 2. Soltárból 2. ditsiret v.8. ki Pappá 
tettem nints a textusban dic185: kit Királlyá fel emeltem. Azonról v.5. Zaboláról 
akar itatni non est decor186. dic: mert kemény kézzel akar zabolázni. 5. Solt. v.8. En 
pedig etc. Bé mégyek tégedet imádásban totus versus simplex admodum, si retineas 
vocem187 tégedet verte te Hozzád. 8. Solt. v.12. Őtet ugy tetszik dic: bizonnyal quia 
vere, non putative188 lett kisebb az Angyaloknál. Azonról v.3.4.5. ki kellene hadni. 
Ibid v.8. kezed Szennye miveit dic: Szent Kezeid miveit Ibid: v.10. egészlen ki kell 
hagyni mert nem szép. Szép azonban v. 11. idem repetitur. 12.Solt. Azonról v.5. tége-
det tarsúl vettenek. Sőtt inkáb meg is vetettek. Sunt contradictoria189 – dic: tégedet 
tsúfnak tettenek loco190 tégedet társul vetettenek. 16. Solt. v.6. ki által tanítasz en-

 181 ttREL I.4.1., régi jelzete II.d7.26. A fentebb közölt telegdi Pap-levélben maga a kolozsvá-
ri nyomdász írja, hogy megküldte véleményét Viski Pál debreceni nyomdásznak (aki a városi 
nyomdát vezette 1723–1733 között). Lényegében az eddigi észrevételeket foglalja össze, levelét 
onnan kezdve közlöm, ahol saját nézeteit fogalmazza meg. A levélre Zoványi saját kezűleg fel-
vezetett néhány megjegyzést, ezeket külön jelzem.

 182 Azonközben.
 183 tettem a dolgomat.
 184 átfutván.
 185 Mondd.
 186 Nem szép.
 187 Az egész vers teljesen egyszerű, ha megtartod a szót. 
 188 Mivel nem csupán kívánság szerint.
 189 Ellentmondás.
 190 Helyett.
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gemet éjjel nappal Fiadért nem illik mert orátio C[hris]ti est191: s igy esnék, engemet 
magamért tanitasz. dic: kedvedért loco fiadért. 20. Solt. jo volna az harmadik vers-
től fogván, a négy verseket eddig hogy lássad etc. in Secunda Persona192 forditani, 
mint a többi folly. 29. Solt. v.5. Seir hegyén. dic: Senir hegyén quia inteligitur mons 
Indaeae 193qui vocatur Schirion, Hermon Senir. deut.3.v.9. Ibid: v.8. nyólc hólnapig 
audacule Scriptorum nam alii 12 menses tribuunt partui Cervi, sed haec sunt incer-
ta194 job: 39. v.4. dic. ergo sok üdőkiglen Ibid. v.10. Oltalmazza noha nem értitek 
dic. ezt jól megértsétek. 30.Solt. v.4. te magad érzed. dic: érted. 30. Solt. Azonról 
az utólsó verset egészlen ki kell hadni; mert azt deprecálni195 kell inkább, mint kér-
ni; más ez a Confessio miénk az ortza pirulás. 32.Solt. Azonról az első egynehány 
versek superfluumnak láttatnak a tőbbivel edgj hábitussal ha énekeltettnek batto-, 
vagy tautólogia196. 34. Solt. v.10.de kik hitből az I[ste]ntől féltenek. Atqui hitből 
bízodalmunk vagyon? nem félelmünk? dic: ergo hittel. Azonról: ki kellene hadni öt 
első verseket. 36. Solt. v.1. dávid az ő Szivéből által látta; v.2. nyilván tudgya; Szi-
vének belső resziből; bizonyos Lélekből: I[ste]n Illéséből etc. david pedig igy szóll. 
Az én Szivemben illy modon gondolkodom vala. haec non quodrant; denique197 v.3. 
az első jele gonosság non ergo ex intimo Cordis sed ex Signis etc198. Ibid.v.11. őrők 
életnek már lettek fiai. dic: birói. 37. Solt.v.30. Czedrus fához. Borostyánhoz hoc 
in textu non est199. dic: Szép zőld fához. 42. Solt. v.2. Igen. dic: igyen etc. ibi sit 
applicátio versus praecedenti200; Ibid. v.8. igaz Szent keresztsegről hadd ki; dic ergo: 
Hermon kis hegyeről. denique a 9-ik verset is ki kell hagyni egészlen. Azonról: 
hadd ki a két első és két utolsó verseket. 50. Solt. v.1. Hogj panaszolkodik Atqui 
judicat?201 dic. törvényhez készül v.2. e panaszt. dic szandékát. Ibid v.14. Mire 
igasságom mondod etc. dic: Mire Sz. Igemet beszélled hijában. Ibid: Szent igiretemt 
dic: Szent Szövetségemet. 54. Solt. Azonról. v.10. Csak bálvány dic: A balvanj. 
mert nem csak az. hoc fuit maximum peccatum202. 63. Solt. v.1. Saulnak davidhoz 
való Szerelme hogy etc. Soha Saul dávidot nem szerette; Azért az három első ver-
seket ki hagynám. 69. Solt. Ez a ditsiret nem a Soltárbol valo, azért a titulussát ki 
hagynám. 82. Solt. v.9. ti mind el kárhoztok. nimis durus dic: ti mind Számot ad-
tok. 74. Solt. v.7. tűz égetésre Czifra megyen vala. dic: templom mégyen vala. 101. 
Solt.v.4. Szintén halálomkor. Unde hoc? dic: Szintén Szükségemkor. Ibid.v.11. ki 

 191 Mert Krisztus beszéde.
 192 Második személyben.
 193 Mert Schirionnak érthető, amely Indiában van, [de ez] a Hermon avagy Senir. 
 194 A szerzők merészsége, ugyanis mások szerint tizenkét hónapig vemhes a szarvas, de ezek bi-

zonytalan dolgok.
 195 Imádkozva könyörögni.
 196 Hasonló vagy azonos jelentésű szavak ismétlése.
 197 Ezek nem illenek össze, végül.
 198 Nem a szív mélyéről, hanem jelekből.
 199 Ez nincs a szövegben.
 200 Hol lesz az összefüggés az előző szöveggel?
 201 Nem-é ítél?
 202 Ez volt a legnagyobb bűn.
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kőveti az árvák tőrvényét. non est sanum203. dic: ergo ki kőveti Igazak tőrvényét. 
103. Solt. v.15. egészlen ki maradhat: Ugyan itt lehet Pausa, mivel a tőbbi majd más 
ének. 112. Solt v.7. Cselekedeti csak az I[ste]ntűl fűgg: pro cadentia dic: Cselekedeti 
I[ste]ntűl származik. 113. Solt. v.9. Az érdemes Szenteke ő utállya. dic: Az érdemre 
vigyázokat útállya. 116. Solt. v.16. Szolgáló Leányod legyen az én Lelkem. insipi-
dum est nec textui quodrant204, dic: ergo: Hogy őrők Szolgád legyen az én Fejem, 
Szolgáló Leányod Fia éltében. 120. Solt. v.5. Mint a tengerben vagyon sok Scorpio e 
pedig száraz hellyen lakik. dic: Vagyon mérges kigyo. Ibid.v.24. örül halálnak. dic: 
holtúnknak. 121. Solt. v.1. Fel emelém Szemeimet az hegyekre, és a mélly vőlgyekre. 
non satis commode205. dic: ergo Halmok tetejére hoc enim est206 fel207. 127. Solt. v.6. 
neki könyőrőgnek. pro cadentia, néki imádkoznak. 143. Solt. v.6.7.8. ki kell haddni, 
dura verba208 lelkünk C[hris]tus nélkül, C[hris]tus nem lakik bennünk, kárhozatra 
kell mennünk. 147. Solt. v.14. táplás téged. Semlye czipo kenyérrel. dic: Semlyével 
és kenyérrel. Ibid. v.16. Ő méltattya. Quid hoc? dic: ergo Hungarice ő szálittya. 
Azonról való dicsiret igen világi, nótája ugró, templomban majd disztelen; de már 
a Gyermek is tudgya, nehéz ki hadni. [alatta Zoványi kezétől:] Keress más többet 
mert én nem érkezem. Vale. 

[Zoványi kezétől a túloldalon:] t. Szigeti Gyula István Uram, ezek után ki ír, és 
hol mi kérdéseket tevén, ezeket feleltem: A’ Soltárok és dicsiretek Collocatioja legjen 
az ő Kglme arbitriumában209, akar mellyik légjen elől vagy utól. 2. Atyák bölcsessége 
(bizony Istensége) C[hris]tus ember fogaték etc. nem kell ez a’ parenthesis210, hanem 
ez hellyébe tétessék: bizony Isteni szencsege. 3. Az órák ugjan ott meg maradhatnak: 
Első órán, másod órán etc. mivel Sz[ent] Márk ugj ordinállya a’ C[hris]us szenevdé-
sének óráit. 4. A’ Completák211 idején etc. mivel a’ kösség nem értheti jól: jó lesz ez: 
üdő bé tellyesedvén. 5. A’ Magistratus tételkor való énekből, tekincs reánk Úr Isten, 
ki kell hadni az második és következendő kilencz verseket; mint nobis et aliis admo-
dum prejudicosus212 Stróphát; az elsőrol az tizedikre lépni jobb, mert ott kezdődik a’ 
könyörgés. 6. Litania Major és Minor nunquam in usu fuit quoad aetatem meam213, 
méltó onnan ki hadni, mivel a’ régi Pápista Antiphonához alkalmaztatott. 7. Az In-
vocatiokból is ki hagjnék némellyeket mint tévelygünk mint a’ juhok etc. 
[ezek alatt, elfordítva olvasható Zoványitól:] t[i]szt[eletes] Albisi tamás Uram ez 
írásomat küldgje által Zoványra, Zovány Nagyfalura, ez Bagosra, ez Karasznára, 
ez Zilajra etc.

 203 Nem helyes.
 204 ízetlen és nem illik a szöveghez.
 205 Nem elég alkalmas.
 206 Ez ugyanis.
 207 [Utána betoldás Zoványi kezétől:] supra szúsz oláhul.
 208 Kemény szó.
 209 Bírói döntés, határozat.
 210 Zárójel.
 211 Zárásként.
 212 Mások számára túlságosan előítéletes.
 213 Az én időmben a soha nem volt szokásban.
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az ugocsai egyHázmegye véLeménye 214

A Hymnusok az Is[te]ni ditsiretek, es a Soltarokbol vitettetett Psalmusok, ugy a 
dificultasban215 tétettetett többek, ugy tetszik már corrigáltattanak; ha pediglen 
tovabb valo Correctiot kivánnanak, tsak szinte Innovatoroknak216 ne neveztessünk. 
Per nos licet217. s.l.s.d. Venerabilis tractus Ugocsa218 

a máramarosi egyHázmegye véLeménye 219

Calculus Venerabilis diöecesis Marmatiensis Mivel a Sz[ent] Pál Ap[osto]l szavai 
szerént I Cor 14 v. 15220; az Értelemmel való éneklés, igen díszes az Isteni Sz[ent] 
Szolgálatnak; és a könyörgeni akaró embernek fel buzdítására igen alkalmas eszköz 
2 Reg 3. v. 14 (?) Azért szükséges, nemelly enekekből a superfluumokot kihadni, a 
hibákat meg jobbétani, és a dolgokat a Sz[ent] Lélek czéljához s stylusához confor-
málni és azok szerént az Eccl[esi]akban értelemmel és épülettel énekelni. Mivel pe-
nig a boldog emlékezetü Magyar Reformatorok, a kik azokat az Enekeket irogatták 
(: ugy hiszszük nem Profanitasbol se, Profanus Ususra, hanem Sz[ent] végekre ír- 
ták :) ha Enekeik ki hagyatnak, az Impressum Praefatiojaban boldog emlekezetek fel 
tétetvén a posteritásnál221 meg maradhat. s.l.s.d. s.s.222 

a szatmári egyHázmegye véLeménye 223 

Vir dei Clarissime, probe eruditissime, domine Superintendens Pater in X[Chris]to 
noster Colendissime! 

Hymni ut superflui et naevii deponi, expungi possent. Caeterae Cantiones e psal-
mis confectae strenuo diligenter vexentur, perennatur luculentiores explicationes. 
Maneat p[ro] memoria venerandae Antiquitatis ne publicum orinuntur scandalum, 
cum tamen paucitate et brevitate. 

 214 ttREL I.4. régi jelzete: III.d7.27. 
 215 Alkalmatlanság.
 216 Az innovatio tilalma a kora újkori államjog része volt (Erdélyben és a Partiumban mindenkép-

pen), a hatóságok ezzel igyekeztek megakadályozni a bevett vallások dogmatikus továbbfejlő-
dését. 

 217 Felőlünk mehet.
 218 A levél többi pontja (2–4.) a körlevél többi kérdésére reagál: canones, rituale, diplomák.
 219 Az I.4.1-ben (kék irónnal: 6) II.d7.28.
 220 Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az érte-

lemmel is.
 221 Utódoknál.
 222 A levél többi pontja (2–5.) a körlevél többi kérdésére reagál: canones, agenda, fundus, diplomák.
 223 ttREL I.4.1. régi jelzete: II.d7.29.
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Szathmarini, 1729. die 18. Aug[usti] Conservi et Filii V[enerabilis] t[ractus] 
Szath [mariensis] Senior totaque V[enerabilis] Assessorium Societas224 

Ford.: Isten nagytudományú, helyesen legtanultabb embere, superintendens úr, 
Krisztusban való legtiszteletreméltóbb Atyánk!

A himnuszokat, mert feleslegesek és hibásak, el lehet hagyni és ki lehet húzni.  
A többi, zsoltárokból létre hozott énekeket serényen és szorgalmasan át kell for-
gatni, az elegánsabb megoldások maradjanak fenn. Maradjon a régiség iránti tisz-
telet emlékezetére, nehogy közbotrány támadjon, de akkor is csak röviden és kis 
számban.

Szatmár, 1729. augusztus18. a tiszteletes szatmári egyházmegye szolgatársai és 
fiai, esperes és az egész tiszteletes ülnökök közössége.

az érmeLLéki egyHázmegye véLeménye 225

tiszteletes nagy jo Uram, kedves Sogor Uram, a’ kegd Circularis levelét cum adjuc-
to226, kegd intimatioja227 szerént, minden felé hűsigesen expediáltam228, a’ debrecze-
ni Venerab[ilis] tractusra nézőt, tiszt[eletes] Kisvardai jános Senior Uram[na]k ma-
gam, nehéz fájdalmim kőzőtt is, Sz[ent] Péter Szegb[e] (mert ő kegyelme már ne[m] 
Pályib[an] lakik) el vittem, de én debreczenb[e] nem mehettem, ő kegme kőtelessége 
szérént fogadta, mindgyárt maga, a’ debreczeni Venerab[ilis] Collegatusnak prae-
sentállya, tiszt[eletes] jenei Péter Uramat is maga mellé vévén. tiszteletes nagy idejű 
Patai jános Superintendens Uram[na]k is kegd neve alatt a’ levelet el készitettem, 
s’ ő kegme által tiszt[eletes] Szilágyi Márton Professor Uram[na]k recommendál-
tam229, hogy ő kegyelme az arra a’ főldre expedialando230 ifjaktul kűlgye el, ne[m] 
kételkedem benne, hogy ő kegyelme meg ne[m] cselekedné. A kegd sentimentumit, 
mind az Enekek[ne]k meg visgálások és correctiojok iránt, mind pedig a’ Cano-
noknak abbre viáltatosok, és a’ tőbb punctumok iránt is mellyeket kegd leveléb[en] 
fel jedzett, tiszt Atyámfiainak praesentaltam, ő kegmekkel kőzlőttem elle ne[m] 
szollott, nékem is mind tetszenek, párb[an] a’ Venerab[ilis] tractus ládájáb[an] meg 
is hagytam csak hogy készűlhetnének meg mind a’ szerént a’ dolgok, igen jo volna. 

Székelyhid, 13. julii 1729.
Steph[anus] Besenyei 
Minist[er] Eccl[esiae] 

 224 A levél többi pontja (3–5.) a körlevél többi kérdésére reagál: canones, liturgia, visitatio.
 225 ttREL I.1.c. PH 4/1729, közölte Csáji, i. m., 172–173.
 226 Körlevelét csatolván.
 227 Utasítása.
 228 Kiküldöttem.
 229 Eljuttattam.
 230 Küldendő.
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Vegezetre tiszteletes Sogor Uram, kegd most nékem kűldőt levelet cum adjuctis 
el vettem Margitán 15. praes. jul. es mind tiszt. Professor Szilágyi István Uram[-
na]k szollo levelet, mind pedig tipographus Uramnak tartozót el kűldőttem innét 
Margitárul, ez után ha mi olly dolog adná elő megát lévén alkalmatossagom, kegdet 
tudositan el ne[m] mulatom.
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A reformáció után a magyar protestáns gyülekezetek megőrizték a középkori gre-
go riánumon alapuló istentiszteleti hagyományokat. Az anyanyelvre fordított, pro-
testáns hitvallási elvekhez igazított gregoriánum éneklése magától értetődő termé-
szetesességgel élt tovább a magyar protestáns egyházak gyakorlatában. 

Az eddig ismert adatok arról tanúskodnak, hogy Erdélyben maradt fenn legto-
vább ez az énekes istentiszteleti forma. A húsvéti ünnepkörhöz tartozó nagyheti 
istentiszteleteken még a 19. században is megszólaltak olyan gregorián hagyomá-
nyok, amelyek az egyházvezetés rosszallását vonták maguk után. A tiltások sora 
1705-ben, a tiszántúli Református Egyházkerület tarpai zsinatának határozatával 
kezdődött, de még a század második felében is előfordult, hogy a zsinat kénytelen 
volt tárgyalni a gregorián hagyományok ügyét. így például a nagybányai eklézsiát 
az 1770 augusztusában tartott generális zsinaton megrótták, mert „az Úr szenve-
désének története énekléssel adatik elő.”1 Nagybánya vidékéről több adat is bizo-
nyítja, hogy ragaszkodtak a protestáns gregoriánumhoz. Felsőbányán a gyülekezet 
akkori kántora a graduálba, a passió utáni lapokra jegyezte fel, hogy „A Passionak 
Éneklése a F[első] B[ányai] Eccl[esi]ában megszűnt in anno 1741.”2 Egy másik eset 
jellegzetes példája az erdélyi gondolkodásnak. Amikor ugyanis a háromszéki iskola-
mesterek panaszt tettek az 1759-es kézdivásárhelyi zsinaton, hogy noha eltöröltetett 
a nagyheti passió éneklése, a hívek „mégis megkívánják” azt, a zsinati atyák hatá-
rozatából kiérződik a gyülekezetek igényének tiszteletben tartása. A hozott rendelet 
így szól: „ami pedig az úgynevezett passió éneklését nézi, már régen el vagyon ez 
is az ecclesiai rendelés által törölve, melyet ha mégis azok ellen is valamely ecclésia 
kívánna, az alatt a két rhénes forint megfizetése alatt kívánhatja, mely azon szokást 
eltörlő rendelés előtt szokott járni.”3 

 1 BárDos Kornél, Harcok a passió éneklése körül Magyarországon, theológiai Szemle 1971, 
296–303, 320; tótH Sámuel, Adalékok a Tiszántúli Ev. Reformált Egyházkerület történeté-
hez, 2, debrecen, 1894, 140.

 2 Ugyanott jegyezte meg a kántor, hogy a zsoltárokat a „rendes kotta szerint”, azaz a Szenci Mol-
nár Albert kiadása alapján 1753-ban kezdték el énekelni. Vö.: kUrta józsef, Az Öreg Graduál 
századai Erdélyben, Kolozsvár, 2002, 107.

 3 Erdélyi református zsinatok iratai, IV, 1790–1800, Erdélyi Refomátus Egyháztörténeti Ada-
tok 1/4. sajtó alá rend. Buzogány dezső, Dáné Veronka, koLumBán Vilmos józsef, SiPoS Gábor, 
Kolozsvár, 2001, 154; dáné Veronka volt egyházkerületi levéltáros találta az adatot, amely 
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A fennmaradt szerkönyvek (graduálok, passionálék) is arról tanúskodnak, hogy a 
nagyhét liturgiájában még a 19. század első felében is megszólaltak ezek az énekek. 
2000 és 2002 között áttanulmányoztam az öreg graduál mai Erdély területén fel-
lelhető példányait, valamint a Magyarországon található példányok közül is néhá-
nyat.4 Az 1636-os nyomtatvány szinte valamennyi kötetét a 18. század második felé-
ben vagy még később újrakötötték, illetve javították, és az új kötéseken jól látszanak 
a további használat nyomai. Beszédesek az évszámok: az egeresi példányt 1790-ben 
kötötték újra, a felsőbányait 1717-ben és 1877-ben [!] javították, a gerincét borító 
bőrt pótolták. A kolozsvári példánynak 1758-ban egy ezüst sarokverete szakadt le, 
azt tétette vissza az eklézsia, magát a graduált 1771-ben kapta meg a Református 
Kollégium könyvtára. Az egykor református használatban volt, jelenleg lutheránus 
gyülekezet tulajdonában levő oltszakadáti példány 249–323. oldalait, amelyek a 
nagyheti tételeket tartalmazták, kéziratos lapokkal pótolták, nyilvánvalóan az ere-
deti lapok elhasználtsága miatt. Az átkötött graduálok festett lapéleinek (metszésé-
nek) kopásából, a lapok elrongyoltságából egyértelműen következtetni lehet arra, 
hogy a köteteket továbbra is használták, és a nagyheti tételek, a Kyrie puerorum, a 
Lamentatio és Oratio Jeremiae, azaz jeremiás siralma és imája, valamint a Passió, 
jézus szenvedésének története azok az énektételek, amelyek a legtovább használat-
ban voltak.5 

A korabeli énekeskönyvek, graduálok nyomtatott vagy kéziratos példányai kevés 
kivételtől eltekintve elhasználódtak, elvesztek. A fennmaradt kötetek módszeres fel-
kutatása egyelőre még várat magára. Az így rendelkezésünkre álló forrásanyag alap-
ján jelenleg két csonka református kéziratos passionálist ismerünk Erdélyben. Az 
egyiket Felsőbányán találtam 2001-ben. Sem a leíróját, sem a leírás helyét nem sike-
rült megállapítani, valószínűleg Felsőbányán vagy környékén másolták a 18. század 
első évtizedeiben. Ebből a kéziratból csak két csonka lapot ismerünk, fennmaradá-
sukat annak köszönhetjük, hogy egy jó szándékú kántor a felsőbányai öreg graduál 
javításához használta fel őket. A töredék a Lamentatio tíz sorát tartalmazza, és szó 
szerint követi az öreg graduál Passiójának szövegét, dallama viszont eltér attól.6

A másik kézirat 2004 őszén került elő. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
Gyűjtőlevéltárának munkatársai egyik kutatóútjuk alkalmával dicsőszentmárton-
ban, az esperesi levéltárban egy kisfólió méretű passionálist találtak.7 A Küküllői 
Református Egyházmegye levéltárában lappangott sokáig ez a csonka kottás kéz-
irat, amelyről egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy melyik gyülekezet tulajdo-
na volt. Fekete Csaba javaslatára Küküllői passionális néven ismertetem.

szerint Brádon 1800 húsvétján a kántor a két rajnai forint helyett négyet kapott, hogy többé ne 
énekelje a passiót. 

 4 RMNy 1643. A kutatási eredményeket lásd: kUrta józsef 2002, i. m., 104–119.
 5 kUrta józsef 2002, i. m., 105–119, 129.
 6 kUrta józsef, A felsőbányai Lamentatio-töredék, Református Szemle 2003, 854–856.
 7 A kézirat régi leltári száma V/4./9. volt, kötéstábláján egy cetlin a „Passio I Nr [?]”, valamint a 

„Nr. 85.” volt olvasható. Ezek sajnos a restaurálást követően nem kerültek vissza a kötésre.
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A kézirat eleje és vége csonka, ebben az állapotában terjedelme 48 lap. Az eredeti-
leg elrongyolódott félbőr kötésben levő kéziratot 2007-ben Márton Krisztina, a te-
leki téka restaurátora konzerválta és újrakötötte az eredetivel megegyező stílusban.

A kézirat 28×17,5 (1–40. p.), ill. 29,5×19,5 (41–48. p.) cm szövegtükrű, szövege 
két kéztől származik. Beosztása a következő:8

1–40. p. Passio: jézus Krisztus szenvedéstörténetét a lábmosás jelenetétől a meg-
halt jézus oldalba döféséig tartalmazza. Egy gyakorlott kéz írta és kottázta le.

41. p. Jeremiás imája: két sort közöl mindössze, más, szintén jó íráskészségű kéz 
lejegyzése.

41–48. p. Jeremiás siralma: a Lamentatio kezdetétől fogva a második nap má-
sodik részként énekelendő rész (dAALEtH) első soraiig tartalmazza a siralmat. 
Leírója azonos az Oratio lejegyzőjével. 

A továbbiakban a Küküllői passionális csonka Lamentatio-szövegét vetem össze 
korábbi szövegforrásokkal. Csomasz tóth Kálmán, Ferenczi Ilona, Papp Anette és 
Fekete Csaba kutatásai alapján képet alkothatunk a graduálok énektételeinek szö-
veg- és dallamviszonyairól.9 A nagyheti tételek ezen belül külön típust alkotnak, 
speciális variációkkal. Csomasz tóth Kálmán megállapítása szerint – aki ugyan fe-
leslegesnek tartotta a kisebb, kéziratos passionálék részletes vizsgálatát a kérdésben 
– a graduálok szövegvariációinak fő tanulsága, „hogy egyetlen kanonizált, hivata-
los verzió hiányában óhatatlanul egyforma mértékben megnyílik a szabad variáló-
dás számára az ajtó nemcsak a recitált keretdallamok, hanem a kötetlen szövegek 
számára is.”10 Ezzel a megállapítással esetünkben csak egy gond van: 1636-tól, az 
öreg graduál megjelenésétől már rendelkezésre állt az a – ha nem is „egyetlen” 
–, de „kanonizált, hivatalos verzió”, amely mintául szolgálhatott volna a későbbi 
graduálmásolatoknak. Ugyanis Geleji Katona István az 1636-os öreg graduál köz-
vetlen elődjét, a kéziratos Bethlen-graduált, majd a nyomtatott, bővített verziót már 
szerkesztésekor épp ilyen mintának szánta. Az öreg graduál elöljáró beszédében is 
olvasható, hogy az énekek hibáit tapasztalva ifjúkorától fogva egy mintául szolgáló 
graduálra vágyott, „egy mindenféle énekekkel tökéletesen teljes, a sok fogyatko-
zásoktól pedig üres graduálra, hogy abból aztán, mint egy példányból többeket 
is írhatnának le.”11 Keserűi dajka jánossal, püspök elődjével együtt „az iminnen -
amonnan városokból, még onnan kívül Magyarországból is bekéretett graduálok-
ból” a Gyulafehérvárt használatban levő kéziratos graduál fogyatkozásait és hibáit 
korrigálva azzal a szándékkal készítették el a Bethlen-graduált, hogy forrása legyen 

 8 A kézirat eredetileg számozatlan volt, a továbbiakban a későbbi paginálás szerint hivatkozom 
az oldalakra.

 9 Munkásságuk javát ezen a helyen feleslegesnek látom csokorba szedni, az olvasó hamar utá-
najárhat. 

 10 csomasz tótH Kálmán, A magyar graduálok zsoltárainak és passióinak kapcsolatai = Hagyo-
mány és haladás: Csomasz Tóth Kálmán válogatott írásai születése 100. évfordulójára, Bp., 
Cantio Bt., 2003, 325–326.

 11 öGr. 8v.
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a későbbi graduálmásolatoknak.12 Ennek ellenére a szöveg- és dallam-összehason-
lításokból egyelőre az derült ki, hogy az öreg graduál nem akadályozta meg a to-
vábbi variálódást, nem lett közvetlen, kizárólagos forrása egyetlen ismert gregorián 
tételeket tartalmazó, református provenienciájú kéziratnak sem, hanem egy lett a 
rendelkezésre álló források közül.

A továbbiakban négy hasábba tördelve közlöm a Küküllői passionális szövegterje-
delmének megfelelően jeremiás siralmának három korábbi forrásból ismert szö-
vegét, a források szerinti betűhűséggel. A tördelésben egymás mellé kerülnek az 
egymásnak megfelelő szövegrészek. A Vizsolyi Biblia 13 szövege mellé az egyik leg-
korábbi szövegforrásként ismert Batthyány-graduál 14 és az öreg graduál szövege 
kerül. A jelentősebb szövegbeli egyezéseket a Batthyány-graduál, az öreg graduál és 
a Küküllői passionális szövegében egyaránt szaggatott vonallal jelölöm. A Batthyá-
ny-graduál szövege esetében az egyedi eltéréseket félkövér, az öreg graduál szövegé-
ben dőlt betű, a küküllői kéziratban pedig folyamatos aláhúzás emeli ki.15

 12 kUrta józsef, Az elképzeléstől a megvalósulásig. Bethlen Gábor elveszett graduálja és az Öreg 
graduál, Református Szemle 2011, 356–362.

 13 RMNy 652.
 14 A graduált jelenleg a Gyulafehérvári Batthyáneum őrzi, jelzete R.I.40. A tanulmányhoz a Volf 

György-féle átiratot használtam: Nyelvemléktár, Régi magyar codexek és nyomtatványok, 
szerk. bUdeNz józsef, SzarvaS Gábor, sziLáDy áron, 14, Régi magyar codexek, Lobkowitz co-
dex, Batthyányi codex, Czech codex, közzéteszi volF György, Bp., MtA Könyvárusi Hivatala, 
1890.

 15 A hivatkozásokban a szöveghelyeket a Vizsolyi Biblia szerinti versszámozás alapján adom meg.

Vizsolyi Biblia, 1590

(Siralmak 1, 1.)

Miképen l pusztán 
czak 
ő maga az város, 
mellj bvlkedic vala 
sok néppel: vgy mint 

Batthyány-graduál,
17. sz.

Minek utanna 
ſidoſag, 
babillonianak 
fogſagaban vitetek, 
es jeruſalem el 
tretek, jeremias 
Propheta le wle 
ſirvan, es jeruſalem 
varoſſanac iuendő 
puſztulaſarol, 
ſzomoru ſziuel ezt 
monda.

Mikeppen al puſztan 
czac nn maga az 
varas, ki annac eltte 
ſok neppel vala telles. 
tetetek u mint 

öreg graduál, 1636 

249a
Minek utánna Sidóſág 
Babylloniának 
fogságában viteték, és 
Ieruſálem el hagyaték, 
Ieremias Propheta le 
le ſirván, 
Ierusalem városának 
ſzrny puſztuláſan 
ſzomorkodván, 
keſerves ſzivel ezt 
mondá. 

ALLEPH. 
Miképpen áll 
puſztán csak önön 
maga az Város, ki 
annak előtte ſok 
néppel vala tellyes. 

Küküllői passionális, 
18. sz. 

41. p. 
Minek előtte sidoság 
Babillonianak 
fogsagaban viteték 
és jerusalem el 
töreték, jeremias 
Profeta le üle 
sirván, és jerusalem 
Varossának 
eljövendő 
pusztulasarol 
szomoru szivel ezt 
monda:

Miképen all pusztán 
tsak önön maga a’ 
Varos? Ki annak 
előtte sok neppel vala 
tellyes. tetetek ugy 
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16

 16 Az előző lap őrszava: „fojnak”.

zueggyé ln a Pogán 
népeknek aſzſzonya: 
az tartományoknac 
feiedelme ln adó 
fizetué.

(1, 2.)
(Mimódon) sir eltte 
igen étzaka, és az  
knyhúllatási az  
ortzáián le folynac, 

nem találtatéc 
minden  baráti 
kzzl ki meg 
vigaßtalná tet. 
Minden  baráti meg 
vtálác tet, és lnec 
néki ellenségi.

(1, 3.)
Számkiuetésre méne 
az Iuda az nagy 
nyomoruságnac és 
az nagy ßolgaságnac 
miatta, 
és  lakozuán az 
Pogányoc között nem 
talála nyugodalmat, 
az kic őtet kergetic 
vala, el éréc az szoros 
vtakon.

(1, 4.)
Sionnac vtai mind 
sirnac, ho’g nintsenec 
kic fel mennénec az 
innep napra, 
néki minden kapui el 
pusztulnac, minden 

ſzuede, pogan 
nepeknek aſſzonya; 
tartomanyoknac 
feiedelme, tetetec ado 
fizetue.

Szẘntelen valo ſiraſt 
tn eczaka, ez az  
k hullataſi orczaian
el le futanac: 

Ninczen neki minden 
 barati kzzwl, ki 
tet 
meg vigaſztalna.
Minden barati meg 
utalac tet, es  neki 
lnek ellenſegi.

Szam ki veteſre 
keſzeritetek menni 
az ſidoſag, na 
nyomoruſagnac es 
ſzolgalatnac miatta. 
Lakozek pogan 
nepek kztt es nem 
lle ugodalmat. 
Minden ellenſegi 
meg fogac tet, nem 
kẘlnben mint ers 
es ſzoros utakon 
jeruſalem, jeruſalem, 
mire hogy meg 
ſem terz meg a, t, 
Uradhoz Iſtenedhez.

Sionnak utai mint 
sirnak, annak okaert 
hogy ſenki mar nem 
i fel az idnep napra. 
Minden kapui 
le tretenek, es 

téteték ugy-mint 
zvegyé, pogány 
népeknek Aſzſzonyá: 
tartományoknak 
Fejedelme, téteték 
adó fizetvé. 

BEtH. 
Szntelen való ſiráſt 
téſzen étzaka, és az 
 knyhullatási az ő 
orczáján el le futnak. 

Nincsen néki minden 
 barati kzzl ki 
tet meg vigaſztalná. 
Minden barati meg 
útálák tet, és  néki 
lőnek ellenſégei. 

GIMMEL. 
Számkivetésre 
kénſzeriteték menni 
az Sidóſág, nagy 
nyomorúſágnak és 
ſzólgálatnak miatta. 
Lakozik pogány 
népek kztt és nem 
lel nyugodalmát: 
Minden ellenſégi 
meg fogák tet, nem 
klömben mint ers 
és ſzoros utákon. 
Ieruſalem Ieruſalem, 
mire hogy még 
ſem térſz meg a te 
Vradhoz Iſtenedhez. 

dALLEtH. 
SECVNdA primi 
diei. Sijonnak utai 
mind ſirnak, ennek-
okáért, hogy ſenki 
már nem j fel az 
innep napra. Minden 

mint özvegyé Pogány 
Nepek[ne]k Asszonyá, 
tartomanyok[na]k 
Fejedelme téteték 
ado fizetővé, 

szüntelen való sirast 
tőn Ejszaka, és az 
ő könyhullatási 
Ortzájánel le |42. 
p.|futának.16

Nintsen neki minden 
ő Barati közül ki ötöt 
meg vigasztallya. 
Minden barati meg 
utalak ötöt, és ő néki 
lőnek Ellenségi. 

Szamkivetesre 
kenszerittetik menni 
a sidoság, nagy 
nyomoruságnak és 
szolgalatnak, miatta. 
Lakozék pogány 
népek között, és nem 
lele nyugodalmot. 
Minden Ellenségi 
meg fogák ötöt, nem 
külömben mint erős 
és szoros utakon. 
jerusalem jerusalem, 
miért hogy még 
sem tersz meg a te 
Uradhoz Istenedhez.

Sionak utai mind 
sirnak, ennekokáért 
hogy senki nem jő fel 
az Innep napra, 
Minden kapui 
le töretének, es 

Vizsolyi Biblia, 1590 Batthyány-graduál,
17. sz.

öreg graduál, 1636 Küküllői passionális, 
18. sz. 
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papjai sirnac, az  
szűzői szomoruac, és 
 maga vagyon nagy 
keresűségben.

(1, 5.)
Az  ellenségi 
főué lttenenc, 
az  ellenségi 
szerentséssen 
tselekedtec, 
mert az WR 
verte meg tet 
az  bűnénec 
sokaságáért, az  
kitsinded gyermeki 
az rablásra menénec 
az ellenség eltt. 

(1, 6.)
Es el táuozéc az 
Sionnac leányától 
minden  ékessége, 
lttec az  feiedelmi 
ollyanocká mint az 
szarvasoc, mellyec 
nem találnac eledelt, 
és le futánac minden 
ernélkl az  
ellensége eltt.

(1, 7.)
Meg emlékezéc 
Ierusálem az ő 
nyomoruságánac, és 
az  keserűségénec 
napiain minden 
gynyrűségéről, 
mellyek vóltánac 

az ö papi felette 
ſzomoruak. Az 
ſzẘzek is igen meg 
heruattanac, 
es  maga vaon na 
keſerẘſegben.

Az ellenſeg  feien 
zedelmet vön, 
es haborgatoia 
gazdagga tetetek, 
mert az Ur Iſten 
meg vere tet: 
Szantalan ſok 
bẘneiert 
ő ermeki ellenſegi 
előt fogſagra 
vitetenek.

El vetetek ſionnak 
leaatul minden 
ekeſſeg, es  feiedelmi 
haſonlatoſok lőnek 
eledelt nem talalo 
koſokhoz. 
Mert minden 
ernelkẘl hatalmas 
ellenſeg előtt el 
menenek. 
jeruſalem, jeruſalem 
mire h,m,ſ,t,m,a,t, 
uradhoz Iſtenedhoz.

Meg emlekezzek 
jeruſalem, az  
omoruſaginak 
napiarul, es 
rwſegerl, 
kiben regtol fogvan 
elt vala. 

kapui le tretének, 
és az  Papjai felette 
ſzomoruak; 
Az ſzűzek-is igen 
megh hirvattanak, 
és nnn maga 
vagyon nagy 
keſerűſégben. 

HEEEtH. 
Az ellenſég az  fején 
gyzdelmet vn, 
és háborgatói 
kazdagokká 
tétetének: 
mert az Vr Iſten 
megh veré tet. 
Számtalan ſok 
bűneiért,  gyermeki 
ellenſégi eltt 
fogſágra vitetének. 

VAVV 
El véteték Sijonnak 
leányától minden 
ékeſſég. Es az 
 Fejedelmi 
haſonlatoſak lnek 
éledelt nem találó 
ſzarvaſokhoz. 
Mert minden er 
nélkl hatalmas 
ellenség elt el 
menének. 
Ieruſalem &c.

tERtIA primi diei. 
ZAAAIN. 
Megh emlékezék 
Ieruſalem az  
nyomorúſágának 
és keſerűſſgének 
napján, az  
gyönyrűſégéről, 

az ő Papi felette 
szomoruak az 
szüzekis igen meg 
hervadtak, 
és ő maga vagyon 
nagy keserűségben. 

Az Ellenség az ő 
fején győzedelmet 
vőn, és haborgatoja
gazdaggá téteték: 
mert |43. p.| az Ur 
Isten meg veré őtöt. 
szamtalan sok 
bűneiert,
ő Gyermeki Ellenség 
előtt fogsagra 
vitetnek, 

El vetetek Sionnak 
Leanyatol 
minden ekesség, 
és ő Fejedelmi 
hasonlatosok lőnek 
eledelt nem talalo 
Kosokhoz. 
mert minden erő 
nelkül hatalmas 
Ellenség előtt 
el menének. 
jerusale[m] 
jerusalem? Miert 
hogy még sem te[r]
sz meg ate Uradhoz 
Istenedhez.

Meg emlekezek 
jerusalem az ő 
nyomorusaganak 
napjárol es 
gyönyöruségeről, 
kiben regtől fogvan 
elt vala, 

Vizsolyi Biblia, 1590 Batthyány-graduál,
17. sz.

öreg graduál, 1636 Küküllői passionális, 
18. sz. 
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eleitl fogva: 
mikoron esnéc az 
nép az  ellenségénec 
kezébe, és nem vólna 
semmi segedelme: 

Látá az ellenség 
tet, tsufolá az  
(gynyrűségénec) 
meg szűnését.

(1, 8.)
Vétkezéc feltte 
igen az Ierusále[m], 
annakokáért 
tsúfoltatéc meg.
Mindnyáián az 
kic tisztelic vala 
tet, meg vtálác 
tet, mert látác az 
ő rutságát,  pedig 
siruán fohászkodott, 
miuelhogy hátra 
vettetett.

(1, 9.)
Az  rútsága vagyon 
az  ruhájánac 
peremin: 
nem emlekezett meg 
az  vtolsó ideiérll,
le szálla tsodálatos 
képpen: nem vólt 
néki vigasztalóia: 
tekénts meg 
Wram az én 
nyomoruságomat, 
mert az ellenség én 
raytam ert vtt.

Mikor az  nepe 
ellenſegenek kezeben 
eſek, es nem vala 
neki ſegitje. 

Latac tet az  
ellenſegi, 
es meg neuetek az 
ugodalmanak 
napiat. 

Igen vetkezek 
Iſten ellene jeruſalem, 
annac okaert tle 
ſzam ki vetetek. 
Mind az kic tet 
eleb tiſztelik vala, 
ſzidalmazzac moſtan. 
Mert latac az  
éktelenſeget, 
 maga pedig 
fohazkoduan es 
ſiruan hatra tere.

Az  fertelmeſſege 
mindeneknel niluan 
vala. de meg ſem 
emlekezek meg 
iued eleterl. 
Azert meg 
gyalaztatek 
czudakeppen, 
es nem ln neki 
vigaſztaloia. tekencz 
meg Uram Iſten az 
en nyomoruſagimat, 
mert igen fel 
magaſztaltatek 
az en ellenſegem. 
jeruſalem, jeruſalem 
mire hogy meg 
ſ,t,m,a,t, Uradhoz 
Iſtenedhz.

kiben régtl fogván 
élt vala. 
Mikor az  népe 
ellenſégének kezében 
eſék, és nem vala 
néki ſegitje. 

Láták tet az  
ellenſégi, 
és meg neveték az 
 nyugodalmának 
napját. 

HEEEt. 
Igen vétkezék 
Ieruſalem Iſtennek 
ellene, annakokáért 
tlle meg nevetteték.
Mindenek az kik tet
eléb tiſztelik vala 
ſzidalmazzák moſtan, 
mert láták az  
éktelenſégét, 
nnen maga penig 
foházkodván, 
és sirván hátra tére. 

tEEEtH. 
Az  fertelmeſſége 
mindeneknél nyilván 
vala, de még ſem 
emlékezék megh 
jővendő itiletirl.
Azért meg 
gyaláztaték 
csudaképpen és nem 
ln neki vigasztalója:
tekintsd meg 
Vram Iſten az én 
nyomoruſágomat, 
mert igen fel 
magaztaltaték rajtam 
az én ellenségem. 
Ierusalem &c. 
Prima secundi diei. 

mikor az ő Nepe 
Ellenségnek kezeben 
esék, és nem vala 
néki nyugodalma. 

Láták őtőt az ő 
Ellenségi 
es meg neveték az 
nyugodalmanak 
napját. 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az ő fertelmessége 
mindeneknél nyilván 
vala, |44. p.| de 
még sem emlékezék 
meg jövendő 
iteletről. Azért 
meg gyalaztaték 
tsudaképpen és 
nem lőn néki 
vigasztaloja. tekints 
meg Ur Isten az én 
nyomorusagomot 
mert igen fel 
magasztaltaték 
az én Ellensegem. 
jerusalem jerusalem? 
miert hogy még 
sem tersz meg ate 
Uradhoz Istenedhez.

Vizsolyi Biblia, 1590 Batthyány-graduál,
17. sz.

öreg graduál, 1636 Küküllői passionális, 
18. sz. 
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(2, 1.)
Miképpen 
homályositotta meg 
haragjában az Wr 
Sionnac leániát, 
az égbl alá haitá 
az fldre Izraelnek 
ékességét, és meg 
nem emlekezett 
haragiának idején 
az  lábai alatt való 
székrl?

(2, 2.) 
El vesztette az WR 
minden kéméllés 
nélkl Iácóbnak 
minden haylékit, le 
treté haragiában 
Iuda leányánac 
minden ersségit, 
azt fldre hányatuán 
meg rutitá az 
országot, és az  
feiedelmit.

(2, 3.)
Le tré haragiában 
Izraelnec minden 
szarvát, hátra 
vonuán kariát az 
ellenségtl,
és geriesztett Iácób 
ellen vgy mint 
krskrnyl meg 
emésztő lángnac 
tzét.

(2, 4.)
Meg vonyá kézíuét 
mint az ellenseg, 
meg erssite az  
iob kariát mint az 
ellenség, és mindent 

Mikeppen alaza 
meg az Ur Iſten, 
haragiaban 
jeruſalemet. Le vete 
az nagy diczſegbl, 
ſidoſagnac ekeſſeget. 
Es nem emlekezek 
meg az ő labai álat 
való ſzekrl, nagy 
haragianac ideien.

Megronta az Ur 
Iſten ſidoſagot, es 
nem kedueze neki. 
Minden ekeſſeget 
jacobnac le tre, az 
 nagy haragiaban. 
Sidoſagnac minden 
ekeſſeget fldre le 
hanya, meg rutita 
az orſzagot, es az  
feiedelmit. 

Le tre haragiaban 
ſidoſagnac minden 
hatalmat. Meg 
vona ſegetſeget az  
ellenſegitől.
Es meg emeſzte jacob 
orſzaganac minden 
ſzegeletit, nem 
kwlnben mint egy 
ſebeſſen egh langh. 
jeruſalem, jeruſalem, 
mire hogy meg ſem 
terz m,a,t Uradhoz 
Iſtenedhz.

Meg vona yet mint 
egy ellenſeg, meg 
erſſite az  iob 
kariat jeruſalem 
ellen, ugy mint 

ALEPH. 
Miképpen aláza meg 
az Vr Iſten haragjában 
Ierusalemet, le veté 
az nagy dicsſegbl 
Izraelnek minden 
ékeſſégét; Es nem 
emlékezék meg az ő 
lábainak ſámolyáról 
nagy haragjának 
idején. 

BEEEtH. 
Megh rontá az Vr 
Isten Sidoſágot, és 
nem kedveze néki; 
Minden Sátorit 
Iacobnak le rontá 
az  haragjában: 
Sidóſágnak minden 
erſſégét fldre le 
hánya, meg rutitá 
az országot és az  
Fejedelmit.

GIMMEL. 
Le tré haragjában 
Sidóſágnak minden 
hatalmát: Meg voná 
ſegitségét mind  
ellenſégitl.
Es megh eméſzté 
Iacob orſzágának 
minden ſzegleteit, 
nem klömben mint 
egy ſebeſſen ég láng. 
Ieruſalem Ieruſalem, 
mire hogy még 
ſem térſz meg az te 
Vradhoz Iſtenedhez. 

dALLEtH 
Meg voná az Vr 
az  ijet mint egy 
ellenſégh: Megh 
erſité az  jób karját 
Ieruſalem ellen ugy 

Mikeppen alázá 
meg az Ur Isten 
haragjában 
jerusalemet, Le veté 
a nagy ditsőségből 
Sidosag[na]k minden 
ekességét, és nem 
emlekezek meg 
az ő Labai alatt 
való szekről, nagy 
haragjának idején. 

Meg ronta az Ur 
Isten Sidosagot, es 
nem engedé neki: 
minden ekessegét 
jacobnak el töré 
az ő haragjában 
Sidosángank minden 
ekessegét földre 
hányá, meg ronta 
az Orszagot és 
Fejedelmet. 

Le tore |45. p.| 
haragjaban 
Sidosagnak minden 
hatalmát, meg 
vona segitseget az ő 
Ellenségitől, 
és meg emeszté 
jakob Orszaganak 
minden szegletit nem 
külömben mintegy 
sebessen égő lang. 
jerusalem jerusalem? 
miert hogy még 
sem tersz meg a te 
Uradhoz Istenedhez.

Meg voná ivét, mint 
egy Ellenség; meg 
erősité az ő job karját 
jerusalem ellen, ugy 
mint haborgato, és 
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valami szép vala meg 
lé Sion leányánac 
sátorában, ki önté 
mint az tzet az  
bosszu állását.

(2, 5.)
Vólt az WR ollyan 
mint az ellenség, el 
vesztette az Izraelt, 
el vesztette minden ő 
palotáit, el hányatta 
néki minden 
ersségit, és meg 
sokasitotta Iudánac 
lányában az sirást és 
az iaygatást. 

(2, 6.) 
Es el hánta 
mint az kertet az  
sátorát, el vesztette 
az  gylekzetét,
el feledkztt az WR 
az Sionban való 
gylekzetrl, 
és a szombatrol, 
és meg vtálta 
haragiában 
az királt, és az 
papokat.

(2, 7.) 
Meg vtalá az WR 
az  óltárát, meg veté 
az  Sanctuariomiát, 
az ellenseg kezébe 
adá az  palotáinac 
k falait: kiáltást tn 
az Wrnac házában 
az ellenseg, mint az 
innep napon.

haborgato. Es meg 
le mindeneket Sion 
leanyanac ſatoraban, 
kic kiuanatoſok 
valanac tekentetre. 
El boczata az  na 
haragiat mint egy 
egh tẘzet.

Az Ur Iſten ln u 
mint e ellenſeg, 
mert el puſztita 
ſidoſagot, es el tre 
minden palotait, el 
ronta minden erſ k 
falait, es meg ſokaſita 
Izrael nepenek 
banattyat es ſiralmat.

El hanya ſatorat 
mint egy keuet. 
El veſzte hailekat 
kiben lakik vala. 
El feletkezek az 
Ur Iſten ſionnac 
aldozattyarul, 
es inneperl: 
meg atkoza 
haragianac boſſzu 
allaſaban az kiralt es 
az papokat. jeruſalem 
jeruſalem, mire hogy 
meg ſem terz m,a,te 
Uradhoz Iſtenedhz.

El hanya az Ur Iſten 
az  oltarat, 
meg atkoza az  
templomat. 
Es ada ellenſeg 
kezeben palotainac 
ers k falait, kialtaſt 
tn az ellenſeg Iſten 
templomaban mint 
egy idnep napon.

mint háborgató. Es 
meg le mindeneket 
Sion leányának 
ſátorában, kik 
kivánatosok valának 
tekintetre, el ki önté 
az haragját, mint egy 
ég tzet. 

HEEEtH. 
Az Vr Isten lőn ugy 
mint egy ellenség. 
Mert el puſztitá 
Sidóſágot, és le töré 
minden palotáit.
El rontá minden erős 
kő falait, és meg 
ſokaſitá Iſrael népének 
bánattyát és ſiralmát. 

VAAV. 
Le voná Sátorat 
mint egy kertet, 
el veſzté hajlékát 
melybẽ lakik vala. 
El feletkezék az 
Vr Iſten Sionnak 
áldozattyáról 
és innepérl, 
meg átkozá boſszu 
álláſának haragjában 
az Királt és az 
Papokat. Ieruſalem 
Ieruſalem, &c. 

ZAIN. 
Elhánya az Vr Iſten az 
 oltárát, meg utálá 
az  templomát, 
és adá ellenség 
kezébe[n] palotáinak 
ers k falait, kiáltást 
tn az ellenſég Iſten 
templomába[n] mint 
egy innep napon. 
HEEtH. 

meg öle mindeneket 
Sion Leanyanak 
Satoraban kik 
kivanatosok valanak 
tekintetre. El botsatá 
az ő haragját mint 
egy égő tüzet. 

Az Ur Isten lőn mint 
egy Ellenség, mert el 
pusztítá Sidoságot, 
és le töre minden 
Palotait, és el rontá 
minden erős kofalait. 
Meg sokasitá Izrael 
nepenek siralmat és 
banatyat. |46. p.|

El hányá satorát 
mint egy kertet, 
el veszté hajlékát, 
kiben lakik vala. 
El felejtkezek az 
Ur Isten Sionnak 
aldozattyárol, és 
Inneperől, meg 
átkozá haragjának 
boszszuallasaban 
a Királyt és Papokot. 
jerusalem jerusalem? 
miert hogy meg 
sem tersz meg a te 
Uradhoz Istenedhez.

El hányá az Ur Isten 
az ő Oltarat, meg 
átkozá az ő 
templomát, és ada 
Ellenség kezeben 
Palotainak erős 
kofalait. Kialtást 
tőn az Ellenség Isten 
templomaban, mint 
egy Innep napon. 
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(2, 8.)
Gondolá az WR, 
hogy el vesztené 
Sion leányánac k 
falát, 
ki terueszté az 
mér kötelet: az el 
vesztéstl meg nem 
voná kezét, és 
el pusztita az bástyát, 
és á k falt, 
egyetemben ezec el 
pusztitattac.

(2, 9.) 
Az földre le 
tretteténec az  
kapui, el veszte el 
töre annac záriait, 
az ő királlya 
és feiedelmi az 
Pogányoc között 
vadnac truén nélkl: 
Ez az Prophétácnac 
nintsen az Wrtól 
ielentetett látásoc.

(3, 1.) 
Mikeppen 
homályosodott meg 
az arany, 
el változtatott 
az szép arany,
el hányattattnac 
az Sanctuariumnac 
kuei 
az vtzákra.

Gondola, az el Iſten, 
hogy el veſztene 
jeruſalemnek minden 
ekeſſeget. 
Es nem terite meg 
az  el vegzet 
akarattyat 
az puſztulaſrol. 
El tretek azert 
krnywl valo 
ekeſſege, minden k 
falaival egyetemben.

Be ſellyedtenek az 
fldben jeruſalemnek 
minden kapui, el 
tretenek 
minden ers zarai, 
az kiralt es 
feiedelmeket 
el viuek az poganyok, 
kic kzt ninczen 
az Iſtennek truenye, 
ninczenek az 
prophetac,
kic Iſtenről iuendt 
mondanac. 
jeruſalem, jeruſalem, 
mir. hogy meg ſ. 
terz m,a,te Uradhoz 
Iſtenedhz.

Mikeppen 
homalyoſodot meg az 
ſzep arany, 
es meg valtozot 
termeſzet ſzerent valo 
io ſzineben. 

Szellel hanyatanac 
az templomac kuei, 
minden uczaknak 
piaczara.

Gondolá az él Iſten, 
hogy el vesztené 
Ieruſalemnek minden 
éppletit, 
és nem térité meg 
az  elvégezet 
akarattját 
az puſztításrol.
El töreték azért 
krnyl való erſſége, 
minden k falaival 
eggyetemben.

tEEtH. 
Bé ſllyedék az fldbẽ 
Ieruſalemnek ers 
kapui. Es el tretének 
minden ers zárjai, 
az Királyt, és az 
fejedelmeket el vivék 
az pogányok, kik 
kzt nincsen az 
Istennek trvénye, 
nincsenek az 
Propheták kik 
Istenrl jvendt 
mondhatnának 
Ieruſalem Ieruſalem 
&c.

ALLEPH. 
Miképpen 
homályoſodott meg 
az ſzép arany, 
és változot terméſzet 
ſzerint való jó 
ſzinében. 

Széllel hányatának az 
templomnak kvei, 
minden utzáknak 
piaczira. 

Gondola az Ur Isten, 
hogy el vesztené 
jerusalemnek minden 
epületét; 
És nem terite meg 
az ő elvegzett akara 
|47. p.|
tyát a pusztitastol. 
El töretek azért az 
környül való erősség 
minden kofalaival 
egyetemben. 

Be süllyezték 
a Földben 
jerusalemnek minden 
kapuit, El törek 
erős zárjait. 
Az Királyt és 
Fejedelmet 
el vivek a Poganyok 
kik között nintsen 
az Istennek 
törvénye, nintsenek 
a Profeták, 
kik Istenről jövendőt 
mondanának. 
jerusalem jerusalem 
miert hogy még 
sem tersz meg a te 
Uradhoz Istenedhez.

Mikeppen 
homalyosodott meg 
a szep Arány és meg 
valtozot termeszet 
szerint való jó 
szinében. 

Szellyel hanyatanak a 
templomnak kövei, 
minden utzaknak 
piatzara,
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jeruſalemnek 
nemes magzati, 
es ekeſbek ereztet 
arannal. Ime mely 
hirtelen
el tretenek mint egy 
fldbl czinalt eden, 
kit az fazek gyarto 
kezeuel epitet.

Meg az ſarkanyok is 
ki vetettek  
emliket, 
es ſzoptattyac vala 
az  klykket. 
Az én népem leanya 
haſonlatos ln 
az puſztaban 
lakozo kegyetlen 
ſtucz madarhoz 
jeruſalem, jeruſalem 
m,h,m,ſ,t,m,a, t. 
Uradhoz Iſtenedhz.

Az ſzoptato
gyermekeknek 
nyelvek, nagy 
ſzomiuſag miat 
ragadnak inekhz. 
Es az apro 
gyermekek kenyeret 
kerenek, 
de nem vala 
ki  nekic adna. 

Kic annac eltte nagy 
gynyrwſegben 
elnek vala, 
meg letenek az 
uczakon. 

(3, 2.)
Sionnac drága fiai, 
kic tiszta aranyban 
valánac fel 
ltztetue, 
miképpen 
hasonlitatánac 
az sárból tsinált 
edénhhz, mellyet 
az fazekas tsinált.

(3, 3.) 
Még az 
sárkányokis ki 
vetic az emleieket, 
szoptattyác az  
klkeket, ez én 
népem leánya penig 
kegyetlen mint az 
pusztában való 
Strutz madarac.

(3, 4.) 
Az szopó 
gyermekeknec 
nyeluec az inyékhz 
ragada, az 
szomiuság miatt, 
az kitsindedec 
kenyeret kérénec, 
és nem találtatéc 
ki adna nékic.

(3, 5.) 
Kic gynyrűſéges 
étkeket éſznec vala, 
meg halánac az 
utzákon: 

BEEtH. 
Ieruſalemnek 
nemes magzati, 
kik ékeſbek valának 
ereztet aranynál. 
Imé melly hirtelen el 
töretének, 
mint egy fldbl 
csinált edény, kit az 
fazék gyártó kezével 
kéſzített.

Megh az Sárkányok 
is 
ki vetik az  
emliket,
és ſzoptattyák 
az  klykket, 
Az én népem leánya 
penig haſonlatos ln, 
az puſztába[n] lakozó 
kegyetlen Strucz 
madárhoz. Ieruſalem 
Ieruſalem &c. 

SECUNdA Secundi 
diei. dALLEtH. 
Az ſzoptató 
gyermekeknek 
nyelvek nagy 
ſzomjuſágh miat 
ragadának inyekhez. 
Es az apro 
gyermekek kenyeret 
kérének, 
de nẽ vala 
ki  nékik adna.

HEEtH 
Kik annak előtte 
nagy gynyrűſégben 
élnek vala, 
meg letének az 
utzákón. 

 
jerusalemnek nemes 
|48. p.| magzatjai, 
ekesbek eresztett 
Aranynál. Imé mely 
hertelen eltöretenek, 
mint egy Földből 
tsinált edény, 
kit az fazék gyarto 
kezével készitett. 

Még a sárkanyokis 
ki vetettek ez 
ő emlőjoket, és 
szoptattyák 
az ő kölyköket. 
Az én nepem Leanya 
pedig hasonlatos lőn 
a Pusztaban lakozo 
kegyetlen stutz 
madárhoz. jerusalem 
jerusalem miert 
hogy még sem tersz 
emg a te Uradhoz 
Istenedhez.

Az szoptato 
Gyermekek[ne]k 
nyelvek nagy 
szomjuság miatt 
ragadnak inyekhez. 
Az apro Gyermekek 
kenyeret kérének, 
de nem vala ki 
ő nekik adna. 

Kik annak előtte 
nagy gyönyörűsegben 
elnek vala, 
meg öletenek az 
utzákon. 
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17

18

A kézirat szövegének viszonya a Vizsolyi Bibliához

A Vizsolyi Biblia zsoltárszövegeinek énekes használatára Csomasz tóth Kálmán 
hívta fel a figyelmet.19 Fekete Csaba részletekbe menő kutatásai alapján pedig pon-
tos képet kaptuk a bibliafordítás szövege és a graduálokban található zsoltáranyag 
kapcsolatáról.20 Részint ez indokolta, hogy az összevetésben megnézzem, hogy a 
Vizsolyi Biblia Lamentatio-szövegének a zsoltárokhoz hasonlóan volt-e hasonló li-
turgikus, énekes utóélete. A szöveg-összehasonlítás során kiderül, hogy az énekelt 
Lamentatio-szövegek forrása nem a Vizsolyi Bibliában található fordítás. 

A kézirat szövegének viszonya az Öreg graduálhoz

Az öreg graduálban közölt Lamentationes Jeremiae szövegét Geleji Katona István 
püspök revideálta. így ír erről: „Az Lamentatiokot, avagy az Jeremiás siralmait 
(mellyeket én nem tudom mi okon vettek volt fel az mi eleink hogy az Nagy Héten 
énekellyék) […] egy Húsvéti üdnepre én corrigáltam vala meg, osztan csak abban 
maradának.”21 Az öreg graduál szövegeiben kimutathatók azok a változtatások, 
amelyeket a nyelvész Geleji Katona István végzett.22 A Geleji Katona által revideált 
szöveg eredeti formájára a Batthyány-graduál és a küküllői kézirat egyezéseiből is 

 17 Itt megszakad a szöveg.
 18 A szöveg itt megszakad.
 19 csomasz tótH Kálmán, i. m., 324–325.
 20 Fekete Csaba, Az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya = Tanul-

mányok a magyar egyházi nyelv története köréből, szerk. a. moLnár Ferenc és m. Nagy Ilona, 
debrecen, dE Magyar Nyelvtudományi tanszéke, 2003 (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár, 
Kiadványok, 4), 115–128. Emellett több résztanulmánya is foglalkozik a kérdéssel. disszertáció-
ját érdemes lenne könyv formájában közreadni, az olvasó a komplex módszerű kutatás nyelvtör-
téneti, liturgia-, irodalom- és könyvtörténeti eredményeit együtt hasznosíthatná.

 21 öGr 9r.
 22 Vö. geleji katoNa István, Magyar grammatikátska, Gyulafehérvár, typ. principis, 1645. RMNy 

2103. – Geleji „observatioi”-nak a graduálszövegében nem minden esetben volt foganatja. Példa 
erre a 2, 4. versben szereplő „Vr” szó, („Meg voná az Vr az ő ijet mint egy ellenségh”), melyről a 
Grammatikácskában így vélekedik: „…Sem az u helyett nem illik v-t írni, illyen modon Vr, vram, 
vt, vtallom &c.” XIII. A. (A3-as ív). 

kic az veres 
bárſonban 
neueltetnec vala 
fel, lelgetéc az 
ganéiokat.

Es az kic iarnac vala 
veres barſonban, 
az ganeiokat 
meg haan lelge-17

Es az kik járnak 
vala, 
veres bárſonban, 
az ganéjókat meg 
halván lelgedtik [!] 
vala. 

Es akik járnak 
vala ve18 
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következtethetünk. Ezek a változtatások legtöbb esetben stiláris igazítások, ame-
lyek néhány esetben csak a szórend megcserélését jelentik.23 Más esetben a szócsere 
mellett Geleji változtatott is a szövegen: „Igen vetkezek Isten ellene Jerusalem, an-
nac okaert tőle szam ki vetetek.” (Batthy. gr.) és „Igen vétkezék Ierusalem Isten-
nek ellene, annakokáért tőlle meg nevetteték.” (ögr).24 Néhány helyen bővítette a 
szöveget, mint például a Vizsolyi Bibliában nem szereplő bevezető részben: „Jeru-
salem varossanac iöuendő pusztulasarol, szomoru sziuel ezt monda.” (Batthy. gr.) 
és „Ierusalem városának szörnyű pusztulásan szomorkodván, keserves szivel ezt 
mondá.” (ögr). Számos helyen cserélte ki az archaikusabb szóalakot, mint például 
az 1,2. versben: „ellenségi” (Batthy. gr.) és „ellenségei” (ögr), vagy „tőn” (Batthy. 
gr.) és „tészen” (ögr).

Feltételezhetően a Vizsolyi Biblia szövegére utal vissza a „rajtam” és a „kik” 
szavak betoldása, amely a 1,9. és a 3,2. versekben szerepelnek, és amelyeket nem 
találunk a kéziratos szövegekben.

Nem kizárt, hogy az öreg graduál forrásai között olyan kézirat, esetleg kézira-
tok is voltak, amelyek ugyanezt a változatot tartalmazták, amelynek a hagyomá-
nyát a küküllői kézirat lejegyzője is folytatta. Erre a következő szövegbeli egyezé-
sek utalnak:

Sor-
szám

vers Batthyány-graduál öreg graduál Küküllői passionális

1. 1, 9. eleteről itiletiről iteleteről

2. 2, 1. – minden minden

3. 2, 5. el le le

4. 2, 6. keuet kertet kertet

5. 2, 8. ekesseget éppületit epületét

6. 2, 8. ekessege erőssége Erősség

7. 3, 2. epitet készített készitett

A kézirat és a Batthyány-graduál szövege

Mivel Erdélyből korábbi Lamentatio-variánsok nem maradtak ránk, hogy az ösz-
szehasonlításban támpontot nyújthatnának, a 17. század elején lejegyzett, felvidéki 
provenienciájú Batthyány-graduál (vagy ahogy filológus környezetben használatos: 
Batthyány-kódex) szövegét választottam viszonyítási alapul.25 A két kézirat szöve-

 23 Lásd 2, 6. vers.
 24 1, 8. vers. A Vizsolyi Biblia szövegében: „annakokáért tsúfoltatéc meg”.
 25 Kitekintéssel voltam a Batthyány-graduál úgynevezett testvérgraduáljára, a Ráday-graduálra 

is, de közös lejegyzőről lévén szó az összevetés nem hozott eredményt. Vö.: Graduale Ráday, 
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gének egyezései alapján kiderül, hogy valószínűleg egy azonos liturgikus forrásra 
vezethetők vissza.

Az 1,2. versben a küküllői kézirat szövegében „az ő könyhullatási Orczáján el 
le futának” szerepel. Ez szó szerint megegyezik a Batthyány-graduál szövegével, 
azonban a küküllői kézirat 41. oldalának alján az őrszó nem a következő, 42. olda-
lon szereplő első szó, azaz a „futának”, hanem „fojnak”. Mi lehetett az oka, hogy 
a szöveg lejegyzője kiírt egy olyan szót custosként, amely egyetlen variánsban sem 
szerepel? Beszélhetünk-e ilyesfajta variálódásról egy liturgikus énektétel esetében, 
vagy csak egyszerű félrehallás vagy félreolvasás eredményezte a hibát? Ez esetben 
természetesnek tűnne a szöveg és a dallam összekapcsolódása: a hibát ejtő máso-
ló, aki a dallam lejegyzője is egyben, a dallam felidézését mellőzve esett hibába?26 
Feltételezhető, hogy kántor jegyezte le az éneket, aki fejből tudta a szöveget, így 
bizonyos fokig érthető, ha életre kelt a betéve tudott szöveg. Azonban bizonyosat 
nem mondhatunk.

Mindkét kéziratban az 1,6. versben mind a Vizsolyi Biblia, mind az öreg gra-
duál szövegétől eltérő szót találunk. A vers a latin szövegnek felel meg: „Fejedelmi 
hasonlatosok lőnek eledelt nem talalo Kosokhoz”, „facti sunt principes eius velut 
arietes non invenientes pascuam”. A Vizsolyi Biblia és az 1636-os nyomtatott szö-
veg is „szarvasok”-at hoz ezen a helyen, miként az összes protestáns bibliafordítás.27 
Hasonló eset fordul elő a 2,1. versben, ahol viszont a kéziratok éppen a bibliafor-
dításokkal ellenkezőleg egyeznek. A „labai alatt való szek”, illetve a nyomtatott 
forrásokban szereplő „sámoly” az előzőhöz hasonló kérdéseket vet fel, bár ebben 
az esetben érthetőbb, hogy Geleji a Vizsolyi Biblia pontos fordítására változtatta a 
valószínűleg előtte levő kézirat pontatlan fordítását.28 Korabeli bibliafordításaink 
közül csak az 1685-ös Aranyas Biblia szövege fordítja újra a szöveget „az ő lábai 
alatt való székről” formában.29

Az 1,8. vers teljességében hiányzik a küküllői kéziratból. tekintve, hogy a lejegy-
ző nem hagyott ki helyet a kottasorban, valószínűleg olyan kéziratos forrást másolt, 
amelyből ez szintén hiányzott.30 

A szövegbeli eltérések alapján a liturgikus, és ennek értelmében dallammal tovább-
adott, a nyomtatott források mellett, vagy éppen azok ellenében inkább a korábbi, 
kéziratos hagyományra támaszkodó nagyheti énektételek esetében felvetődik a kér-

Saeculi XVII, Red. Ilona Ferenczy, ágnes SaS, janka SzeNdrey, Bp., Curis, MtA Zenetudomá-
nyi Intézet, 1997 (Musicalia danubiana, 16), 198–210.

 26 „A legtöbb ritualizált szöveg rögzítési technikájához hozzátartozik gyakran a szövegnél magá-
nál is tartósabbnak bizonyuló ritmikus megszervezettség, dallam.” Vö. PéNtek jános, A ritua-
lizált szöveg = uő, A nyelv ritkuló légköre, Szociolingvisztikai dolgozatok, Kolozsvár, Komp-
Press, Korunk Baráti Kör, 2001, 206–207.

 27 Az 1624-es Káldi-féle szöveg a Vulgata alapján „kosok”-at fordít. de nehezen elképzelhető, 
hogy a másoló ezért az egy szóért felütötte volna a katolikus fordítást.

 28 „…et non recordatus est scabilli pedum suorum in die furoris sui.” 
 29 Hasonló esetet mutatott fel az öreg graduál 6. bűnbánati zsoltárának 6. versével kapcsolatban 

Fekete Csaba, i. m., 120.
 30 PéNtek jános, i. m., 206.



430

{EgyházzEnE}

dés, hogy beszélhetünk-e bármilyen szóbeliségről? Az oltszakadáti lutheránus gyü-
lekezet öreg graduáljában, amely az egyik legtovább használatban maradt ismert 
példány, az első rész 249. oldala után bekötött üres lapra jegyezték: „Pál Sámuel 
és Gergely M. István voltak Kántorok 1889. 1890. 1891. És tovább Gergely M. 
István voltam 1904-től 1908 Julius 1ig. [...] 1907től a pasió éneklés elmaradt és 
1926ban ujbol Gergely M[árton] István meg tanitota András Pál Istvánt és Geréb 
János legényeket. 1926 Böjti napokban.”31 A minden valószínűség szerint kottát 
nem ismerő fiatalok hallás után tanulták meg az énektételeket, már csak azért is, 
mert a graduálban szereplő kéziratos passiót kotta nélkül, vagy értelmezhetetlenül, 
hozzá nem értő módon másolt kottázással írták le. Ez alapján pedig nem zárhatjuk 
ki a szóbeliség jelenlétét és hatását a szövegvariálódásra.

 
A szövegekben előforduló eltérések, a grammatikai, stiláris megoldások, betoldások 
egymáshoz való viszonya arra enged következtetni, hogy annak ellenére, hogy Geleji 
Katona István az 1636-os graduált a további másolatok mintapéldányául szánta, 
még a 18. századi kéziratok is egy korábbi, hagyományosabbnak mondható forrás-
nak kedveztek. Ennek a jelenségnek a háttere a szövegek összehasonlításával csak 
részben mérhető fel. Az írott és a feltételezett szóbeli szöveghagyományozódás kér-
déseinek a bizonyításához szükséges további források felbukkanásáig maradunk az 
eddig rendelkezésünkre álló adatok tanúságával. 

 31 Orbán László volt oltszakadáti lelkipásztor szóbeli közlése szerint az említett legények nem 
élnek már, arra nézve pedig nincs adat, hogy tőlük megtanulta-e valaki a passiót.
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„Rögtön a hangverseny kezdetén, amikor az ünnepelt mester a virágokkal díszített 
pultra lépett, a nagyszámú publikum viharos tetszésnyilvánítással üdvözölte, ami 
a zenekarra is átragadt. A bemutatót igazi lelkesedéssel játszották és énekelték, 
az eredmény pedig egy tökéletes teljesítmény volt, olyan, amilyennel csak ritkán 
találkozhatunk. A koncert után 60-70 a hangversenyen közreműködő énekes a la-
kása előtt szerenádot adott Mendelssohn-Bartholdynak. S mikor ő megjelent az 

Caspar david Friedrich: Vándor a ködtenger felett

Kinczler Zsuzsanna
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énekesek között, hogy köszönetet mondjon, egy szívből jövő, hálatelt, forró ’éljen!’ 
hangzott fel háromszor a mesterek mesterének tiszteletére, aki, mint már oly sok-
szor, ma is lelkünk mélyéig hatolt kiváló műveinek igazságával és erejével. A nagy 
művésznek, Félix Mendelssohn-Bartholdynak szólt az éljenzés, akinek szándéka 
és tudása éppoly nagyszerű, mint képessége, aki értő és megbízható vezetőnk a 
hangok birodalmában, aki városunk ékessége és büszkesége”1 – ír a hangversenyről 
Mendelssohn barátja, Robert Schumann a Berliner Allgemeine Zeitung hasábjain 
1840 decemberében, amikorra a mű átdolgozása, bővítése is elkészült.

Az 1840 tavaszán készült mű szemrevételezése elején üssük fel Felix Mendelssohn 
Bartholdy naptárát. Mi foglalkoztatta az ekkor hamincegy éves művészt?
– Mendelssohn január 9-én a lipcsei Gewandhausban Beethoven nyitányait vezény-

li (Leonore/Fidelio).
– Ferdinand david Mendelssohn kíséretével johann Sebastian Bach d-moll Parti-

táját (BWV 1004) játssza hangversenyen. Az eseményről Schumann így tudósít: 
„Original mit allerhand Stimmen umspielte, daß es eine Lust war zu hören” – a 
műhöz tehát kíséretként önálló szólamokat játszott, talán többnyire improvizá-
cióként.

– Márciusban Liszt Ferenc három koncertet adott Lipcsében, melyek egyikén Men-
delssohn és Hiller társaságában Bach Hármasversenyét adták elő.

– Mendelssohn terveket sző konzervatórium alapításról Lipcsében.
– Könyvnyomtatás ünnepére megkomponálja op. 52. művét, a Lobgesangot. Az ős-

bemutató június 25-én volt, a 400. évforduló és a Gutenberg-emlékmű felállítása 
kapcsán. A Lobgesang mellett elhangzott még Mendelssohn Gutenberg kantátája 
és Händel Dettingeni Te Deuma.

– júliusban Schwerinben Mendelssohn Paulus oratóriumát dirigálta.
– Augusztusban a lipcsei tamás-templomban orgonakoncertet adott, melynek be-

vételét egy Bach-emlékmű felállítására ajánlotta fel.
– Szeptemberben Angliába utazott, Birminghamben vezényelte a Lobgesangot, majd 

a hónap végén orgonakoncertet adott Londonban, melyen saját műveit játszotta.
– Október elején Mendelssohn visszatért Lipcsébe. Poroszország új királya, IV. Fri-

 1 „Gleich beim Beginne des Konzerts, nachdem der gefeierte Meister an das Blumen bekränz-
te Pult getreten, ward er von seiten des zahlreich versammelten Publikums mit stürmischen 
Beifallsruf begrüßt und von solchem auch das Orchester mit fortgerissen. Bei der Aufführung 
selbst wurde aus wahrhafter Begeisterung gespielt und gesungen, und das Resultat desselben 
war eine so vollendete Leistung, wie man sich deren wohl selten erinnern mag. Nach dem Kon-
zert wurde Mendelssohn-Bartholdy vor seiner Wohnung von etwa 60-70 Sängern, die zum 
großen teil im Konzert mitgewirkt hatten, ein Ständchen gebracht, und als derselbe, um dafür 
zu danken, mitten unter den Sängern erschien, ertönte dem Meister der Meister, der wie schon 
so oft, so auch heute durch die Wahrheit und Gewalt seiner trefflichen Werke das Innerste 
unserer Seele erschütterte, dem großen Künstler, dessen Wollen, dessen Wissen und dessen 
Können gleich mächtig sind, dem kundigen und treuen Führer im Reiche der töne, dem Stolz 
und der Zierde unserer Stadt, unserm Felix Mendelssohn-Bartholdy aus tief bewegter, danker-
füllter Brust ein dreifaches feuriges Lebehoch.” Felix meNdelSSoHN-bartHoldy, Ein Almanach, 
Hrsg. im Auftrag der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung von Hans-Günther kleiN, Leip-
zig, Henschel, 2008, 354.
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gyes Vilmos Berlint kulturális és művészeti szempontból is egész országa számára 
példaként kívánta állítani. Ehhez jelentős személyiségeket igyekezett megnyer-
ni Berlin számára, ott letelepítve őket. Mendelssohnra egyházzene-igazgatóként 
számított, meg is kezdődtek a tárgyalások az udvar és a zeneszerző között.

És mi történt a művészvilágban 1840-ben?
– Caspar david Friedrich romantikus festő május 7-én drezdában meghalt.
– Nizzában május 27-én meghalt Niccolò Paganini.
– Május 7-én Wotkinskban megszületett Peter Csajkovszkij.
– Robert Schumann feleségül vette Clara Wiecket.2

 

Lobgesang

A szimfónia két nagy egységből áll. Az első egység háromrészes, szimfonikus, csak 
zenekari tételeket tartalmaz. A második egység a kantáta rész.

A művel Mendelssohn a 18. századi oratórium műfaj törvényeit követi, míg maga 
a szimfóniába illesztett kórustétel, illetve jelen esetben azok egész sora a beethoveni 
példát követi, egészen nyilvánvaló folytatása annak (lásd: Ludwig van Beethoven: 
IX. szimfónia). A szövegkönyvet bibliai sorokból saját maga állította össze.

A tételrend: I. Szimfonikus rész: Maestoso con moto – Allegro; Allegretto un 
poco agitato; Adagio religioso. II. kantáta rész: Kórus (szoprán szóló és női kar) – 
Recitativo és ária (tenor) – Kórus – duett (szoprán I. és II.) – Aria (tenor és szoprán) 
– Kórus – Kórus (korál) – duett (szoprán és tenor) – Zárókórus.

Mendelssohn és a zsoltárok 

Mendelssohn egész életében, munkássága minden szakaszában foglalkozott a Zsol-
tárok könyvével. Kiapadhatatlan „szövegkönyvnek” tekintette, bár a zsoltárok, 
zsoltárrészletek és egyes sorok, akár néha csak képként felvillanva, különbözően 
fordulnak elő művészetében. 1837 és 1842 között a hangsúly (ami a kompozíciós 
technikát illeti) a zenekaros zsoltárokra esett. 42. zsoltár, op. 42.; 95. zsoltár op. 
46.; 114. zsoltár op. 51.

1840-ben került a trónra Berlinben IV. Frigyes Vilmos, aki igyekezett Mendels-
sohnt megnyerni istentiszteleti reformja számára, ahol – lévén református családban 
nevelkedett – szintén nagy szerepet szánt a zsoltároknak. Míg zeneszerzési szem-
pontból az „a cappella” ideált követte, a zsoltárok szövegéhez való kapcsolata na-
gyon hasonlított a Mendelssohnéhoz.

 2 Wulf koNold, Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Zeit, Laaber, Laaber-Verl., 1984, 37.
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„Az én ideálom az egyházak egybefogásáról az, hogy az egyház olyan, 
mint egy folyam, ami sok forrásból folyik össze… a vallások egyesülése… 
Anglia, Svédország és a testvérgyülekezetek egyházának egyesülése.”3 
„…számára a vallás egy hívő, de dogmáktól mentes keresztény ember 
etikáját jelentette...”4

A zsoltárok könyve Mendelssohn számára a Lobgesang komponálásakor megfelelő 
szövegrészletek gyűjteménye, hiszen a szöveg nem korlátozódik egyetlen zsoltár-
ra, még csak egyetlen bibliai könyvre sem. Mendelssohn szabadon választ megfe-
lelő szövegek közül. Számára a zsoltárok használatakor nem a konfesszionalizmus 
volt az elsődleges, hanem a szöveggel való nyitott kapcsolat. Nem nagyapja, Moses 
Mendelssohn német fordításait használta, hanem a Luther-féle Bibliát. Erről így ír:

„Mennyire zenéért kiált benne minden szó; minden versszak egy új da-
rab, mennyire ott van benne mindenütt a haladás, a mozgás, a növekedés 
– ez egyszerűen pompás!“5 

A Lobgesang szimfónia kantátarészében a következő igehelyeket használta: keretes 
szerkezetként az első és utolsó tételben a 150. zsoltár részletét, a közbülső tételekben 
a 33., 145., 103., 107., 56., 40., 116., 96. zsoltárt; valamint az efezusi levél részletét 
(Ef 5.,14.); a római levél részletét (Róm 13, 12.) és egy szakaszt a Krónikák köny-
véből (1Krón 16, 8–10.).

A korál

Mendelssohn műveiben sokszor használ fel koráldallamokat teljes egészében vagy 
részben, néha csak utalásként, hűen követve az eredeti dallamot, vagy teljesen elru-
gaszkodva attól. A szerző gyülekezethez való kötődéséről nem tudunk, ha a berlini 
dómban töltött rövid szakaszoktól eltekintünk. Sokszor újdonságként csodálkozott 
rá dallamokra, lásd Franz Hauser barátjától Bécsben kapott kis, Luther-énekeket 
is tartalmazó füzetet, melyet magával vitt Itáliába, s mely korálkantátáinak alapját 
képezte. 

 3 Mein Ideal von Kirchenfassung ist wie ein Strom aus vielen Brunnen zusammengeflossen…
Vereinigung der Konfessionen… Englands und Schwedens und der Brüdergemeinde Kirchen-
verfassung…” Wolfgang diNgliNger, Studien zu den Psalmen mit Orchester von Felix Men-
delssohn Bartholdy in Schriftenreihe zur Musikwissenschaft an den Berliner Hochschulen und 
Universitäten, Köln, Studio, Medienservice und Verl. tank, 1993, 17.

 4 „…für ihn war Religion identisch mit der Ethik eines gläubigen, aber dogmatisch ungebunde-
nen Christen…” Eric Werner, Mendelssohn, Leben und Werk in neuer Sicht, Zürich, Atlantis 
Musikbuch-Verl., 1980, 67.

 5 „Wie da jedes Wort nach Musik ruft, wie jede Strophe ein anderes Stück ist, wie überall ein 
Fortschritt, eine Bewegung, ein Wachsen sich findet, das ist gar zu herrlich.” Felix loy, Die 
Bach-Rezeption in den Oratorien von Mendelssohn Bartholdy, tutzing, Verlegt bei Hans 
Schneider, 2003, 18.
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Más dallamok viszont ismertségük és elterjedtségük miatt nyilván hozzá is elju-
tottak, s így lehetett ez a Jer, dicsérjük Istent – Nun danket alle Gott esetében is.

A Nun danket alle Gott a 17. század óta az evangélikus énekeskönyvek törzsanya-
gához tartozik. Poroszországhoz is szorosan köthető, mert a hagyomány szerint 
1757 decemberében, a hétéves háborút lezáró leutheni csata után (ahol a poroszok 
győzelmet arattak az osztrákok felett) 25 000 katona kezdte spontán módon éne-
kelni. Ezután először Poroszországban, majd innen kiindulva más német területeken 
is himnusszá vált. Az ének johann Crüger dallama Martin Rinckart versére, Sirák 
könyve 50,24–26 alapján.

A korál a Lobgesang szimfóniában először egyszerű letétben szólal meg, igaz, 6-7 
szólamban, majd zenekari pár taktusos betétekkel szabdalva. 

„Bei den Protestanten ist Klerus und Layen d. i. die ganze Christenheit 
die Gemeine. Das Verbindungszeichen ist der Choral wodurch die Ge-
meine zur Fakultaet des Cultus wird und so ist dieser Choral gleichsam 
die Scheidewand zwischen Catholisch und Protestantisch” – írja Zelter 
egy levelében.6

Olyan fontos, jelentős gondolatok ezek, hogy rövid műismertetésemet e sorok ma-
gyar fordításával zárom: „A protestánsoknál a klérus és laikusok kara, azaz a teljes 
kereszténység egy, maga a gyülekezet. A kultusz részévé a gyülekezetet a korál teszi, 
ami egyben választóvonal a katolicizmus és protestantizmus között.”

 6 Uo., 76.
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Hiányzik a felsorolásból a doctorum Collegium szekciókban, szaktanfolyamokon 
évente elhangzott előadások többsége; szűk a válogatás a napilapokban, folyóiratok-
ban (Nagytemplomi Gyülekezeti Élet, Reformátusok Lapja, Szószék, Szivárvány, Lel-
készegyesület, Gyülekezeti Hírlevél, Hajdú-bihari Napló stb.) közölt kétszáznál több 
cikk, recenzió köréből; szintén elmaradnak a kiállítási megnyitók, előszavak, lektori és 
opponensi vélemények.

Az önálló szerzőként, szerkesztőként, társszerkesztőként megjelent, sajtó alá rendezett, 
jegyzetelt, fordított munkák időrendben:

„Meny ország ki nyittatott Egjetlen eg’ szoros kapuja…”, az Apáczainak tulajdonított 
munkát sajtó alá rend., magyaráz. Fekete Csaba = Apáczai Csere János 1625–1959, 
szerk. Király László, Bp., Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Saj-
tóosztálya, 1975 (Egyháztörténelmi tanulmányok, 1).

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkata-
lógusa, 1850 előtti kéziratok, összeáll. Fekete Csaba, g. Szabó Botond, Bp., OSzK, 
1979 (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai, Catalogi manuscripto-
rum, quae in bibliothecis ecclesiasticis Hungariae asservantur, 1).

tótFalUSi kiS Miklós, Apologia Bibliorum, sajtó alá rend. Fekete Csaba, előszó makkai 
László, Bp., Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya, 1985.

Tiszavasvári (Büd-Szentmihály) református egyházának története: Sőrés János munká-
ja [1887], kerekeS Béla pótlásaival, szerk. és jegyz. Fekete Csaba, debrecen, tisza-
vasvári Református Egyházközség, 1987.

Debrecen, [A református Kollégium hajdani könyvtárának 1706. és 1714. évi könyvjegy-
zéke, dokumentumok 1631–1718., sajtó alá rend., jegyz. Fekete Csaba, moNok István, 
varga András = Partiumi könyvesházak 1623–1730, Bp., Szeged, MtA Könyvtára, 
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professzorának az előszóban idézett jellemzését egybevetjük 
az emlékkönyv végén olvasható terjedelmes bibliográfiával, 
elgondolkodtató az évtizedeken átívelő tematikai következe-
tesség és összhang. az ő életművének szinte pályakezdéstől 
változatlan, színes tematikáját igyekszik követni kötetünk is, 
amelyben a történettudomány, az egyháztörténet, az iskola- és 
neveléstörténet, a nyomdászat-, a könyv-, könyvtár- és olvasás-
történet, az irodalom-, a nyelv-, a kutatástörténet, a bibliafilo-
lógia, illetve az egyházzene és a zenetörténet kiváló szakértői 
éreztetik – magvas írásaik segítségével – Fekete Csaba iránti 
megbecsülésüket.




